
Nylon Finishing Roll 
De Nylon Finishing Roll is ontwikkeld voor het manueel schuren en matteren van randen en contouren 
van panelen 

Art. Nr. Product Verpakking

A1464 Nylon Finishing Roll (Roodbruin)                         1 roldispenser (115 mm x 10 m)
A1465 Nylon Finishing Roll (Grijs)                                  1 roldispenser (115 mm x 10 m)

Toepassing 

Nylon Finishing Roll wordt aanbevolen voor handmatig schuren, de driedimensionale structuur absorbeert 
de schuurdruk en voorkomt diepe krassen en schuursporen die gewone schuurmiddelen met harde 
achterzijde achterlaten. 
De speciale structuur creëert de perfecte ondergrond voor de latere afwerking van o.a. geprofileerde 
oppervlakken en scherpe randen zonder het risico van doorschuren.

Nylon Finishing Roll (Roodbruin): 
Gemaakt van aluminiumoxide, P360*. Uitstekend voor het schuren van panelen met “E-coating”, oude 
laklagen of ter voorbereiding vóór het aanbrengen van primers.

Nylon Finishing Roll (Grijs): 
Gemaakt van siliciumcarbide, P1500*. Uitstekend ter voorbereiding van gelakte oppervlakken of matteren. 

• *P  Aangegeven korrelgroottes benaderen de afwerkingsreferenties. 
De kwaliteit van de definitieve afwerking hangt af van de toegepaste schuurdruk tijdens het schuren.

Voordelen & eigenschappen

• 2 verschillende uitvoeringen – de juiste keuze voor elk 
fijner schuurwerk

• Flexibel – volgt de onregelmatigheden en contouren van 
het oppervlak

• Driedimensionaal netschuurmateriaal – zorgt voor een 
uitstekende afwerking 

• Veelzijdig – geschikt voor natte of droge schuurmethode, 
beste resultaten bij natte schuurmethode

• Verstopt niet – blijft schoon en minder verspilling 
• Verpakking in dispenser – altijd schoon materiaal
• 10 m rol – flexibele lengte en minder verspilling 

Instructies

1. Kies het juiste schuurmiddel voor de taak.
2. Snijd de juiste hoeveelheid af en begin te schuren. 
3. Wanneer de Nylon Finishing Roll de schuurcapaciteit verliest, vervang het door een nieuw stuk.  



Technische informatie

Consistentie:  Driedimensionaal netschuurmiddel (schuurmatje)
Rug: polyamidevezels - fenolhars 
Korrel: Aluminiumoxide of Siliciumcarbide

Kleur: Roodbruin – Fijn ~P360 

Grijs– Microfijn ~P1500

Douanetariefcode: 68052000

Houdbaarheid: 36 maanden

Afmetingen: 115 mm x 10 m

Vervangonderdelen: N/A

Aantal / Verpakking: 1 rol in dispenser

Algemene informatie:

REV: 17/10/2017 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com
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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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