
Anti-Hologram
Superfijn polijstmiddel voor de permanente verwijdering van hologrammen en schuursporen, product dat 
een bijzonder hoge glans achterlaat

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86960 Anti-Hologram Blue AHP 1L Fles

Voordelen & Eigenschappen

• 100% verwijdering van hologrammen en kleine 
onvolkomenheden – één polijstmiddel voor een breed 
scala aan toepassingen

• Geen siliconen – veilig voor schadeherstelbedrijven
• Laag productverbruik – voordelig in gebruik
• Laag VOS-gehalte – milieuvriendelijker

en gebruiksvriendelijker op het vlak van VOS

Toepassing

Polijstgel voor de permanente verwijdering van onvolkomenheden, polijstpasta-swirls of hologrammen. 
Laat een schitterend, glanzend oppervlak achter. Geschikt voor alle autolakken, voor keramische 
krasvaste lakken en nieuwe blanke lak op waterbasis. Perfect om te gebruiken als laatste stap op 
polycarbonaat. Het product verbergt geen onvolkomenheden, krassen en hologrammen met cosmetische 
oliën, maar het verwijdert deze permanent. Gebruik voor het beste resultaat Anti-Hologram met 86968 
Trapezium Foam Pad. De verwijdering van schuursporen uit verse vernis vanaf P2000 mogelijk met 
86660 KENT Foamed Wool Pad.

Instructies

1. Schudden vóór gebruik.
2. Gebruik een machinesnelheid van 800 - 1800 rpm met 86968 Trapezium Foam Pad.
3. Breng het polijstmiddel aan op het oppervlak en spreid het uit tot een dunne, gelijkmatige laag met behulp

van de polijstpad.
4. Polijst het verfoppervlak met de machine, verminder de druk op het ogenblik dat de film transparant begint

te worden.
5. Verwijder het resterende materiaal met een microvezeldoek.

Bijkomende informatie

Hints & Tips
Product ontworpen en ontwikkeld voor een snel en schoon gebruik zonder toevoeging van water.
Het stelt u in staat onmiddellijk de verwijdering van de onvolkomenheden te zien.



Technische informatie

Consistentie: Vloeibaar
Basismateriaal: Emulsie met inert anorganisch schuurmiddel

Kleur: Blauw
Geur: Varenachtig
Houdbaarheid: 36 maanden 

Douanetariefcode: 34053000

VOS: 105 g/l

Aantal per eenheid: 1
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KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   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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