
White Line Roll Precut
Ideaal voor het schuren van harde materialen die snel tot verstopping leiden, zoals plamuur, gelcoat,
antifouling, hout, kunststoffen en glasvezel. Verkrijgbaar met geschuimde achterzijde op rol van
115 mm x 25 m, naar keuze in dispenser of als navulling. Schuurpapier van middelhoge kwaliteit, maar
met een agressieve korrel en verstoppingwerende eigenschappen.

Voordelen & Eigenschappen

• Uitgebreid aanbod van korrelgroottes – één leverancier 
voor alle behoeften

• Uitgebreid aanbod van korrelgroottes – één leverancier 
voor alle behoeften

• Kunstmatige korundkorrels – lange levensduur
• Zinkstearaat anti-verstoppingsmiddel – voorkomt 

verstopping van het schuurmiddel
• Schuimrug – voorkomt diepe krassen

Toepassing

White Line Roll Precut is een duurzaam product met excellente anti-verstoppingseigenschappen.
Wordt specifiek gebruikt in automobiel- en scheepsbouwreparatie, houtbewerkings- en algemene industriële 
sectoren.

White Line Roll Precut is ideaal voor gebruik op oppervlakken niet bereikbaar zijn met een schuurmachine, 
bijvoorbeeld holtes onder deurklinken, bumperholtes of plaatwerkranden.

Instructies

1. White Line Roll PRECUT is ideaal voor handmatig matteren en schuurwerk.
2. Selecteer de vereiste schuurkorrel voor de taak en schuur met gelijkmatige druk.
3. Schuur met opeenvolgende fijnere korrelgroottes tot het gewenste afwerkingsniveau te bereiken.
4. Reinig het oppervlak grondig tussen elke opeenvolgende schuurprocedure.



Technische gegevens

Versteviging: Schuim

Kleur: Wit

Douanetariefcode: 68053080

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

Product Art.nr.

P120 + dispenser A1254
P150 + dispenser A1374
P180 + dispenser A1255
P220 + dispenser A1375
P240 + dispenser A1256
P320 + dispenser A1257
P400 + dispenser A1258
P500 + dispenser A1259
P600 + dispenser A1260
P800 + dispenser        A1261
P120 - Navulling A1262 
P180 - Navulling A1263
P240 - Navulling A1264
P320 - Navulling A1265
P400 - Navulling A1266
P500 - Navulling A1267
P600 - Navulling A1268
P800 - Navulling A1269
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