
Voedingsmiddelensector
Een assortiment KENT-producten dat specifiek 
is bedoeld voor gebruik in de voedingssector, 
zoals in bakkerijen, brouwerijen, kantines, 
ziekenhuizen en voedingsbedrijven



2

Over KENT
Ons bedrijf: ervaring, succes, dynamiek

KENT is wereldwijd een van de belangrijkste leveranciers van hoogwaardige chemische 
producten en is van oudsher actief in de reinigings-, onderhouds- en reparatiesector. 
Gedurende ons succesvol bestaan sinds 1974 zijn onze kennis en ambitie altijd de motor 
geweest van onze ontwikkeling. Via onze Europese vestigingen en onze verdelers leveren wij 
onze hoogwaardige producten in 38 landen.

Onze producten: gemaakt door
professionals voor professionals

In de automobielsector en de industrie danken de producten van 
KENT hun uitstekende reputatie aan hun efficiëntie. Onze 
klanten waarderen onze compromisloze kwaliteit, onze bewezen 
betrouwbaarheid en onze innovatiekracht.

Ons doel: onze klanten enthousiast maken

KENT is een waardevolle partner voor zijn klanten. Door onze kennis van uw activiteiten en uw 
markten, kunnen wij u uitstekend bijstaan om uw uitdagingen aan te gaan. Wij houden voort-
durend contact met u en staan altijd klaar met een luisterend oor. Dit resulteert in producten 
van zeer hoge kwaliteit die zijn afgestemd op uw specifieke noden. Door onze producten waarin 
uw suggesties en ideeën zijn verwerkt, vergemakkelijken wij het werk van onze klanten en hel-
pen wij u groeien.
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Onze motivatie: altijd een stap vooruit blijven

Onze doelmarkten zijn dynamisch, wat wij als een grote uitdaging zien. Wij investeren massaal in 
onze onderzoeksactiviteiten om onze producten en diensten voortdurend te ontwikkelen en te 
verbeteren. Deze permanente waakzaamheid zorgt ervoor dat zodra er zich nieuwe trends 
ontwikkelen of de behoeften van de klanten veranderen, KENT er als eerste bij is om te reageren.

Onze norm: alleen maar de beste zijn

Het merk KENT is bekend om zijn absolute topkwaliteit. Dit geldt voor alle activiteitsterreinen

van onze onderneming. Al onze processen zijn gecertificeerd volgens de norm ISO 9001: 2008.  

Al onze producten zijn getest volgens de strengste normen – in onze eigen laboratoria of door  

onafhankelijke instanties. Wat goed is voor ons, is ook goed voor onze klanten: KENT optimaliseert 

de waarde van zijn producten, die het resultaat zijn van milieubewuste toptechnologie.

Onze verantwoordelijkheid: het milieu en de natuurlijke hulpbronnen

Succes impliceert ook een zekere verantwoordelijkheid. Wij zetten ons in voor een duurzame,  

verantwoorde bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Dit principe passen wij toe 

op onze producten in het productieproces en de bijbehorende diensten. Wij streven voortdurend naar 

een betere bescherming van het milieu en een verstandiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. 

Door suggesties en ideeën van onze klanten te verwerken in onze producten, vergemakkelijken wij 

uw werk en helpen wij u groeien.



4

5 

6

10

13

Accessoires en verbruiksartikelen 16 

Overzicht van het NSF-assortiment 19

Inhoud

KENT en NSF 

Smeer- en penetreermiddelen 

Reinigingsmiddelen 

Afdicht- en verlijmingsmiddelen

4444444444444



55555555

KENT en NSF
Gecertificeerde producten voor toepassingen in de voedings- 
en farmaceutische industrie

NSF International is een onafhankelijke instantie zonder winstoog-

merk voor de conformiteitscontrole van producten en systemen die 

verband houden met de volksgezondheid en het milieu.

NSF is wereldwijd bekend voor zijn wetenschappelijke expertise

op dit terrein, volgens ANSI-erkende normen.

NSF is de enige internationaal erkende certificatie die garandeert dat de gecertificeerde produc-

ten zonder gevaar kunnen worden gebruikt in de omgeving van voedingsverwerkende processen 

en in aanraking mogen komen met drinkwater.

Elk goedgekeurd product krijgt een certificaat met een uniek registratienummer en een code die 

de productcategorie aangeeft.
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Smeer- en penetreermiddelen

Food Multi Function Spray
Biologisch afbreekbaar multifunctioneel product - penetreermiddel, losmakings-

middel, desoxidant, water- en vochtverdrijvend middel, smeer-, afbijt- en 

reinigingsmiddel. 

· Op basis van volledig biologisch afbreekbare plantaardige ethers, zonder

VOS, natuurlijke geur

· Hoog vlampunt, boven 100 °C - absoluut onontvlambaar bij normale temperaturen

en bij temperaturen tot 80 °C

· Goedkeuring NSF H1 nr. 143594

Multi Function Spray  |   Spuitbus 400 ml |      Art.nr. 85810

Food Grade KD 400
Polyvalent smeermiddel zonder siliconen dat niet vlekt en diep doordringt in roest 

en corrosie, vocht verdrijft en beschermt tegen roest en wrijving. 

· Verlengt de levensduur van metaal en behoudt de glans van chroom

· Onschadelijk voor de meeste kunststoffen en rubbersoorten

· Goedkeuring NSF H1 nr. 139683

KD400  |   Spuitbus 300 ml |      Art.nr. 85311

Hi-Tech Food Grease
Transparant synthetisch vet op basis van PTFE met gemiddelde viscositeit, met een 

goede hechting op alle soorten oppervlakken. 

· Temperatuurbestendig (-40 +260 ºC nat/droog 340 ºC)

· Bestand tegen zout, koud en warm water

· Goedkeuring NSF H1 nr. 137632

Hi Tech Food Grease  |   Spuitbus 400 ml |      Art.nr. 85313
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Smeer- en penetreermiddelen

PTFE Lubricant+
Hoogwaardig transparant smeermiddel op basis van PTFE dat zowel penetreert als 

smeert, om te voldoen aan de eisen in de industrie.

· Universeel product

· Legt een smeerlaag, zelfs na droging

· Goedkeuring NSF H1 nr. 130463

PTFE Lubricant+  |   Spuitbus 500 ml |   Art.nr. 84065
PTFE Lubricant+  |   Spuitbus 150 ml |   Art.nr. 85540

Food Safe Silicone Spray
Een zeer veelzijdig en niet-corrosief product dat een breed scala aan onderdelen en 

installaties smeert, beschermt, waterdicht maakt en vernieuwt.

· Doeltreffend over een breed temperatuurgebied (-40 °C tot +200 °C)

· Uitstekende matrijslossingseigenschappen

· Goedkeuring NSF H1 nr. 137994

Food Safe Silicone Spray |   Spuitbus 400 ml |   Art.nr. 85023

Ceramic 1200
Een buitengewoon smeermiddel zonder zware metalen, uitstekend bestand 

tegen hoge temperaturen en extreme omstandigheden. Voorkomt dat 

onderdelen vastlopen en corroderen.

· Uitermate waterbestendig

· Lage beginviscositeit

· Ook geschikt als assemblagevet

Ceramic 1200 |   Spuitbus 400 ml  |   Art.nr. 85235 
Ceramic 1200 |   Pressure Pack 200 ml |   Art.nr. 84335  
Ceramic 1200 |   Pot 200 g |   Art.nr. 84298  
Penseel |   Art.nr. 84346 

Rusty Penetrant
Een universeel ontroestingsmiddel dat binnendringt in de roest en een beschermlaag 

legt die het risico op corrosie vermindert.

· Siliconen- en zuurvrij

· Bevat microdeeltjes molybdeendisulfide die vocht verdrijven

· Breekt roestafzetting, maakt hergebruik van onderdelen mogelijk

Rusty Penetrant   |   Spuitbus 400 ml  |   Art.nr. 83726
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Smeer- en penetreermiddelen

Silicone Grease
Hoogwaardig 100 % siliconenvet zonder vetzuren of oplosmiddelen, voor smering 

en bescherming tegen vocht en oxidatie, zelfs in moeilijke omstandigheden.

· Vloeit niet, droogt niet en scheurt niet

· Uitermate bestand tegen diëlektrische stromen, water en UV

· Smeert en maakt rubber soepel

Silicone Grease  |   Spuitbus 400 ml  |   Art.nr. 34920
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Reinigingsmiddelen, afwerkingsproducten en glansmiddelen

Food Safe Liquid Cleaner
Een geconcentreerd, biologisch afbreekbaar ontvettend reinigingsmiddel op 

waterbasis voor industrieel gebruik. Zijn geconcentreerde samenstelling verwijdert 

snel en doeltreffend vet, olie en hardnekkige vlekken.

· Kan worden verdund (tot 1 :100) in warm of koud water

· Onontvlambaar en niet-schurend, dringt snel in

· Goedkeuring NSF A1 nr. 137993

Food Safe Liquid Cleaner |   Verstuiver 750 ml |   Art.nr. 85025

Food Safe Solvent Cleaner
Krachtige, biologisch afbreekbare reiniger/ontvetter op basis van chloorvrije  

solventen. Verwijdert doeltreffend vet, olie, smeermiddelen, teer, lijm, vuil en andere 

contaminanten.

· Hoog vlampunt: 40 °C

· Snelle penetratie, 97 % neutraal actief product, niet-vlekkend

· Goedkeuring NSF C1 nr. 137992

Food Safe Solvent Cleaner |   Spuitbus 500 ml |   Art.nr. 85022

Electric Cleaner
Zeer krachtig en sneldrogend reinigingsmiddel voor elektrische 

toepassingen.  Niet giftig. Laat geen residu achter dat de geleidbaarheid van 

de elektrische  componenten (contacten, schakelaars...) kan aantasten.

· Dringt snel door vuil en vet en is geschikt voor de meeste kunststoffen

· Uitstekende reiniger/ontvetter voor elektrische componenten (DIN V 10517)

· Goedkeuring NSF K2 nr. 139684

Electric Cleaner |   Spuitbus 400 ml |   Art.nr. 85310

Food Safe Foam Cleaner
Krachtige biologisch afbreekbare schuimreiniger/ontvetter op waterbasis voor  

universeel gebruik. De stevige consistentie van het schuim garandeert een 

langdurig contact met het vuil, zelfs op verticale oppervlakken. 

· Niet-schurend product

· Vrij van fosfaat, EDTA en nonylfenolethoxylaat

· Goedkeuring NSF A1 nr. 137991 

Food Safe Foam Cleaner |   Spuitbus 500 ml |   Art.nr. 85024
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Reinigingsmiddelen, afwerkingsproducten en glansmiddelen

New All Purpose Foam Cleaner
NAPFC is een veelzijdige schuimreiniger die kan worden gebruikt op alle soorten 

oppervlakken. Vlekt niet en geeft snel resultaat zonder strepen op de meeste 

oppervlakken. 

· Geen R43 gevarenzin (zonder D-limoneen)

· Vermindert risico op huidgevoeligheid

· Goedkeuring NSF C1 nr. 151415 (750 ml)
· Goedkeuring NSF C1 nr. 151685 (500 ml) 

New All Purpose Foam Cleaner |   Spuitbus 500 ml |   Art.nr. 85964
New All Purpose Foam Cleaner |   Spuitbus 750 ml |   Art.nr. 84909

Perfect Inox
Een buitengewoon doeltreffend en gebruiksvriendelijk reinigingsmiddel voor  

rvs-oppervlakken, met NSF-goedkeuring. Legt een beschermlaag die bestand 

is  tegen vlekken en vuil.

· Verwijdert vuil in het algemeen, lichte vettigheid, kookvet en etensresten

· Beschermt oppervlakken tegen waterstrepen en vlekken

· Goedkeuring NSF A7 nr. 132207 

Perfect Inox |   Spuitbus 500 ml |   Art.nr. 84119

Soft Surface Cleaner
Zeer veelzijdige, snel verdampende zachte solventreiniger voor industrieel gebruik. 

Door zijn hoge penetratievermogen verwijdert hij makkelijk vuil op moeilijk 

bereikbare plaatsen. 

· Geschikt voor de meeste materialen, ook voor kunststoffen

· Uitstekend geschikt voor het verwijderen van lijmresten, harsafbijtmiddel, 
  nicotine en droge siliconenvoegen

· Goedkeuring NSF K1 nr. 153122 

Soft Surface Cleaner |   Spuitbus 500 ml |   Art.nr. 86485
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Afdichtings- en verlijmingsmiddelen, Tape

Rotabond 2000
Zeer krachtige monocomponent MSP lijmkit. Hecht zonder primer op vrijwel 

alle oppervlakken: aluminium, gegalvaniseerd staal, messing, roestvast staal, 

gepoederlakte metalen, kunststoffen, glas, hout, enz.

· Vrij van solventen en isocyanaat, geurloos en uv-bestendig

· Kan ook worden aangebracht op natte oppervlakken

· Droogt snel en blijft permanent flexibel

Rotabond 2000 zwart  |   patroon 290ml  |   Art.nr. 34452 |   Goedkeuring NSF P1 nr. 150403
Rotabond 2000 zwart  |   pressure pack 200 ml  |   Art.nr. 86332 
Rotabond 2000 bruin  |   patroon 290 ml  |   Art.nr. 34453  |   Goedkeuring NSF P1 nr. 150404
Rotabond 2000 wit  |   patroon 290 ml  |   Art.nr. 34454  |   Goedkeuring NSF P1 nr. 143762
Rotabond 2000 wit  |   pressure pack 200 ml  |   Art.nr. 86394 
Rotabond 2000 grijs  |   patroon 290 ml  |   Art.nr. 34456 |   Goedkeuring NSF P1 nr. 150811
Rotabond 2000 zilver  |   patroon 290 ml  |   Art.nr. 85465   |   Goedkeuring NSF P1 nr. 150405

New Python Wrap 2
Buitengewoon sterke en zelfvulkaniserende siliconentape voor een snelle herstelling 

van lekken, zonder de leidingen af te laten en zonder schuren of slijpen vooraf.

· Buitengewoon hoge drukweerstand, tot 23 bar

· Zeer goed bestand tegen chemische producten (bv. MEC/tolueen) en uv

· Buitengewone temperatuurbestendigheid, van -55 °C tot +260 °C (af en toe)

New Python Wrap |   Rol 150 MM X 2.5 M |   Art.nr. 86067 

Super Bond Gel
Veelzijdige superlijm met hoge viscositeit en op ethylbasis voor verlijmingen 

waar een goede vulling vereist is en op absorberende materialen.

· Goede vulcapaciteit

· Verbeterde prestaties op verticale oppervlakken

· Lijmt de meeste kunststoffen, rubber, metalen, kurk, hout

Super Bond Gel |   Fles 20 g  |    Art.nr. 86515

Multi Seal
Uitstekend alternatief voor vloeibare dichtingskitten. Maakt lekken meteen dicht. De 

tape past zich goed aan onregelmatige oppervlakken aan en kan onmiddellijk na het 

aanbrengen worden overschilderd. 

· Hecht op de meeste metalen en kunststoffen zonder te scheuren of te

barsten. Blijft soepel

· Uitstekend bestand tegen weersinvloeden en industriële solventen

· Uitstekend bestand tegen schuren en hogedrukreiniging

Multi Seal    |   Rol 38 mm x 5 m |   Art.nr. 86386
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Afdichtings- en verlijmingsmiddelen, Tape

Rapid Bond
Tweecomponenten methacrylaatlijm voor structurele verlijming van metalen, 

composieten, kunststoffen en keramische materialen.

· Goede vuleigenschappen, hoge afschuifsterkte

· Hoge slagvastheid, sterk en tegelijk flexibel

· Uitstekend bestand tegen koolwaterstoffen, zuur- en zoutoplossingen

Rapid Bond |   (8 tot 10 mn) |   patroon 250 ml |   Art.nr. 85042 
Rapid Bond |   (8 tot 10 mn)  |   patroon 520 ml |   Art.nr. 85043   
Rapid Bond  |   (16 tot 20 mn)  |   patroon 250 ml   |   Art.nr. 85251 
Rapid Bond  |   (60 tot 90 mn)  |   patroon 250 ml   |   Art.nr. 85253  

|   Art.nr. 85045 
|   Art.nr. 86031

|   50 ml |   Art.nr. 84005 
|   250 ml |   Art.nr. 86538

Pack 6 lange spuitkoppen 
Pack 6 korte spuitkoppen 
Pistolet  
Pistolet  

Fusion Wrap
Zeer flexibele, zelfvulkaniserende isolatietape. Biedt een uitstekende en 

permanente elektrische bescherming. Kan makkelijk en snel worden verwijderd 

of afgesneden zonder sporen na te laten.

· Geen voorafgaande reiniging vereist, zelfs niet op olie of vet

· Zeer goed bestand tegen water, olie en de meeste chemische stoffen

· Zet niet uit, krimpt niet en is bestand tegen weersinvloeden

Fusion Wrap |   Rol 25.4mm x 16.5m |   Art.nr. 3472

Epoxement HS 
Monocomponentmortel op cementbasis voor herstelling van horizontale 

betonoppervlakken. Dankzij de hoge beginsterkte kunnen de wachttijden tot een 

minimum worden beperkt. 

· Betere fysische eigenschappen dan een klassieke mortel.

Open voor wegverkeer na 1 uur

· Zelfde uitzettingscoëfficiënt dan beton

· Bestand tegen chemische dooimiddelen

Epoxement HS |   Emmer 4,5 kg |   Art.nr. 86348 

Aquasealer
Zeer soepele afdichtingskit die in tal van toepassingen een beschermlaag  

vormt tegen vocht.

· Vrij van isocyanaat, siliconen, bitumen en solventen, milieuvriendelijk

· Buitengewone hechting op vrijwel alle oppervlakken, ook op natte ondergrond

· Blijft permanent soepel en is bestand tegen uv en weersinvloeden 

Aquasealer |   Pot  1 kg  |   Art.nr. 85825 
Aquasealer |   Pot 14 kg |   Art.nr. 85827 
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Accessoires en verbruiksartikelen

Hand Wipes
De vochtige handtissues KENT Hand Wipes zijn een doeltreffende combinatie van 

een aangename stof en een verzachtende oplossing.

· Ruwe zijde om makkelijk olie, vet, harsen en lijmen te verwijderen

· Gladde zijde om vuil op te nemen

· Antibacteriële tissues (BS EN 1276:1997)

Hand Wipes |   Doos van 50 |   Art.nr. 86088

General Hand Cleaner
Een goede universele handenreiniger om vuil van olie, vet, bitumen, inkt enz. 

te verwijderen.. 

· Sterk geconcentreerd, pH-neutraal en vrij van siliconen
· Bevat ronde schuurdeeltjes van kunststof

· Bevat oppervlakteactieve stoffen en een hoge concentratie natuurlijke

vetzuren, die goed zijn voor de huid

General Purpose Hand Cleaner |   Pot 3 l |   Art.nr. 86198 
Doseerpomp  |   Art.nr. 86202 

Skin Barrier Lotion
Hoogwaardige huidlotion die de huid beschermt tegen tal van waterige 

en niet waterige stoffen.

· Vormt een beschermlaag voor de huid

· Verhindert dat contaminanten zich vasthechten

· Doeltreffend tegen smeermiddelen, verdunde zuren en wasmiddelen, oliën,

vetten, teer, bitumen, lakken, verven, inkten, roest, enz.

Skin Barrier Lotion |   Fles 1 l |   Art.nr. 86200

Skin Care Lotion
Hoogwaardige verzorgende huidlotion voor gebruik op het hele lichaam, voor alle 

gevoelige of minder gevoelige huidtypes. 

· Rijk aan actieve bestanddelen

· De lotion is een beetje vet, makkelijk aan te brengen en wordt snel

opgenomen door de huid

· pH-neutraal en vrij van siliconen

Skin Care Lotion |   Fles 1 l |   Art.nr. 86201
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Accessoires en verbruiksartikelen

Nitrilhandschoenen
Met poetskatoen gevoerde nitrilhandschoenen voor meer comfort en met open 

polsboorden voor de verluchting van de handen.

· Bestand tegen vele solventen en chemische producten op oliebasis

· Aangenaam voor de gebruiker

· CE-label

Nitrilhandschoenen |   1 paar |   Medium |   Art.nr. V1390 
Nitrilhandschoenen |   1 paar |   Large |   Art.nr. V1391

Split Point Drills
Boren met dubbele werking. Hun kobaltbekleding is uitstekend bestand tegen  

hoge temperaturen.

Boren 3.3 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83633 
Boren 4.5 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83645  
Boren 4.2 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83642  
Boren 5.5 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83655  
Boren 1.5 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83615  
Boren 3.5 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83635  
Boren 6.8 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83668  
Boren 6.5 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83665  
Boren 8.5 mm |   Set van 5 |   Art.nr. 83685  

Microvezeldoekjes
Multifunctionele afwerkdoekjes die droog worden gebruikt om stof en vuil te 

verwijderen en nat om vuil en vet op te nemen voor een perfect schoon oppervlak.

· Machinewasbaar, maar reinigingsmiddelen, wasverzachters en producten op

basis van chloor kunnen het reinigend vermogen van de doekjes schaden

Microvezeldoekjes |   Set van 5 |   Art.nr. 86328

Boren 2.5 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83625  
Boren 7.5 mm |   Set van 5 |   Art.nr. 83675  
Boren 9.5 mm |   Set van 5 |   Art.nr. 83695  
Boren 13 mm  |   Set van 5 |   Art.nr. 83534  
Boren 2 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83572  
Boren 4 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83574  
Boren 5 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83575  
Boren 3 mm |   Set van 10 |   Art.nr. 83573
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Reinigingsproducten

Producten bedoeld voor reiniging en bescherming van materiaal voor de 

productie en verpakking van voedingsmiddelen.  

A1. Algemeen gebruik. Algemene reiniging op alle oppervlakken, in alle 

fasen van het productieproces.  

A7. Reinigen en polijsten van metalen, voor alle oppervlakken die niet in 

aanraking komen met voedingsmiddelen. De geur moet verdwijnen voordat 

de productie- en verpakkingsmaterialen opnieuw in de werkomgeving worden gebracht.  

A8. Ontvetter/afbijtmiddel voor verkoolde resten, voor kookuitrusting of uitrusting voor het  

roken van voedingsmiddelen (dus in alle afdelingen). De geur moet verdwijnen voordat de  

productie- en verpakkingsmaterialen opnieuw in de werkomgeving worden gebracht.

Reinigingsproducten voor gebruik in niet-productiezones

C1. Gebruik van reinigingsproducten of hygiënische producten op de uitrusting. De uitrusting 

moet worden nagespoeld met drinkwater voordat ze opnieuw in de productieomgeving van de 

voedingsmiddelen wordt gebracht.

Solventen - Reinigingsmiddelen

K1. Reiniger en ontvetter voor gebruik in niet-productiezones. De uitrusting moet worden 
gereinigd met een reinigingsmiddel en nagespoeld met water voordat ze opnieuw in de 
productieomgeving van de voedingsmiddelen wordt gebracht.
K2. Solvent voor het reinigen van elektronische instrumenten. Producten bedoeld voor
reiniging en bescherming van materiaal voor de productie en verpakking van
voedingsmiddelen. De geur moet verdwijnen voordat het materiaal opnieuw in de werkomgeving 
wordt gebracht.
K3. Verwijdert lijm- en plakmiddelen op verpakkingsmateriaal van voedingsmiddelen. Vóór 
hergebruik moet het materiaal worden gereinigd met een reinigingsmiddel en nagespoeld met 
water. De geur moet verdwijnen voordat het materiaal opnieuw in de werkomgeving wordt 
gebracht.

Overzicht van het NSF-assortiment van KENT

Productomschrijving Categoriecode Afdeling reg. Aard van het product

Electric Cleaner K2 139684 Reinigingsmiddel

Foam Cleaner A1 137991 Reinigingsmiddel

Food Grade KD 400 H1 139683 Smeermiddel

New All Purpose Foam Cleaner C1 151415/151685 Reinigingsmiddel

Food Multi Function Spray H1 143594 Smeermiddel

Food Safe Silicone Spray H1 137994 Smeermiddel

Food Safe Solvent Cleaner C1 137992 Reinigingsmiddel

Hi-Tech Food Grease H1 137632 Smeermiddel

PTFE Lubricant+ H1 130463 Smeermiddel

Perfect Inox A7 132207 Reinigingsmiddel

Rotabond 2000 White P1 143762 Afdichtmiddel

Soft Surface Cleaner K1 153122 Reinigingsmiddel

Food Safe Liquid Cleaner A1 137993 Reinigingsmiddel
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