
De perfecte eindafwerking!

BESTEL NU!

Ontdek het vernieuwde KENT Performance Polijstgamma, 
voor een perfecte afwerking met minder inspanning

…  bij de laatste polijststap mogelijke hologrammen ontstaan die vermeden kunnen 
worden door het oppervlak vooraf te ontdoen van resterende oude waxlagen.

…  het risico op het maken van hologrammen veel groter is bij het gebruik 
van roterende polijstmachines.

…  teveel hitte op het oppervlak lakschade veroorzaakt en overspuiten 
noodzakelijk zal zijn.

... polijsten altijd stap per stap gebeurt – nooit de hele auto in één keer polijsten.

Wist u dat …

KENT's hoogwaardige producten voor dieptereiniging – hoogglans/showroomeffect realiseren en behouden

ULTRA FINISH
 Reinigt, polijst en beschermt 

in één toepassing

Art.nr. 86142 – 400 ml spuitbus 

LONG LASTING SHINE
 Reiniger die waxlaag nalaat, op  

basis van nanotechnologie voor een 
hoogglansafwerking

Art.nr. 85403 – 500 ml Fles handverstuiver

SHOWROOM GLAZE
 Efficiënt glansproduct voor een 

hoogglansafwerking

Art.nr. 84954 – 500 ml Fles handverstuiver 

KENT Belux SRL/BV, Steenweg op Mechelen 455, 1950 Kraainem  T: +32 10 48 76 40   
KENT Nederland BV, Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda  T: +31 85 4868360

www.kenteurope.com

U kunt het volledige KENT-productgamma bij uw  
KENT-specialist bestellen via mail:  

kent.sop.be@kenteurope.com   |   kent.sop.nl@kenteurope.com



VOORDELEN 
 Verwijdert snel overspray en  
andere, sterk hechtende aanslag

 Stevig polymeer zonder oplos- 
middelen of schadelijke stoffen

 Voor meer dan 80 toepassingen

Polymeerproducten om afzettingen 
en vervuilingen te verwijderen

SMOOTHER &  
SMOOTHER SPONGE

Art.nr. 86060 – 1 pad
Art.nr. 86625 – 1 per verpakking Art.nr. 86606 – 1 kg fles

Art.nr. 86605 – 1 kg fles

Art.nr. 86228 – wit/hard pad 80 mm
Art.nr. 85923 – wit/hard pad 150 mm

Art.nr. 86287 – oranje/medium pad 80 mm
Art.nr. 95924 – oranje/medium pad 150 mm
Art.nr. 86328 – Gele microvezeldoek 40 x 40cm

Art.nr. 86286 – zwart/zacht pad 80 mm
Art.nr. 85925 – zwart/zacht pad 150 mm

Art.nr. 85092 – 1 l fles

 3 tijdbesparende stappen voor een perfect resultaat –  
met het hoogwaardige KENT Performance Polijstgamma

2. Medium korrel

3. Afwerking

Voorbereiding

1. Zware korrel

 Verwijdert overspray, droog stof, vliegroest, 
vuildeeltjes, enz.

 Snelle, doeltreffende actie – tijdbesparend
 Geen schadelijke oplosmiddelen, zuren of  
chemicaliën – veilig voor gebruiker en omgeving

Nieuwe formule die  
vervuiling op lakwerk  
eenvoudig en veilig verwijdert

VOORDELEN 

NEW AUTO CLAY
Art.nr. 86590 – 200 g gumreinigingsklei

PERFORMANCE 
COMPOUND 2
Ultrafijne samenstelling  
om glansniveaus van de 
laklagen in elkaar over te 
laten gaan en voor  
algemene lakreparaties

Optimaal gebruik met:

PERFORMANCE 
ABRASIVE 2
Speciaal samengesteld voor 
verbeterd polijsteffect zonder 
uitdroging

Optimaal gebruik met:

NANO  
PERFORMANCE 
POLISH
Unieke samenstelling van 
fijne nanodeeltjes die supe-
rieure bescherming bieden.

Optimaal gebruik met:

VOORDELEN 

 Follow-up en verwijdering van swirls en 
fijnere krassen

 Van toepassing op alle autolaksystemen 
 Ideaal voor spot repair en afwerking –  
verwijdert lakonvolkomenheden op een 
betrouwbare manier 

 Gebruik zonder water voor een snelle  
afwerking zonder tijdrovende reiniging 

VOORDELEN 

 Eerste stap voor de verwijdering van  
vervuiling, schuurkrassen en grote krassen

 Van toepassing op alle autolaksystemen
 Verwijdering van krassen, geen vullen en 
verbergen van lakonvolkomenheden

 Voor nog sterkere verwijdering – 
gebruik lamswollen KENT-pad

VOORDELEN 

 Verwijdert hologrammen, kleine onvol- 
komenheden – uitstekende, langdurige 
glanzende afwerking als resultaat 

 Van toepassing op alle autolaksystemen
 Polijstmiddel gebaseerd op de nieuwste 
nanotechnologie – voor gebruik op lakwerk 
bij nieuwe en oudere auto's

 Geschikt voor zowel roterende als orbitale 
polijstmachines

STAP 1 STAP 3

STAP 2


