
Spray Wax Zero
Een siliconenvrije, premium wax samengesteld uit een mix van natuurlijke waxen voor een optimale 
duurzaamheid

Art.nr. Product S/C Verpakking

86837 Spray Wax Zero SWSF 500 ml Spuitbus

Toepassing

Een siliconenvrije, hoogwaardige spuitbare wax voor gebruik op alle harde oppervlakken zoals verf, glas, 
kunststof en hout zonder strepen of witte resten achter te laten.
De speciale hechting aan het oppervlak zorgt voor een langdurige oppervlaktebescherming tegen invloeden 
van buitenaf en is bijzonder water- en vuilafstotend. De mix van waxen zorgt voor een hoogglanzende 
afwerking, kleurdiepte, uitstekende glijeigenschappen en soepelheid van het oppervlak.
Dit siliconenvrije product biedt de perfecte totaaloplossing voor lakafdichting in schadeherstelbedrijven na 
lakwerkzaamheden, Smart Repair en voor algemeen lakonderhoud vóór aflevering.

Voordelen & Eigenschappen

• Siliconenvrij – 100% veilig voor schadeherstelbedrijven
• Hoogwaardige waxtechnologie – verbetert de 

kleurdiepte van gelakte oppervlakken en biedt een 
afwerking, glanzend zoals een spiegel

• Zeer water- en vuilafstotend – langdurige 
oppervlaktebescherming en -behoud 

• Snel en gemakkelijk – spuiten & oppoetsen en het 
oppervlak is beschermd

• Veelzijdig gebruik – kan worden gebruikt rond het 
voertuig, laat geen strepen of witte residuen achter en 
maakt maskeren overbodig

Instructies
1. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en droog is. 
2. Goed schudden vóór gebruik.
3. Houd rechtop en spuit op een afstand van 20-30 cm. 
4. Met een zachte, schone microvezeldoek in een cirkelvormige handbeweging oppoetsen tot een hoogglans 

wordt bereikt.  

Bijkomende Informatie

Hints & Tips
Niet aanbrengen op hete oppervlakken.  Hierdoor kan de wax te snel drogen en strepen veroorzaken.
Voor bijzonder vuile voertuigen raden we het gebruik aan van de KENT Smoother of de Smoother Sponge
voor het reinigen van het voertuig.



Technische Informatie

Algemene info:

REV: 25/03/2021 

Consistentie: Spuitbus
Basismateriaal: Waterige emulsie van carnaubawas, bijenwas, was uit aardolie
Kleur: Geel / Transparant
Geur: Kenmerkende geur
Houdbaarheid: 24 maanden
Douanetariefcode: 3405200000
VOS: 357 g/l
Aantal per verpakking: 1

Toepassingstemperatuur (min.): 10 °C
Toepassingstemperatuur (max.): 25 °C

Niet gebruiken in de spuitcabine. Niet gebruiken op een oppervlak waar slipweerstand / lage wrijving een 
risico zou kunnen veroorzaken. Niet gebruiken op voorruiten.

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: 4 Armen-Building, Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
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KENT Nederland BV:  Breda Business Park II, Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL 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 BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV 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 BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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