
Smeermiddelen van topkwaliteit  
voor extreme situaties

White Grease 3: Art.nr. 50073 – 500 ml spuitbus, Auto Grease White: Art.nr. 84593 – 500 ml spuitbus

WHITE GREASE 3 & AUTO GREASE WHITE
Onze perfecte allrounders zorgen voor een perfect resultaat – kies voor de penetrerende, 
transparante (White Grease 3) of witte, dikkere variant (Auto Grease White)

 Multifunctioneel vet op basis van calcium met uitstekende smerende eigenschappen en  
bescherming tegen corrosie

 Sloten, scharnieren, pedalen, geleiders, kettingen, auto-onderhoud, herstellingen enz.  
wanneer een vet noodzakelijk is

Art.nr. 84298 – 200 g bulk, Art.nr. 84335 – 200 ml pressure pack, Art.nr. 85235 – 400 ml spuitbus

CERAMIC 1200
Hoge temperatuur-keramisch vet dat preventief beschermt tegen corrosie 
en met een buitengewone hittebestendigheid

 Vrij van zware metalen (geen schadelijke bestanddelen) bevat boornitridedeeltjes voor  
een temperatuurbestendigheid tot wel 1200 °C

 ABS-remsystemen, bevestigingen, remsystemen, demontage van schroeven en moeren  
op beschadigde schroefdraad

Art.nr. 34920 – 400 ml spuitbus, Art.nr. 86005 – 80 ml tube (K44 Silicone Grease), Art.nr. 86052 – 200 ml pressure pack

SILICONE GREASE
Speciaal siliconenvet van hoge kwaliteit om te smeren, te beschermen 
tegen corrosie en rubberen dichtingen te voeden

 100% siliconen, bevat geen zuren of solventen en loopt niet weg en hardt niet uit
 Beschermt elektrische verbindingen tegen vocht en oxidatie, motoronderdelen en deurrubbers

Ontdek vier van onze topproducten met optimale resultaten en een brede waaier  
aan toepassingen in de automobiel-, industriële en maritieme sector 



De typische uitdagingen in het winterseizoen vereisen  
de beste producten voor de beste prestaties 
Onze smeermiddelen zijn super performant, zelfs in extreme omstandigheden zoals lage buitentemperaturen, 
veel vocht door regen, sneeuw en condens.  Ook bjizonder geschikt als bescherming tegen corrosie, die vaak 
wordt veroorzaakt door zout water, zoals strooizout op de weg.

…  onze viscostatische White Grease 3 en Auto Grease White hun hoge performantie behouden zonder  
uit te harden in extreem koude temperaturen

…  onze Silicone Grease zelfs zou kunnen gebruikt worden in de Antarctische gebieden, omdat het  
temperaturen tot zelfs -75 °C weerstaat

…  rubberen afdichtingen, gewrichten en sloten niet bevriezen indien deze worden gesmeerd met  
Silicone Grease – deuren kunnen worden geopend zonder de deurrubbers te beschadigen en  
sleutels breken niet af

Bij lage buitentemperatuur Æ wist u dat …

…  Ceramic 1200 beschermt tegen elektrolyse (bv. aluminiumvelgen, remmen, enz…) en een ideaal  
product is voor de bandenservice

…  White Grease 3 en Auto Grease White niet wegspoelen door regen, sneeuw of door opspattend (zout)  
water, omdat deze op calciumbasis zijn

…  Silicone Grease elektrische componenten en motoronderdelen beschermt tegen regen en sneeuw,  
waardoor hun goede werking behouden blijft en gevolgschade uitblijft

…  Ceramic 1200 de schadelijke gevolgen van bijtende zuren en chemicaliën vermindert en resistent  
is tegen zout water

In geval van water en zout Æ wist u dat …

Als u vragen heeft of een bestelling wilt plaatsen, neem contact op met uw KENT-vertegenwoordiger.  
U kunt ook bestellen via e-mail: kent.sop.be@kenteurope.com  kent.sop.nl@kenteurope.com

BESTEL NU!
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