
Gecertificeerde kwaliteit waarop u kunt vertrouwen

Hoogwaardige premiumproducten 
voor de maritieme sector
Maak kennis met de uitstekende kwaliteit van onze maritieme producten 

KENT is wereldwijd één van de toonaangevende leveranciers van uiterst performante chemische producten, gebruikt 
voor reiniging, reparatie, bescherming en onderhoud.

Onze producten worden getest en gecertificeerd volgens de hoogste normen.  Dit betekent dat wij voortdurend  
meerwaarde creëren voor onze klanten dankzij zichtbaar betere en meetbare werkresultaten, een efficiënter  
werkproces, tijd- en kostenbesparing, nieuwe business en een bijzondere klantervaring.  KENT biedt u de beste  
producten voor uw toepassingen! Onze troef: naast de kwaliteit van onze producten waarderen onze klanten vooral 
onze hooggekwalificeerde verkoopspecialisten, die de productvoordelen en de toegevoegde waarde van onze  
oplossingen en producten ter plaatse demonstreren.

Test deze premiumproducten samen met ons uit.

KENT is de optimale keuze!

NSF International is een onafhankelijke non-profitorga-
nisatie voor conformiteitsbeoordeling van producten en 
systemen die verband houden met de volksgezondheid 
en het milieu. 

Lloyd’s Register is een wereldwijd, onafhankelijk  
dienstenbedrijf met focus op auditing, certificering en 
training in managementsystemen volgens internationale 
normen en richtlijnen.

Wat is meer overtuigend dan een onafhankelijk  
uitgevoerde crashtest? Dat is de reden waarom onze 
producten officieel TÜV-gecertificeerd zijn!

DNV GL is een wereldwijd dienstenbedrijf actief op het 
vlak van kwaliteitsborging en risicobeheer met focus 
op classificatie, technische conformiteit, software en 
adviesdiensten van onafhankelijke experten voor de 
maritieme sector, olie- en gasindustrie, energiecentrales 
en de sector van de hernieuwbare energie. 

BESTEL NU!
Als u vragen heeft of een bestelling wilt plaatsen, neem contact op met uw KENT-expert. 

U kunt ook bestellen via e-mail: kent.sop.be@kenteurope.com  
kent.sop.nl@kenteurope.com

KENT Nederland BV, Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda  T: +31 85 48 68 360
 KENT Belux SRL/BV, Steenweg op Mechelen, 455 - 1950 Kraainem  T: +32 10 48 76 40 

www.kenteurope.com



Een selectie premiumproducten speciaal ontwikkeld 
  voor verlijmingen en afdichtingen 

Verlijming & AfdichtingReiniging

Reinigen met additievenSmeermiddelen

Vlek- en vetvrije afwerking – zorgt voor  
een streeploze reiniging
Voor een snelle reiniging – toepassing  
in spuitbus met sneldrogende werking
Sterk ontvettend vermogen – siliconenvrij

Multifunctionele schuimreiniger  
geschikt voor alle ondergronden

VOORDELEN

NEW ALL PURPOSE 
FOAM CLEANER

Art.nr. 84909 – 750 ml spuitbus, 
85964 – 500 ml spuitbus

Art.nr. 84501 – 290 ml patroon (wit), 
84502 – 290 ml patroon (zwart), 
84535 – 600 ml worst (zwart)

Betrouwbare afdichtingskit sinds jaren  
Zonder primer – eenvoudige en kosten- 
besparende voorbereiding van het 
oppervlak
Vrij van oplosmiddelen en isocyanaten – 
overschilderbaar na huidvorming 
Lange weerstand tegen zoet en zout 
water – uv-bestendig

Een 1-component constructielijm 
op basis van MS-Polymeer

VOORDELEN

ASSEMBLY ADHESIVE
Universele en flexibele 
MS-Polymeerkit 

VOORDELEN

ROTABOND 2000

Art.nr. 34452 – 290 ml patroon (zwart), 86526 – 
600 ml worst (zwart), patroon: 34453 (bruin),  
34454 (wit), 34456 (grijs), 85465 (zilvergrijs)

Hoogwaardig maritiem product –  
lange weerstand tegen zoet en zout water
Lange verwerkingstijd – ideaal voor het  
verlijmen van grote oppervlakken bv.  
rvs-ankerplaten
Uitstekende hechting – geen primer vereist
Vrij van oplosmiddelen en isocyanaat –  
geen giftige stoffen, veilig in gebruik 

Multifunctionele reiniger voor een 
grote verscheidenheid aan textiel  
en kunststoffen

VOORDELEN

MULTI CLEANER
Art.nr. 80260 – 1l fles, 80261 – 5 l bus 

 Op waterbasis – beschadigt geen  
geschilderde oppervlakken

 Spuit op, veeg af of reinig met water
 Kan verdund worden met water voor  
licht vervuilde oppervlakken

 Uitstekend geschikt voor vinylinterieurs  
en stootkussens op boten

Snelwerkend, multifunctioneel roest-
penetreermiddel met grafietdeeltjes 

Multifunctionele behandeling voor 
dieselbrandstoffen en biodiesel

VOORDELEN VOORDELEN

RUSTY PENETRANT DIESEL ANTI WAX 2
Art.nr. 83726 – 400 ml spuitbus Art.nr. 86594 – 1 l blik, 86595 – 5 l vat

Hittebestendig, waterbestendig 
multifunctioneel vet 

Multifunctionele reiniger voor 
brandstofsystemen van benzine- 
en dieselmotoren

VOORDELEN
VOORDELEN

BLUE GREASE FUEL GUARD 2 

Art.nr. 34961 – 1 l blik, 34962 – 5 l blik, 
34949 – 400 g patroon Art.nr. 83975 – 5 l vat, 83977 – 200 l vat

Maakt bouten, schroeven, enz. los die  
vastzitten of vastroesten 
Beschermt blanke metalen tegen atmosferische 
invloeden en zouten
Bevat grafiet – laat een smeerfilm achter  
die de kans op afbrekende moeren vermindert
Handige spuitbus – geen geknoei of verspilling

Voorkomt de vorming van vlokken van  
brandstof bij lage temperaturen tot -28 °C 
Dispergeert en emulgeert waterveront- 
reiniging en afzettingen
Reinigt kleppen en injectoren – verbetert de  
motorefficiëntie

Zoutwaterbestendig en zeer goed bestand  
tegen druk
Bevat roest- en corrosieremmers
Uitstekend bestand tegen hoge temperaturen –  
werkt goed onder extreme omstandigheden
Ideaal voor ankerkettinglier, zeillier,  
schroefassen en roerscharnier

Beschermt tegen motorproblemen te  
wijten aan slechte/verouderde  brandstof en 
waterverontreiniging in brandstoftanken 
Reinigt de injectoren en het brandstof- 
systeem
Smeert de onderdelen van het brandstofsys-
teem – verbeterde corrosiebescherming 
Stabiliseert brandstof gedurende de winter-
stalling




