
Kenmerken en voordelen
•2-in-1 polijstmiddel

•Recentste technologie

•Dunne polijstpads

•Zonder ammoniak & siliconen

Toepassingen
Toepasbaar op gelcoats en alle autolakken zoals acryllak, lak op waterbasis, high solids met laag  
VOS-gehalte, 2-componentenlak, 1-componentlak, HS UHS lak, antikraslak, "no oven" vernis en  
OEM-producten. Biedt ook een perfecte finish als laatste stap op polycarbonaat.
Het polijstmiddel verbergt onvolmaaktheden, krassen of hologrammen niet, maar verwijdert ze  
permanent. De beste resultaten met dit systeem worden bereikt met een orbitale polijstmachine.

Hints en tips De dunne grijze polijstpad in combinatie met een  
roterende polijstmachine is perfect om inox te polijsten.DS699

POLIJSTSYSTEEM

•Bij gebruik van een wolpad of harde pad verwijdert het  
middel krassen tot P1500. Bij gebruik van een medium of  
zachte pad zorgt het middel voor een perfecte en  
hologramvrije finish - U bespaart tijd en dus ook geld.

•Tot 3x langere duurzaamheid tijdens het polijstproces in  
vergelijking met traditionele middelen die "stoffig" worden na  
enkele minuten

•Minder opslagruimte nodig en eenvoudig schoonmaken

•Veilig in schadebedrijf /spuitafdeling en milieuvriendelijk

Fast Cut Polish 1 l 86415

Dunne polijstpad bordeaux  
Dunne polijstpad grijs  
Dunne polijstpad geel

86411
86412
86413

Paarse schuimpad 86414

Instructies
De beste resultaten worden bereikt bij gebruik van de dunne polijstpads in de volgorde bordeaux,  
grijs, geel. Dit zal zorgen voor een perfecte, glimmende en hologramvrije finish en krassen tot  P1500 
verwijderen bij gebruik van een orbitale polijstmachine (dunne pads werken niet met  roterende 
polijstmachines).
Goede resultaten bij een snellere afwerking kunnen bereikt worden door enkel de paarse schuimpad  
te gebruiken met een orbitale of roterende polijstmachine.
1.Polijst het oppervlak met gemiddelde druk en snelheid tot krassen en imperfecties verwijderd zijn.  
2.Verminder de druk en verhoog de snelheid om de polijstende werking te starten.
3.Verwijder na het polijsten van het oppervlak de resten met een geschikte microvezeldoek.  Gebruik 
geen overdreven hoeveelheid van het product en voeg geen water toe tijdens het  polijstproces.



POLIJSTSYSTEEM
Technische gegevens

Polijstmiddel  

Onderdeelnummer:  

Stockcode:  

Houdbaarheid:  

Verkoopseenheid:  

VOS:

Tariefcode:

86415

FCP

24 maanden

1 fles

120 g/l

34053000

Pads:  

Onderdeelnummer:  

Stockcode:  

Verkoopseenheid:  

Tariefcode (dunnepads):  

Tariefcode (paarse pad):  

Afmetingen dunne pads:

86411, 86412, 86413,86414

TPPB, TPPG, TPPY, PFP

1 pad

59111000

39211390
160 mm x 5 mm (bordeaux)  

160 mm x 2,5 mm (grijs & geel)

Afmetingen paarse schuimpad:  165 mm x 32 mm

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V.

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie.
KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT.

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360

Vestigingsadres:  
KENT Belux sprl/bvba
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland B.V.
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda.
BTW : NL 8172.47.658.B01

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda
•Tel: +31 85-4868360 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369
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