
Toughcoat
Toughcoat is een overspuitbare, taaie, harde, duurzame antisteenslagcoating, die ook geluidsdempend
werkt

Art.nr. Product S/C Verpakking

86721 Toughcoat Zwart TCB3 1 l fles
86722 Toughcoat Grijs TCG3 1 l fles
86723 Toughcoat Wit TCW3 1 l fles

Voordelen & Eigenschappen
• Eénlaagsdekking – geld- en tijdbesparing
• Snelle overspuitbaarheid – lichte formule
• Reproduceert vele OEM-afwerking – professionele 

herstelling
• Beschikbaar in 3 kleuren – een kleur voor iedere 

toepassing
• Samenstelling van hoge kwaliteit – bedekt lassen en 

naden
• Bescherming tegen steenslag- en bodembescherming in 

één – verminderde voorraad
• Kunststoffles – lichter en sterker dan metalen Shutz

blikken
• Schuurbaar – creëren van verschillende structuren 

mogelijk
• Hoog gehalte vaste stoffen - 60% – volledig VOS-

compatibel
• IR-drogen mogelijk

Toepassing
Toughcoat is een overspuitbare, harde, sterke, duurzame steenslagafwerking ter bescherming van
carrosseriepanelen tegen corrosie- en steenslagbeschadiging. Het wordt gekenmerkt door een snelle
overspuitbaarheid, een éénlaagsdekking en naboosting van de OEM finish op de meeste voertuigen.
Het is beschikbaar in zwart, grijs en wit.
Toughcoat kan worden gebruikt op alle oppervlakten van het voertuig zoals wielkasten, bagageruimte- en
bodemplaten. Vanwege zijn geluidsdempende eigenschappen is het ook toepasbaar als coating voor
binnenonderdelen en motorcompartiment.
Dankzij het vermogen om overspoten te kunnen worden is het product tevens ideaal voor gebruik als een anti-
steenslagbeschermer voor carrosseriedelen aan de onderkant en is het daardoor de oplossing als een
beschermende finish die men aantreft op dorpelpanelen en de onderste panelen aan de voor- en achterkant.

Instructies
1. Kan worden gebruikt op goed voorbehandeld blank metaal (om aluminium te coaten, gebruik eerst Etch
primer).
2. Grondig reinigen en ontvetten van oude gespoten oppervlakken, natschuren met P400, voor blank metaal 
gebruik P180.
3. Volledig oppervlak afvegen met KENT Acrysol en laten drogen.
4. Fles goed schudden vóór gebruik.
5. Aanbrengen met KENT Aqua Gun (86190) of Shutz Gun (34483), pas de luchtdruk aan om de vereiste 
afwerking te bereiken, laat een wachttijd van ongeveer 10 tot 15 minuten tussen de lagen om het oplosmiddel te 
laten verdampen wanneer een dikkere coating moet worden opgebouwd.
6. Pistool grondig reinigen na gebruik.

Tip: Meer of minder druk zal een dieper of meer platgolvend effect geven.



Technische gegevens

Basis: Aklyd

Dekking: 5 m² per liter

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 3208 9091

Droge filmdikte: 100 - 150 micron

Droogtijd: 30 min (bij 80°C); 2uur (bij 20°C)

Droogtijd tussen lagen: 10-15 min

Temperatuurbestendigheid: 600°C

Overspuitbaar: Ja

Overspuitbaar na (min.) 240 min

Overspuitbaar voor (max.) 300 min

Temperatuurbestendigheid (max): 90°C

Temperatuurbestendigheid (min): -20°C

Uithardingsproces: 4 – 6 uur (20°C / 50% RV en afhankelijk van de laagdikte)

Nat in nat: Ja (enkel met 2k acrylverf)

Kleefvrij: 30 min

VOS 86721 (zwart): 478 g/l

VOS 86722 (grijs): 465 g/l

VOS 86723 (wit): 460 g/l

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

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:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

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

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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