
Toepassing

Dubbelzijdige sponzen samengesteld uit aluminiumoxide-siliciumcarbide op beide kanten met een zeer 
flexibele sponsrug.
Uitstekend voor handmatig schuren omdat de dikke schuimstructuur de schuurdruk absorbeert om 
markeringen en diepe krassen te voorkomen die gewone schuurproducten met hardere achterzijden 
achterlaten.

DS Sponge FIJN – BRUIN Aluminiumoxide-Siliciumcarbide P320/500*
• Aanbevolen voor het schuren van: Electroforese coating en oude laklagen.
• Schuren en voorbereiding vóór het aanbrengen van verspuitbare primer fillers.

DS Sponge SUPERFIJN – GROEN Aluminiumoxide-Siliciumcarbide P600/1000*
• Aanbevolen voor het schuren van: Electroforese coating en oude laklagen.
• Schuren van primer fillers ter voorbereiding vóór het aanbrengen van de basislak.

DS Sponge MICROFIJN – PAARS Aluminiumoxide-Siliciumcarbide P1000/1500*
• Aanbevolen voor het schuren van: Voorbereiding van oppervlakken vóór het aanbrengen van blanke 

lak.
• Matteren van blanke lak.

* Aangegeven P-korrelgroottes benaderen de afwerkingsreferenties.
De kwaliteit van de definitieve afwerking hangt af van de toegepaste schuurdruk.

DS Sponges
DS Sponges zijn ontwikkeld voor het handmatig schuren en matteren van randen en contouren van panelen 
die normaal niet met de machine schuurbaar zijn. Eenvoudig te gebruiken op geprofileerde oppervlakken 
zonder risico op doorschuren van randen, creëren ze een perfecte afgewerkte ondergrond.

Voordelen & eigenschappen

• 3 versies beschikbaar – een versie voor elk type fijner 
schuurwerk

• Extra duurzaam met 2 schuurkanten – bespaart geld
• Verstopt of gomt niet – minder verspilling
• Maakt geen krassen – gegarandeerde goede afwerking voor de 

volgende bewerkingsstap
• Soepel – volgt onregelmatigheden en contouren van de 

ondergrond
• Veelzijdig – kan droog of nat gebruikt worden, droog gebruik 

geeft het beste resultaat

Art.nr. Product S/C Verpakking

A1467 DS Sponge Fijn DSBR 30 stuks (120 x 98 x 13 mm) 
A1468 DS Sponge Superfijn DSG 30 stuks (120 x 98 x 13 mm) 
A1469 DS Sponge Microfijn DSP 30 stuks (120 x 98 x 13 mm) 

Instructies

1. Selecteer de juiste DS Sponge voor het vereiste resultaat.
2. Schuur de oppervlakte met de DS Sponge.
3. Wanneer de gebruikte schuurkant van de DS Sponge het einde van zijn levensduur bereikt heeft, 

draai de spons om en maak gebruik van de andere schuurkant.
4. Vervang de DS Sponge als beide schuurzijden versleten zijn.



Technische Informatie

Algemene info:

REV: 17/05/2017

Basis: Polyurethaan

Consistentie: Zeer flexibele sponsrug uit polyurethaan met aluminiumoxide -

siliciumcarbide op beide zijden

Kleur: FIJN — BRUIN Aluminiumoxide-Siliciumcarbide 

P320/500*

SUPERFIJN — GROEN Aluminiumoxide-Siliciumcarbide 

P600/1000*

MICROFIJN — PAARS Aluminiumoxide-Siliciumcarbide 

P1000/1500*

Douanetariefcode: 6805 30 00

Houdbaarheid: N.v.t.

Maat / afmeting: 120 x 98 x 13 mm

Reserveonderdelen: N.v.t.

Stuks per doos: 30

VIB beschikbaar op 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 
gevolge 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

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
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