
Houd uw werkomgeving clean
Productgamma van topkwaliteit voor reiniging in de werkomgeving 
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De beste én zuivere  
oplossing voor uw bedrijf

Om professioneel te kunnen werken, is een onberispelijke werkomgeving een absolute  
vereiste. Dat geldt vooral voor werkplaatsen en bedrijven/industrie waar dagelijks wordt gewerkt 
met olieachtige stoffen en hardnekkig vuil, maar ook in sectoren waar strikte hygiëne-eisen van 
toepassing zijn. KENT biedt u met deze nieuwe productlijn Houd uw werkomgeving clean een 
betrouwbaar en volledig gamma hoge kwaliteitsproducten voor reiniging en onderhoud in uw 
werkomgeving. Eenvoudig en efficiënt in gebruik. Krachtig en doeltreffend. Met een aangename 
frisse geur. 

Het productgamma Houd uw werkomgeving clean is waar KENT voor staat. Ontwikkeld door 
professionals voor professionals. Bij de ontwikkeling van deze hoogwaardige producten voor pro-
fessionele reiniging, verzorging en onderhoud, hebben wij gebruik gemaakt van alle know-how en 
ervaring die wij in meer dan 75 jaar hebben opgebouwd. Van bij de aanvang houden wij rekening 
met ideeën en voorstellen voor verbetering van onze klanten. Het resultaat is dan ook verbluffend: 
vloeren, werkoppervlakken, uitrusting, werkplaatsen, sanitair, kantoren en specifieke ruimten, 
deze nieuwe productlijn is de beste én zuivere oplossing voor uw hele bedrijf/werkomgeving.  
Probeer het zelf!

Houd uw werkomgeving clean
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Vloeren worden vaak blootgesteld aan hardnekkige vervuiling. Of het nu hallen, wasstraten, kantines, 
werkplaatsen of kantoren betreft: de vloerreinigers van KENT behandelen uw vloeren effectief, snel 
zonder de vloer aan te tasten, en ontdoen van stof , vuil, olie, vet en afzettingen zoals kalk of remstof. 
Een lang aanhoudende glans en aangename geur zijn het resultaat.

Vloerreinigers
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Art.-nr. 86456 1 l fles

Art.-nr. 86458 1 l fles

Floor Cleaner 

Floor Cleaner Machine

Sterk geconcentreerd reinigingsmiddel voor handmatige toepassingen

Reinigingsmiddel voor machinale toepassingen

Dit hoogwaardige reinigingsmiddel verwijdert hardnekkig vuil zoals oliën, 
vetten, wassen, roet en vettige aanslag van tegels, PVC-vloeren, betonnen 
en stenen vloeren en vele andere afwasbare oppervlakken.  
De Floor Cleaner van KENT is schuimarm en sterk demulgerend.

Floor Cleaner Machine van KENT is een sterk geconcentreerd  
reinigingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik in vloer- 
reinigingsmachines voor grondige reiniging van sterk verontreinigde 
vloeren. Ook voor het reinigen van al dan niet veredelde vloeren  
(bijvoorbeeld betonnen vloeren, epoxyvloeren) en tegels. Het reinigings-
middel heeft een goed vuildragend vermogen en is schuimarm.

De Floor Cleaner van KENT kan worden opgespoten of met een vloerwisser worden gebruikt.
De dosering is afhankelijk van de mate van vervuiling.
Gemiddelde en lichte vervuiling:  1:50 tot 1:100
Sterke vervuiling: 1:10 tot 1:30
Extreme vervuiling: 1:1 tot 1:10 

1. Reinigingsmiddel in een verdunning van 0,5 % - 5 % gebruiken
2. Voor een optimaal resultaat het te reinigen oppervlak evt. vooraf inspuiten

Gebruik

Gebruik

Voordelen

Voordelen

ü Hoge materiaalverdraagzaamheid

ü	Demulgerende eigenschappen

ü	Zuinig in gebruik

ü	Veelzijdig inzetbaar

ü	Geschikt voor gebruik in alle gangbare vloerreinigingsmachines

ü Goed vuildragend vermogen en schuimarm

ü Vrij van NTA (nitril-tri-acetaat)
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Art.-nr. 86457 1 l fles

Art.-nr. 86459 1 l fles

Wash Bay Cleaner 
Krachtig geconcentreerd reinigingsmiddel 
voor (auto)wasstraten en wasinstallaties

Wash Bay Cleaner van KENT is een zuurhoudend product van hoge 
kwaliteit dat hardnekkige vervuiling verwijdert vooral in (auto)
wasstraten en wasinstallaties. Kalk, remstof, olie- en vetresten en 
extreem vuile vloeren worden probleemloos schoon.

1. Afhankelijk van de mate van vervuiling in de verhouding 1:2 tot 1:10 met water verdunnen
2. Het oppervlak behandelen, niet vernevelen
3. Kort laten inwerken, niet laten opdrogen
4. Grondig naspoelen met een straal koud water , liefst onder hoge druk

Gebruik

Voordelen

ü	Werkt snel en zeer effectief

ü Zuinig in gebruik

Citrus Floor Cleaner 
Universele reiniger met aangename citrusgeur

Dit pH-neutrale concentraat reinigt alle afwasbare oppervlakken,  
bijvoorbeeld kunststof, keramiek, tegels, natuur- en kunststeen,  
gelakte oppervlakken en vloeren. KENT Citrus Floor Cleaner is vrij  
van fosfaten en formaldehyde. Deze universele reiniger verspreidt een 
citrusgeur die lang blijft hangen.

1. Afhankelijk van de gewenste geursterkte en de mate van vervuiling
1 deel Citrus Floor Cleaner van KENT met 40 tot 100 delen water verdunnen

2. Vloeren zonder nawissen laten drogen

Gebruik

Voordelen

ü	pH-neutraal

ü Tast materialen niet aan

ü Aangename frisse geur

NIEUW!

NIEUW!



Glasreinigers

8

De glasreinigers van KENT maken een eind aan vuil, strepen en watervlekken. Of het nu ramen 
of andere glazen oppervlakken betreft – met de glasreinigers van KENT hebt u zonder veel  
inspanning en zonder nawissen altijd een snel en perfect resultaat. Bovendien zorgt dit middel 
voor een frisse geur die lang blijft hangen.
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Art.-nr. 85098 500 ml  spuitbus

Glass Kleen 2 
Effectieve schuimreiniger in spuitbus

Deze snelle en effectieve glasreiniger van KENT verwijdert vet, olie, 
insecten, nicotineaanslag, kunststofdampen en andere vervuiling van 
glas en lak, en verspreidt een aangename frisse geur. KENT Glass 
Kleen 2 verdampt en laat geen vegen noch strepen na.

1. KENT Glass Kleen 2 gelijkmatig op het te reinigen oppervlak spuiten
2. Droogwrijven met KENT Glass Cloth

Gebruik

Voordelen

ü	Laat geen residu achter

ü Droogt zonder vegen en strepen op

ü Verwijdert hardnekkige aanslag van glas

Art.-nr. 86440 1 l Fles

Concentrated Glass Kleen
Sterk geconcentreerde glasreiniger met anticondenswerking

Deze rijke, sterk geconcentreerde glasreiniger van KENT dringt snel  
in het vuil door en verwijdert dit van het glasoppervlak. Het concentraat 
met geurwerende bestanddelen verdampt snel en verspreidt een  
aangename frisse geur.

1. Mengverhouding: 1 deel KENT Concentrated Glass Kleen op 40 delen water
2. Vernevel de oplossing met KENT Glass Kleen gelijkmatig over het te reinigen glasoppervlak
3. Droogwrijven wrijven met KENT Glass Cloth

Gebruik

Voordelen

ü	Grote oplos- en reinigingskracht

ü Verdampt snel

ü Anticondenswerking



Allesreinigers 
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De hele werkomgeving wordt zeer doeltreffend gereinigd zoals textiel, glas, kunststof en nog veel 
meer. Bovendien zijn de producten zuinig in gebruik.
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Orangen-Terpen

Art.-nr. 86454 500 ml  spuitbus
Art.-nr. 86455 1l  blik

Citrus Cleaner  
Snelle, effectieve en intensieve reiniging 
op basis van extracten uit citrusschillen

De Citrus Cleaner van KENT verwijdert met zijn sterk oplossen-
de werking residuen zoals olie, vet, lijm- en verfresten. Daarbij 
verspreidt het een aangename frisse citrusgeur. Bovendien 
zorgen speciale additieven ervoor dat het snel opdroogt en  
snel schoon is.

1. Spuit het product op het te reinigen oppervlak
2. Laat het kort inwerken en vervolgens schoonwrijven met een microvezeldoekje

Gebruik

Voordelen

ü	Sterke oplossende werking

ü Vrij van CKW‘s en CFK‘s

ü Door snel opdrogen snel schoon

Orangen-Terpen wordt gewonnen uit de schil van sinaasappels. De olie van de sinaasappelschil 
verhoogt enerzijds de reinigende werking. Daardoor is zelfs hardnekkige vervuiling zoals vet,  
roet, verf- en lijmresten gemakkelijk te verwijderen. Anderzijds zorgt de aromatiserende werking 
van de olie na het reinigen voor een aangename citrusgeur. Speciale additieven en visceuze  
eigenschappen zorgen er daarnaast voor dat het snel opdroogt en snel schoon is.

NIEUW!
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Art.-nr. 86453 1 l fles 
Art.-nr. 86476 1 st. sproeikop

Multi Cleaner Gel
Visceuze en sterk geconcentreerde intensieve reiniger op waterbasis

Multi Cleaner Gel van KENT is een op water gebaseerde, sterk  
geconcentreerde intensieve reiniger voor het verwijderen van  
plantaardige en minerale oliën en vetten, roet, verfresten en nog veel 
meer. De viscositeit maakt een optimale hechting aan loodrechte 
oppervlakken mogelijk. Ondanks de grondige vuiloplossende werking 
tast dit alkalische reinigingsmiddel het materiaal niet aan.

1. Het te reinigen oppervlak inspuiten
2. Kort laten inwerken en dan schoonwrijven

Gebruik

Voordelen

ü	Optimale hechting aan loodrechte oppervlakken

ü Vrij van NTA en fosfaten

ü Zacht voor materialen ondanks de sterk reinigende werking

NIEUW!
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Art.-nr. 84909 750 ml spuitbus

Art.-nr. 80260 1 l spuitfles
Art.-nr. 80261 5 l jerrycan
Art.-nr. 34053 1 st. sproeikop

New All Purpose Foam Cleaner 

Multi Cleaner

Schuimende allesreiniger voor een streeploze en residuvrije afwerking

Betrouwbare multifunctionele reiniger op waterbasis

New All Purpose Foam Cleaner van KENT is een allesreiniger die voor vele 
toepassingen geschikt is. Dit veelzijdige product kan voor zowel harde als 
zachte oppervlakken worden gebruikt. New All Purpose Foam Cleaner van 
KENT maakt snel en eenvoudig schoon, zorgt voor een streeploze glans en 
een frisse geur.

Multi Cleaner van KENT is een effectieve universele reiniger die diverse  
oppervlakken zeer grondig reinigt. Met deze allrounder kan men insecten  
van gelakte oppervlakken verwijderen, maar worden ook textiel en kunststof  
effectief schoon. Multi Cleaner van KENT is een product niet op zuurbasis en 
bevat geen siliconen. Daardoor is het geschikt voor gebruik in schade- 
herstelbedrijven.

1. Vanop een afstand van ca. 25 tot 30 cm op het oppervlak spuiten
2. Met een schone doek droogwrijven
3. De behandeling bij sterke vervuiling herhalen

1. Het te reinigen oppervlak inspuiten. Vastzittend vuil met een borstel bewerken
2. Met water afspoelen en met een doek of aan de lucht laten drogen

Gebruik

Gebruik

Voordelen

Voordelen

ü	Snel drogend en gemakkelijk in het gebruik

ü Streeploos schoon en schitterende glans

ü Bevat geen D-limoneen

ü	Vrij van siliconen, niet op zuurbasis

ü Betrouwbare afwerking

ü Veilig te gebruiken in schadeherstelbedrijven

Nonfood Compounds
Program Listed (Category C1)

Registration 151415



Art.-nr. 86469 1 l fles
Art.-nr. 86476  1 st. sproeikop

Sanitary Cleaner & Descaler
Sterk geconcentreerde sanitairreiniger en ontkalker

Sanitary Cleaner & Descaler van KENT verwijdert vuil en minerale 
afzettingen zoals kalk, ijzersulfaten en roestplekken. 
De microdeeltjes vormen een water- en vuilafstotende laag.

1. Afhankelijk van de vervuiling met maximaal 10 delen water verdunnen
2. Het product aanbrengen – bijv. met de pompflacon van KENT
3. Het materiaal grondig met water afspoelen

Gebruik

Voordelen

ü	Vuil- en waterafstotende laag

ü Hoge materiaalverdraagzaamheid

Sanitairreinigers
Vooral in de sanitaire ruimte wordt de hygiëne belangrijk bevonden door bezoekers, klanten en  
medewerkers en moet het schoon zijn. De sanitairreinigers van KENT verwijderen volledig en snel 
urineresten, kalk- en organische aanslag uit douche, wastafels, toilet of tegels zonder voegen en  
leidingen aan te tasten.
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Art.-nr. 86470 750 ml fles

Art.-nr. 86468 1 l fles

Toilet Cleaner

Drain Cleaner

Reinigingsgel voor toiletten en urinoirs

Afvoerreiniger voor het verwijderen van aanslag en haren

De Toilet Cleaner van KENT is een sterk geconcentreerde, snelle 
toiletreiniger in gelvorm voor het verwijderen van urineresten, kalk en 
andere aanslag. De middelvisceuze reinigingsgel met hechtende werking 
verwijdert vervuiling en nare geurtjes. Daarbij verspreidt het een  
aangename frisse geur. Dit product is vrij van zoutzuur.

Een sterk geconcentreerde, snelle en vloeibare afvoerreiniger voor het 
verwijderen van haren en organische aanslag uit sifons, leidingen en afvoer. 
Het verhelpt zelfs hardnekkige verstoppingen binnen slechts enkele minuten. 
Daarbij tast het leidingen en afdichtingen niet aan.

1. Deze reinigingsgel onder de rand van de toiletpot aanbrengen
2. Afhankelijk van de vervuiling 5 tot 30 minuten laten inwerken
3. Hardnekkige aanslag met de WC-borstel bewerken
4. Het toilet doorspoelen

Preventieve behandeling
1. Verdun Drain Cleaner van KENT met heet water (90 – 95 °C) in de verhouding 1:5
2. Dit mengsel maximaal een uur laten intrekken
3. Na gebruik altijd met water naspoelen

Behandeling van verstopping 
1. Drain Cleaner van KENT met heet water (90 – 95 °C) verdunnen in de verhouding 1:3
2. Dit mengsel maximaal een uur laten intrekken
3. Na gebruik altijd met water naspoelen

Gebruik

Gebruik

Voordelen

Voordelen

ü	Optimale hechting aan loodrechte oppervlakken

ü Verwijdert vervuiling en nare geurtjes

ü Vrij van zoutzuur

ü	Verhelpt hardnekkige verstoppingen

ü Tast het materiaal niet aan

NIEUW!
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Luchtverfrissers
Werkplaatsen, kleedkamers, wachtruimten en andere bedrijfsruimten kunnen regelmatig onaan-
genaam gaan ruiken. De luchtverfrissers van KENT neutraliseren dergelijke nare geurtjes binnen 
slechts enkele seconden en verspreiden een lang aanhoudende aangename geur in de ruimte.



NIEUW!

NIEUW!
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Art.-nr. 86471 Citrus 750 ml spuitbus
Art.-nr. 86472 Cranberry 750 ml spuitbus
Art.-nr. 86473 Katoenfris  750 ml spuitbus

Art.-nr. 86464 500 ml  pompflacon 
Art.-nr. 86477  1 st. sproeikop

Air Jet 

Odour Remover

Luchtverfrisser van topkwaliteit 

pH-neutrale geurverwijderaar

Air Jet van KENT is een luchtverfrisser van topkwaliteit die 
onaangename geurtjes binnen slechts enkele seconden neutrali-
seert. Het is verkrijgbaar met citrus-, cranberry- en katoenfrisse 
geur. De werkzame geurstoffen zijn zeer krachtig en zorgen voor 
een lang aanhoudende geur. Het kan op vele plaatsen worden 
gebruikt zoals werkplaatsen, kleedkamers, wachtruimten en 
ruimten waar een frisse geur wordt gewenst.

Odour Remover van KENT maakt snel, grondig en voor lange 
tijd een eind aan een onaangename geur. Een sterk punt van 
deze pH-neutrale geurverwijderaar is de langdurige werking 
door neutraliserende micro-organismen.

1. KENT Air Jet gedurende max. 1 sec. in het midden van de ruimte spuiten
2. Indien nodig herhalen

Dun en gelijkmatig op het te behandelen oppervlak spuiten.
Indien nodig herhalen.

Gebruik

Gebruik

Voordelen

Voordelen

ü	Neutraliseert onmiddellijk onaangename geurtjes

ü Krachtige en lang aanhoudende geur binnen enkele seconden

ü Verkrijgbaar in drie verschillende geuren

ü	Langdurige werking door natuurlijke micro-organismen

ü pH-neutraal



Huidreiniging en -verzorging
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Met de reinigings- en verzorgingsproducten van KENT voor huid en haar kunnen uw medewerkers vuil, 
olie, vet, lak- of lijmresten snel verwijderen. Bovendien voorkomen de pH-neutrale verzorgende lotions  
en natuurlijke oliën uitdroging van de aangetaste huid.



NIEUW!
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Skin Barrier Lotion

Hand Cleaning Soap

Hoogwaardige beschermende lotion voor de huid

Vloeibare handzeep voor regelmatig gebruik

De Skin Barrier Lotion van KENT beschermt de huid tegen een grote 
verscheidenheid van waterhoudende en niet-waterhoudende stoffen zoals 
koelvloeistoffen, verdunde zuren en logen, oliën, vetten, teer, bitumen, 
verven en lakken, kleef- en afdichtingsmiddelen. Deze hoogwaardige 
beschermende lotion bevat een combinatie van werkzame stoffen op basis 
van polymeren, is pH-neutraal, vrij van siliconen en is natuurlijk dermato-
logisch getest

Hand Cleaning Soap van KENT is een vloeibare, huidvrien-
delijke handzeep die wordt gekenmerkt door uitstekende 
verzorgende eigenschappen en een aangename geur. 
Deze handzeep is mild, pH-neutraal en dermatologisch 
getest. 

Art.-nr. 86200 1 l fles
Art.-nr. 86260 1 st. pompdispenser voor 1 l fles

Vóór het gebruik van vervuilende en/of schadelijke stoffen aanbrengen.

Gebruik

Voordelen

ü	Betrouwbare bescherming tegen schadelijke stoffen

ü Beschermt de huid tegen vochtverlies

ü pH-neutraal, vrij van siliconen en dermatologisch getest

Art.-nr. 86462 1 l fles
Art.-nr. 86482 2 l softfles voor dispenser
Art.-nr. 86260 1 st. pompdispenser voor 1 l fles

Voordelen

ü	Uitstekende verzorgende eigenschappen

ü pH-neutraal en dermatologisch getest



Art.-nr. 86198 3 l bus
Art.-nr. 86202 1 st. doseerdispenser voor 3 l bus
Art.-nr. 86203 1 st. doseer- en wanddispenser voor 3 l bus
Art.-nr. 86482 2 l softfles

General Hand Cleaner 
Zeer effectieve en huidvriendelijke handreiniger

De General Hand Cleaner van KENT is een zeer effectieve en  
huidvriendelijke handreiniger tegen hardnekkige vervuilingen zoals 
olie- en vetresten. Slechts enkele milliliter zijn voldoende om  
hardnekkig vuil te verwijderen en de huidporiën te reinigen. Deze  
reiniger is vrij van siliconen en bevat huidvriendelijke tensiden en 
natuurlijke hoogwaardige vetzuren.

1. Het product met doseerdispenser aanbrengen om vervuiling van de pasta te voorkomen
2. In de handen uitwrijven om het vuil los te maken
3. Grondig met schoon water afspoelen
4. Handen goed afdrogen en indien nodig een verzorgend product aanbrengen

Gebruik

Voordelen

ü	Tast de huid niet aan en behoudt de natuurlijke beschermlaag van de huid

ü pH-neutraal, vrij van siliconen en dermatologisch getest

ü Verwijdert hardnekkige vervuilingen

Paint Hand Cleaner
Zeer effectieve reinigingspasta voor de handen

Met de effectieve reinigingspasta van KENT worden lakken, acryllakken, 
hars en lijm van de handen verwijderd zonder de natuurlijke bescherm-
laag van de huid aan te tasten. Paint Hand Cleaner van KENT is pH-neu-
traal, vrij van siliconen en dermatologisch getest.

1. Paint Hand Cleaner van KENT aanbrengen
2. In de handen uitwrijven tot het vuil loskomt
3. Grondig met schoon water afspoelen
4. Handen goed afdrogen en indien nodig een verzorgend product aanbrengen

Gebruik

Voordelen

ü	Tast de huid niet aan en behoudt de natuurlijke beschermlaag van de huid

ü pH-neutraal, vrij van siliconen en dermatologisch getest

ü Verwijdert hardnekkige vervuilingen

Art.-nr. 86199 250 ml tube

NIEUW!
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Art.-nr. 86201 1 l fles
Art.-nr. 86260 1 st. pompdispenser voor 1 l fles

Art.-nr. 86461 250 ml  tube

Skin Care Lotion

Shower Gel 

Hoogwaardige huidverzorgende lotion

Douchegel voor huid en haar

Skin Care Lotion van KENT is een hoogwaardige verzorgende lotion en 
geschikt voor alle huidtypes. Dit verzorgende product bevat veel werkza-
me stoffen en beschermt de licht tot zwaar aangetaste huid. Deze verzor-
gende lotion is pH-neutraal, vrij van siliconen en dermatologisch getest.

Shower Gel van KENT is een zeer hoogwaardige was- en douchegel. 
De gel is zacht voor de huid, voor een milde reiniging van het hele 
lichaam. Deze was- en douchegel bevat tensiden uit natuurlijk  
hernieuwbare grondstoffen (kokos en palmpitolie), is pH-neutraal,  
dermatologisch getest en mild geparfumeerd.

Na het wassen op de huid aanbrengen.

Gebruik

Voordelen

Voordelen

ü	Geschikt voor alle huidtypes

ü pH-neutraal, vrij van siliconen en dermatologisch getest

ü	Uitstekende verzorgende eigenschappen

ü pH-neutraal en dermatologisch getest



Reinigers voor 
kantoorapparatuur
De reinigers van KENT zijn onder andere ontwikkeld voor het reinigen en onderhouden van pc‘s,  
smartphones, tablets, touchpads, toetsenborden, telefoons en beeldschermen. De sprays maken 
voorzichtig maar grondig schoon zonder het oppervlak aan te tasten.
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Art.-nr. 86463 250 ml pompflacon

Art.-nr. 84738 300 ml spuitbus

Screen Cleaner

Blow Jet 

Streepvrije reiniging en goede materiaalbestendigheid

Niet-ontvlambare “stofverwijderaar” uit een spuitbus

De Screen Cleaner van KENT maakt beeldschermen, smartphones, 
tablets, touchpads, toetsenborden en gevoelige IT-apparatuur schoon 
zonder vegen achter te laten. Deze Cleaner verwijdert stof, vet- en 
vingerafdrukken. De beschermende afwerking zorgt ervoor dat vuil 
zich minder snel kan hechten.

Blow Jet van KENT is een spray onder hoge druk met niet-ontvlambare, 
zuivere, volledig droge lucht voor het verwijderen van vuil, pluisjes en  
andere droge deeltjes van kantoorinterieur. Deze “stofverwijderaar” is 
niet schurend of bijtend, bevat geen CFK‘s en geen 1,1,1 trichloorethaan.

1. KENT Screen Cleaner op het te reinigen oppervlak spuiten
2. Met een schone doek uitwrijven
3. Het product niet laten opdrogen
4. KENT Screen Cleaner voor het reinigen van elektronische en gevoelige apparatuur

op een doek spuiten en de apparatuur daarmee afvegen

1. Stroomvoorziening van de te reinigen apparatuur uitschakelen
2. Blow Jet van KENT opspuiten en goed laten verdampen
3. Apparaten weer op de stroomvoorziening aansluiten

Gebruik

Gebruik

Voordelen

Voordelen

ü	Antistatisch

ü Verzorgt en onderhoudt de apparatuur

ü Streepvrij

ü	Gevoelige componenten worden niet beschadigd

ü Bacterievrij

ü Bevat geen CFK en ook geen 1,1,1 trichloorethaan



Oil Absorbent Granules 
Sterk olie-absorberende korrels

Een lichte korrel die uitgelopen vloeistoffen snel opneemt en  
vervolgens een schone laag vormt waarop men niet uitglijdt.  
De korrels zijn niet brandbaar, chemisch inert en zijn de oplossing 
voor het opnemen van gemorste, niet-agressieve vloeistoffen zoals 
olie, oplosmiddelen, zwakke zuren en milde logen.

Art.-nr. V2001 20 l /10 kg       kunstofzak

Voordelen

ü	Sterk absorberend vermogen

ü Vormt een schone laag waarop men niet uitglijdt
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Verwijderen van 
olievlekken & vloeistoffen

1. De lichtbruine korrels op de vloeistof aanbrengen en niet mengen
2. Na enkele minuten wordt een schone laag gevormd waarop men niet uitglijdt

Deze laag kan gemakkelijk worden opgenomen en verwijderd

Gebruik

Voor de specifieke verwijdering van hardnekkig vuil zoals olievlekken en resten van vloeistoffen heeft KENT 
een zeer effectieve reiniger ontwikkeld. Deze reingers maken niet alleen behandelde vloeren en tegels van 
werkplaatsen snel en grondig schoon, maar ook onbehandelde vloeren, zoals bijvoorbeeld op  
parkeerplaatsen, laadperrons of in kantoren.



NIEUW!

NIEUW!
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Art.-nr. 86467 400 g strooibus

Art.-nr. 86465 1 l blik

Liquid Absorbent Granules

Oil Stain Remover

Vloeistofabsorberende korrels

Zeer effectieve olieverwijderaar

Liquid Absorbent Granules van KENT nemen waterhoudende  
vloeistoffen snel en effectief op, zoals bijvoorbeeld dranken, 
lichaamsvocht, bloed of vloeibare polymeren. Dit absorptiemiddel 
vormt een droge, stabiele, niet klevende gel die gemakkelijk van de 
ondergrond kan worden verwijderd. Deze kan eenvoudig met blik  
en veger worden opgenomen, dweilen is niet nodig. Onaangename  
geurtjes worden door een aangename frisse geur gecamoufleerd.

De Oil Stain Remover van KENT maakt het verwijderen van olievlekken 
mogelijk van garage- en keldervloeren, onder motoren en machines, in 
werkplaatsen, benzinestations en op parkeerplaatsen.

1. Een dunne en gelijkmatige laag op de vloeistof aanbrengen, niet mengen
2. Na enkele minuten krijgen de korrels een geleiachtige structuur die gemakkelijk

opgenomen en verwijderd kan worden

1. De ondergrond moet droog zijn
2. Het product goed schudden en op de ondergrond aanbrengen
3. Laten inwerken tot er zich een witte korst vormt
4. Als deze droog is, afborstelen of opzuigen

Gebruik

Gebruik

Voordelen

Voordelen

ü	Neemt tot wel 100 keer zijn eigen gewicht aan vloeistof op

ü Vormt een eenvoudig op te nemen gel

üWerkt tegen onaangename geurtjes

ü	Verwijdert betrouwbaar olie- en dieselvlekken

ü Zeer effectief op de meeste harde oppervlakken

ü Na het uitharden eenvoudig te verwijderen



Toebehoren
Praktische accessoires ter aanvulling van het gamma Houd uw werkomgeving clean.
Handschoenen, microvezeldoekjes, pompflacons, emmers of maatbekers: 
KENT vervult al uw wensen als het om eenvoudig en perfect reinigen gaat.
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Art.-nr. V1390 1 paar maat M 
Art.-nr. V1391 1 paar maat L 
Art.-nr. V1392 1 paar maat XL 

Art.-nr. V2230 100 st.  maat  M  
Art.-nr. V2173 100 st. maat  L 
Art.-nr. V2174 100 st. maat  XL 

Superglove Finite Nitrile Gloves
Nitril wegwerphandschoenen

De Superglove Finite Nitril Gloves van KENT bieden 
een betere doorsteek- en doorscheurvastheid dan 
natuurlijk rubber of vinyl. Een sterk punt van deze 
wegwerphandschoenen is de uitstekende grip, zowel 
in natte als in droge toestand, en geschikt voor  
tweehandig gebruik. Ze zijn bovendien ook slijtvaster 
en beter bestand tegen chemicaliën.

Nitrile Gloves
Blauwe nitrilhandschoenen

Nitril Gloves van KENT zijn beschermende handschoenen voor 
comfortabel en veilig werken. Deze zijn bestand tegen een grote 
verscheidenheid aan chemicaliën. De handschoenen zijn gemaakt 
van blauw nitril en hebben een open boord aan de pols.

Voordelen

Voordelen

ü	Open boord aan de pols

ü Bestand tegen vele oplosmiddelen en chemicaliën

ü Optimale pasvorm voor uitstekende flexibiliteit

ü	Optimale pasvorm voor uitstekende flexibiliteit

ü Uitstekende verzorgende eigenschappen

ü Geschikt voor gevoelige huid en personen met latexallergie



Art.-nr. V2233 1 paar  maat  (7) S 
Art.-nr. V2234 1 paar maat  (8) M 
Art.-nr. V2235 1 paar maat  (9) L 
Art.-nr. V2236 1 paar maat  (10) XL 

Mechanic Gloves 
Universele naadloze en zeer elastische gebreide handschoenen

De universele handschoen van KENT met een coating van 
polyurethaan op handpalm en vingers biedt een aangenaam 
draagcomfort en voorkomt zweethanden dankzij het zachte en 
ademende weefsel aan de achterzijde. Deze meerdere malen  
te gebruiken, universele gebreide handschoen heeft een  
uitstekende schuur-, snij-, scheur- en perforatieweerstand.

Voordelen

ü	Een gegarandeerd goed grijpcomfort

ü Vrij van siliconen, CE-markering

ü Herbruikbaar
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Pompflacon 
Universeel gebruik

De veelzijdige pompflacon van KENT is een milieuvriendelijke methode  
om vloeistof uit grotere containers te verstuiven. De pompflacon van  
KENT is eenvoudig in gebruik en beschikt over een instelbare sproeikop, 
variërend van een lange sproeistraal tot een fijne vernevelaar.

Art.-nr. 85737 1 st. 1l pompflacon 

Voordelen

ü	Bestand tegen vele chemicaliën en oplosmiddelen

ü Zichtbare vulindicator en verstelbare sproeikoppen

ü Instelbare sproeikop

Art.-nr. 86343        3 stuks in blauw 40 x 40 cm KENT Finishing Cloths – microvezeldoekjes
Art.-nr. 86344        1 stuk in blauw  64 x 32 cm KENT Finishing Cloths – microvezeldoekjes
Art.-nr. 86345        1 stuk in blauw   40 x 40 cm KENT Glass Cloths – microvezeldoekje voor glas en gladde oppervlakken
Art.-nr. 86328        5 stuks in geel   40 x 40 cm KENT Finishing Cloths – microvezeldoekjes

Microvezeldoekjes
Reiniging en onderhoud van alle oppervlakken 

De microvezeldoekjes van KENT zijn optimaal voor 
het reinigen van alle oppervlakken en veroorzaken 
geen krassen. In droge toestand onttrekt het doekje 
stof door de statische werking. Maar ook in vochtige 
en natte toestand kan het microvezeldoekje worden 
gebruikt.

Voordelen

ü Speciale doekjes in dit productgamma: 3 voor de algemene reiniging en 1 voor glas

ü Groot absorberend vermogen, reinigt streeploos en zonder pluizen

ü Droog, vochtig en nat te gebruiken

1. Vul de flacon met vloeistof conform de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen
2. Schroef het deksel eraf en pomp met de hand om de nodige druk te creëren

Gebruik
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Art.-nr. 86481 1 st. Emmer 12 l

Emmer 12 l
Rechthoekige emmer met schenktuit

Deze KENT emmer van 12 l is speciaal ontwikkeld voor de 
standaard vloerreinigingssystemen. Dankzij de vorm van de 
emmer is een optimaal en gemakkelijk uitwringen van sponzen, 
dweilen enz. mogelijk. Bovendien maakt de tuit veilig uitgieten 
van het vuile water mogelijk. Het stabiele en ergonomische 
handvat is ook bestand tegen een grotere belasting.

Voordelen

ü	Veilig uitgieten door de schenktuit

ü Stabiel en ergonomisch handvat

ü Door zijn vorm goed op te bergen in de reinigingskast

Art.-nr. 86484 1 st. maatbeker 1 l

1 l maatbeker
Maatbeker met schaalopdruk aan beide zijden

De KENT maatbeker van 1 l met een robuust en 
ergonomisch handvat is aan beide zijden van een 
schaalopdruk voorzien zodat deze goed is af te lezen.

Voordelen

ü	Stabiel en ergonomisch handvat

ü Beide zijden van een schaalopdruk voorzien

ü Stapelbaar
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Art.-nr. 86494 1 st. Wanddispenser

Wanddispenser  
voor softflessen van 2 l

De KENT wanddispenser voor de softflessen van 2 l (KENT Hand 
Cleaning Soap en KENT General Hand Cleaner) is een robuus-
te kunststofdispenser. Sterke punten zijn de nauwkeurige en 
spaarzame dosering en het feit dat deze afsluitbaar is.

Voordelen

ü	Robuuste kunststofdispenser

ü Nauwkeurige en spaarzame dosering

ü Afsluitbaar

Auteursrecht en veiligheidswaarschuwing

Uitgever en auteursrecht: KENT Deutschland GmbH 
Foto‘s: Shutterstock.com, istock.com, getty-images.com 
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Volledige of gedeeltelijke reproductie is enkel toegestaan na 
overleg met KENT Belux en KENT Nederland.
De informatie in dit document is gebaseerd op onze ervaring 
en kennis op het tijdstip van publicatie. Deze is bedoeld om de 
lezer met technische ervaring te informeren over het gebruik. 
Deze informatie maakt het testen van het geselecteerde pro-
duct vóór gebruik echter niet overbodig. Wij adviseren altijd een 
persoonlijk adviesgesprek.

KENT-producten worden voortdurend verder ontwikkeld. 
Daarom behoudt KENT zich het recht voor om alle technische 
gegevens in dit document te wijzigen op elk gewenst moment 
en zonder voorafgaande kennisgeving.
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