
Performance Compound 2
Performance Compound 2 is een ultrafijne samenstelling, ideaal om glansniveaus van de laklagen in elkaar over te 
laten gaan en voor algemene lakreparaties. Fijne polijstkrasjes, lakonvolkomenheden, overspray, swirl marks en 
hologrammen kunnen permanent uit lak worden verwijderd.

Voordelen & Eigenschappen

• Geen water nodig – geen vervuiling, eenvoudige toepassing
• Geschikt voor alle autolaksystemen – veilig voor gebruik in 

schadeherstelbedrijven en spuiterijen
• Verwijdering van krassen, geen vullen en verbergen van lak-

onvolkomenheden – betere afwerking en glans
• Bevat smeermiddelen – gemakkelijk te hanteren – geen vette 

film, verlengt de levensduur van polijstpad
• Speciaal geformuleerd voor de professionele markt –

tijdbesparende producten
• Creëert extra diepe glans – uitstekende afwerking op het 

oppervlak

Toepassingen
KENT Performance Compound 2 kan worden gebruikt op alle verfsystemen voor auto's, waaronder cellulose-, 
1- en 2-componenten blanke lak, MS-/HS-laksystemen, keramische en uv-blanke lak, en watergedragen blanke 
lak. Een speciale ultrafijne samenstelling die is ontwikkeld om lakonvolkomenheden op alle lakafwerkingen en 
resterende swirl marks en hologrammen op donkere lakken te verwijderen. Verbergt imperfecties niet met 
cosmetische olie, maar verwijdert krassen volledig. Bevat smeermiddelen voor het soepel, gemakkelijk hanteren 
van de polijstpad zonder vettige film achter te laten, en voor een langere levensduur van de polijstpad. 
De “niet-sprayformule” is speciaal ontwikkeld om gebruikt te worden zonder water voor een snelle afwerking 
zonder tijdrovende reiniging.

Met het KENT Performance Polijstgamma wordt een uitstekende showroomafwerking bereikt:
In kunstlicht in showrooms worden krassen onder het gepolijste oppervlak altijd zichtbaar.
• Krassen onder het gepolijste oppervlak veroorzaken lichtverstrooiing, dit betekent minder glanzende afwerking.
• Oppervlakken die zijn behandeld met Performance-producten vertonen geen krassen omdat deze zijn   

weggepolijst, hierdoor wordt een prachtige diepe glans verkregen.
Geschikt voor handmatig en machinaal gebruik.

Instructies

1.Voor de beste resultaten gebruik KENT Compounding polishing pad. Snelheid van de machine: 1000-2000 rpm
(onbelast). Mogelijke opties zijn lamswol (art.nr. 85920) voor extra polijsteffect (P1500-P2000), oranje 
schuimpad (art.nr. 85924) voor verwijderen van (P3000) Swirl, zwarte schuimpad (art.nr. 85925) voor het 
verwijderen van hologrammen.

2.Gebruik nooit teveel compound. Het verwijdert stofdeeltjes en fijne krassen uit de lakafwerking bij gebruik van 
de lamswollen pad.

3.Op zachte of gevoelige lakken of waar warmteophoping een probleem kan zijn, kan een kleine hoeveelheid 
water/waternevel helpen bij het polijstproces om wrijvingsverbranding te voorkomen, met name bij nieuwe pads. 
Vermijd het gebruik van teveel water. 

4.Activeer nieuwe pads met water.  Eenmaal geactiveerd, nadat de pad met het polijstproduct is gebruikt,        
hoeft er geen extra water te worden gebruikt.

Art.nr. Product S/C Verpakking 

86606               Performance Compound 2               RC2 1 kg fles



Technische Informatie
Algemene info: 

Basis: Emulsiebasis met inerte anorganische microschuurmiddelen, 
oplosmiddelen en oppervlakteactieve stoffen

Uiterlijk / kleur: Witte viskeuze crème
Geur: Vanille
Soortelijk gewicht: 1.104 g / ml
pH: 9.5 +/- 0.5
Oplosbaarheid in water: Oplosbaar
Toepassingstemperatuur: Omgevingstemperatuur
VOS: 168 g/l
Houdbaarheid: 24 maanden
Douanetariefcode: 3405 3000

Bijkomende informatie 
Voor het verwijderen van swirls marks en hologrammen is het van essentieel belang om de polijstpad schoon 
te houden en deze afzonderlijk te houden van andere compound pads. Alle stof- of compoundresten moeten 
vóór het poetsen van het voertuig worden weggespoeld.

NB.: Compound 2 in gebruik met bepaalde polijstpads is effectief om gebruikskrassen en beschadigingen te 
verwijderen. Voor het herstellen van grotere lakschades en lakonvolkomenheden is het echter aan te raden het 
lakoppervlak eerst te matteren met o.a. matteerpasta of matteerschijven met de juiste hardheid te gebruiken.
Hierdoor zal na het polijsten met Compound 2 een egale en diepere glans ontstaan.
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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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