
Tisztítsa ki a garázst
Kiváló minőségű termékek garázs és üzleti helységek tisztítására.





A tisztítás megoldása
a garázsokban.

Clean Your Garage – A termék sorozat az üzleti helyiségek tisztításához.

A professzionálisan elvégzett munkához tiszta környezet kell. Ez különösen igaz a garázsokra, ahol olajos és 
zsíros alkatrészekkel találkozunk nap, mint nap. A Clean Your Garage termékcsomaggal a KENT egy teljesen 
megbízható és kiváló minőségű termék skálát kínál a garázs és az üzleti területek tisztítására. Egyszerű és 
hatékony használat. Kellemes illatú és meggyőző hatás. Az összes termék szilikonmentes és teljesen 
biztonságos a használatuk, akár festőműhelyekben is alkalmazhatóak.

A Clean Your Garage tipikus KENT termék. Profik által kifejlesztve profiknak ajánlva. Ez a termékcsomag a mi 75 
éves fejlesztői tapasztalunk alatt a professzionális tisztításból és karbantartásból szerzet know-how 
végeredménye. Ezen felül mindig meghallgatjuk az ügyfelek javaslatait és ötleteit, mert a fejlődést a fejlesztések 
kezdetétől fogva szem előtt tartjuk. A végeredményre mindannyian büszkék lehetünk: Akár a műhelyektől, 
felületektől, bútoroktól, higiéniától egészen az iroda helyiségekig – A Clean Your Garage termékcsomag egy tiszta 
megoldás a teljes műhelynek. Teszteld magad!
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Padlótisztítás
A padlók gyakran vannak kitéve kemény szennyeződéseknek. Nem számít, hogy autó mosókban, illem 
helyiségekben, üzletekben vagy irodákban használja – a KENT padlótisztítók gyorsan és hatékonyan szabadítják 
meg a padlót a portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól vagy akár a fékportól. Tartós és tökéletes csillogást biztosít 
mindezt kellemes illattal kombinálva.
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ÚJ!

Floor Cleaner

Nagy-koncentrátumú tisztítószer manuális használatra.

A kiváló minőségű tisztítószer feloldja a szennyeződéseket, mint pl. olaj, zsír, 
viasz, korom, zsíros lerakódások a csempén, PVCC padlón, betonon, cement 
padlón és sok más, mosható felületen. A KENT Floor Cleaner egy habos 
tisztítószer, amely erősen de-emulgeáló. 

Alkalmazás

A KENT Floor Cleaner permetezéssel vagy törléssel alkalmazható.
Az adagolás a szennyezettség mértékétől függ.
Közepes és kis szennyeződés: 1:50 – 1:100
Erős szennyeződés: 1:10 – 1:30
Extrém szennyeződés: 1:1 – 1:10

Előnyök
- Magas kompatibilitás az anyagokkal
- De-emulgeáló tulajdonságok
- Gazdaságos
- Univerzális alkalmazás

Rend. sorszám:  86456 1 l Fľaša
  86476 1 db Rozprašovač

Floor Cleaner Machine

Tisztítószer, amely alkalmazható a padlótisztító gépekben.

A KENT Floor Cleaner Machine egy magas koncentrátumú aktív tisztítószer, 
amely kizárólag a padlótisztító gépekhez lett kifejlesztve az erősen szennyezett 
padlók tisztítására. Továbbá a zárt, ill. nyitott (pl. beton padló, epoxy műgyanta 
padlók) eladóterek és csempék tisztítására.

Alkalmazás

1. Alkalmazza 0,5%-tól 5%-os hígítási arányban
2. Az optimális eredmény elérése érdekében a kezelt felületet tanácsos megtisztítani, 
amennyiben szükséges

Előnyök
- Alkalmas az összes padlótisztító gépekhez
- Elbír a magas szennyeződésekkel és alacsony habzású
- NTA mentes

Obj.číslo: 86458 1 l Fľaša

4

ÚJ!



ÚJ!

ÚJ!
Wash Bay Cleaner

Erőteljes tisztító koncentrátum autómosó állomásokhoz. 

A KENT Wash Bay Cleaner egy savas, nagy teljesítményű termék makacs 
szennyeződések eltávolítására, különösen autómosó állomások részére. Tisztítja 
a vízkövet, fékport valamint az olaj és zsír maradványokat továbbá a rendkívül 
szennyezett padlókat is egyaránt.

Alkalmazás

1. A szennyezettség mértékétől függően, hígítsa 1:2 és 1:10 közötti arányban
2. Permetezze a kezelni kívánt felületre, kerülje az akár enyhe köd kialakulását is
3. Hagyjuk ázni és ne engedjük a kiszáradást
4. Ez után öblítse le a felületet hideg vízsugárral, előnyös az magas erősségű vízsugár

Előnyök
- Gyorsan és nagyon hatékonyan dolgozik
- Biológiailag lebontható
- Gazdaságos használat

Obj.číslo: 86457 1 l Fľaša

Citrus Floor Cleaner

Univerzális tisztítószer kellemes citrom illattal.

A pH-semleges koncentrátum alkalmas az összes mosható felület tisztítására, 
mint pl. műanyag, kerámia, csempe, természetes és szintetikus kő, festett 
felületek és padlók. A KENT Citrus Floor Cleaner foszfát és formaldehid mentes, 
így biológiailag lebontható. Az univerzális tisztítószer hosszantartó kellemes 
illatot hagy maga után.

Alkalmazás

1. Az illat intenzitásától és a szennyezettség mértékétől függően hígítsuk a KENT Citrus 
Floor Cleaner-t 40 - 100 szoros mennyiségű vízzel
2. Hagyja a padlót magától megszáradni

Előnyök
- pH-mentes
- Kíméletes a kezelt anyagokkal
- Kellemes, friss illat
- Biológiailag lebontható

Obj.číslo: 86459 1 l Fľaša
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Üvegtisztítás
A KENT üvegtisztítók véget vetnek a kosznak, csíkoknak és vizes foltoknak. Legyen akár ablak vagy más 
üvegfelület – nagyobb erőfeszítés és későbbi zavaró törölgetések nélkül is mindig képes lesz a gyors és tökéletes 
eredmény elérésére a rendkívül hatékony KENT üvegtisztítók segítségével, ráadásul mindez kombinálva egy 
hosszantartó kellemes illattal.
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Glass Kleen 2

Hatékony tisztítóhab permetező dobozban.

A gyors és hatékony KENT üvegtisztító eltávolítja a zsírt, olajat, rovarokat, nikotin 
foltokat, műanyagok lepárolgását, valamit egyéb típusú szennyeződéseket az 
üveg és festékrétegről; kellemes illatot hagy maga után. A KENT Glass Kleen 2 
csík- és karcmentes felületet hagy alkalmazása után.

Alkalmazás

1. Permetezze egyenletesen a KENT Glass Kleen 2-őt a kezelni kívánt felületre
2. Használja a KENT Glass Cloth terméket a szárazra törléshez

Előnyök
- Nem hagy maradékokat
- Csík- és karcmentes felületet hagy alkalmazása után
- Megszabadítja az üveget a makacs lerakódásoktól

Obj.číslo: 85098 500 ml Sprej

Glass Kleen - Koncentrátum

Ablaktisztító koncentrátum.

Egy produktív, erősen koncentrált ablaktisztító oldóanyaggal és szagtalanítóval.

Aplikácia

1:40 arányban keverjünk hozzá vizet, majd permetezzük a keveréket a tisztítandó 
felületre. Tiszta kendővel vagy papírral töröljük le.

Vlastnosti a výhody
- Erős koncentrátum, jó tisztítóhatás.

Obj.číslo: 86440 1 l Fľaša
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Minden célra alkalmas tisztítás
A KENT minden célra alkalmas tisztítószerek igazi mindenesek. Nagyon hatékonyak mégis gazdaságos a 
használatuk. Alkalmasak az üzletek és garázsok környezetében előforduló makacs szennyeződések tisztítására 
és ezen túl tisztítják a textilt, üveg felületeket, műanyagok és sok mást. 
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Narancsos terpén
A narancs terpének a narancshéjból vannak előállítva. A narancshéjból kinyert olaj növeli egyrészt a tisztítóhatást és 
lehetővé teszi a makacs szennyeződések, mint pl. zsír, korom, valamint a festék és ragasztó maradványok könnyed 
feloldódását. Másrészt azonban az olaj aromájú hatása biztosít tisztítás után kellemes citrom illatot. Ezen kívül a 
speciális adalékanyagok és viszkózus tulajdonságok elősegítik a gyors és hatékony száradást és nagyon rövid tisztítási 
időt. 

Citrus Cleaner

Gyors és hatékony citromhéjkivonat alapú tisztítás.

Gyors és hatékony citromhéjkivonat alapú tisztítás. A KENT Citrus  Cleaner 
eltávolítja a maradványokat, mint pl. olaj, zsír, ragasztó, ill. festék maradványokat 
a magas oldódási ereje segítségével. Kellemes és friss citromos illatot hagy 
maga után. Továbbá a speciális adalékanyagok gyors tisztítást és száradást 
biztosítanak. 

Alkalmazás

1. Alkalmazza a terméket a kezelni kívánt felületre
2. Törölje le a felületet mikro szálas ronggyal a rövid áztatási idő után

Előnyök
- Erős oldószerhatás
- CHC és CFC mentes
- Gyors megszáradás és garantáltan rövid tisztítási idő

Obj.číslo: 86454 500 ml Sprej
 86455 1 l Dóza
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ÚJ!
Multi Cleaner Gel

Sűrű és erősen koncentrált víz alapú intenzív tisztítószer.

A KENT Multi Cleaner Gel egy vízalapú, magasan koncentrált intenzív tisztítószer 
a növényi, ill. ásványi olajok és zsírok, festék maradványok és sok más 
szennyeződés tisztítására. A viszkózus kialakítás elősegíti az optimális tapadást, 
akár függőleges felületeken is. A lúgos tisztítószer nem támadja az anyagot, 
ennek ellenére nagyon alapos szennyeződésoldó hatással rendelkezik. 

Alkalmazás

1. Permetezze a tisztítani kívánt felületre
2. Törölje le a felületet rövid áztatási idő után

Előnyök
- Optimális tapadás a függőleges felületekre
- Foszfát és NTA mentes
- Kíméletes a kezelt anyagokkal szemben, ennek ellenére nagyon alapos 
szennyeződésoldó hatással rendelkezik

Obj.číslo: 86453 1 l Fľaša
 86476 1 ks Rozprašovač pre 1 l
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New All Purpose Foam Cleaner

Minden célnak megfelelő karcolás- és maradványmentes kivitelezés.

A KENT New All Purpose Foam Cleaner egy minden célnak megfelelő helyiség 
tisztító széles körű használattal. A mindenes termék egyaránt használható szilárd 
és puha felületekre. A KENT New All Purpose Foam Cleaner gyorsan és 
könnyedén tisztít, csillogó és karcmentes felület marad kellemes illattal 
kombinálva. 

Alkalmazás

1. Permetezze a felületre kb. 25 – 30 cm távolságból
2. Törölje szárazra a tisztító ronggyal
3. Ismételje meg erős szennyeződés esetén

Előnyök
- Gyorsan szárad és könnyű használat
- Karcmentes tisztaság és fényes ragyogás
- Nem tartalmaz citromos illatot

Obj.číslo: 84909 750 ml Sprej

Multi Cleaner

Megbízható sokoldalú vízalapú tisztítószer.

A KENT Multi Cleaner egy hatékony univerzális tisztítószer, amely többféle felület 
alapos tisztítására alkalmas. Ezzel a rendkívül sokoldalú termékkel 
megtisztíthatjuk a festéket a rovaroktól, valamint a textilanyagokat és szövet 
részeket egyaránt. A KENT Multi Cleaner szilikonmentes és nem sav alapú, ezért 
biztonságosan alkalmazható festékműhelyekben is. 

Alkalmazás

1. Permetezze a tisztítani kívánt felületre, kefével távolítsa el a makacs 
szennyeződéseket
2. Mossa le vízzel és szárítsa meg ronggyal vagy a levegőn

Előnyök
- Szilikonmentes, nem sav alapú
- Megbízható befejezés

Obj.číslo: 80260 1 l Fľaša
 80261 5 l Kanister
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Higiénikus berendezések tisztítása
Legfőképpen egészségügyi berendezéseknél, ahol a látogatók, ügyfelek és az alkalmazottak különösen értékelik 
a magas higiéniát és ápolt környezetet. Akár zuhanyzó, mosdó, csempe vagy WC – a KENT egészségügyi 
tisztítószerek gyorsan és hatékonyan távolítják el a vizelet okozta szennyeződéseket, vízkövet és szerves 
lerakódásokat és nem okoz kárt a tömítésékben és csővezetékekben. 

Sanitary Cleaner & Descaler

Magas koncentrátumú higiénikus tisztító és vízkő eltávolító.

A KENT Sanitary Cleaner & Descaler eltávolítja a szennyeződéseket és az 
ásványi lerakódásokat, mint a vízkő, vas-szulfát és a rozsdafolt. A 
mikrorészecskék vizet hoznak létre és egy szennyeződés taszító bevonatot 
alakítanak ki.

Alkalmazás

1. A szennyezés mértékétől függően hígítsa a terméket 10x több mennyiségű vízzel
2. Alkalmazza a terméket – pl. a KENT Pump Spray flakonnal
3. Öblítse le az anyagot vízzel

Előnyök
- Szennyeződés és víztaszító bevonat
- Magas anyag kompatibilitás

Obj.číslo: 86469 1 l Fľaša
 86476 1 ks Rozprašovač
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Toilet Cleaner

Tisztító gél a mosdókra és vizelő edényekre.

A KENT Toilet Cleaner egy magas koncentrátumú, hatékony gél típusú toalett 
tisztító, amely eltünteti a vizelet okozta szennyeződéseket, vízköveket és más 
lerakódásokat. A közepes viszkozitású tapadós tisztító gél eltávolítja a 
szennyeződéseket és kellemetlen szagokat. Kellemesen friss illatot hagy maga 
után. A termék nem tartalmaz sósavat.

Alkalmazás

1. Alkalmazza a gélt csésze pereme alá
2. Hagyja hatni kb. 5 – 30 percig, szennyeződés mértékétől függően
3. Távolítsa el a kemény lerakódásokat egy WC kefe segítségével
4. Húzza le a WC-t

Előnyök
- Kiváló tapadás a függőleges felületeken
- Eltávolítja a szennyeződést és a szagokat egyaránt
- Nem tartalmaz sósavat

Obj.číslo: 86470 750 ml Fľaša

Drain Cleaner

Csőtisztító a lerakódott haj és organikus anyagok eltávolítására.

Egy magas koncentrátumú, gyors és folyékony tisztító a szifonokban, csövekben 
és lefolyókban lerakódott haj és organikus anyagok eltávolítására. Pár perc alatt 
áthatol a legdurvább eltömődéseken is. A csöveket és tömítéseket teljes 
mértékben kíméli.

Alkalmazás

Megelőző tisztítás
1. Keverjük össze a KENT Drain Cleaner-t forró vízzel (90 – 95 °C) 1:5 arányban
2. Hagyja a keveréket behatolni a lerakódásokhoz egy órán át
3. Mindig öblítse le vízzel használat után
Átható tisztítás
1. Keverjük össze a KENT Drain Cleaner-t forró vízzel (90 – 95 °C) 1:3 arányban
2. Hagyja a keveréket behatolni a lerakódásokhoz egy órán át
3. Mindig öblítse le vízzel használat után

Előnyök
- Feloldja a makacs eldugulást
- Kíméletes a többi anyaggal szemben

Obj.číslo: 86440 1 l Fľaša
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Szobafrissítők
Gyakran alakulnak ki kellemetlen szagok üzletekben, öltözőkben és egyéb üzemi helyiségekben. A KENT 
szobafrissítő másodperceken belül semlegesíti a helyiséget és tartós, kellemes illatot biztosít neki. 
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ÚJ!
Air Jet

Magas teljesítményű szoba spray.

A KENT Air Jet szobafrissítő másodperceken belül semlegesíti a helyiséget, 
válaszható citromos, áfonya és gyapjú illatok közül. Az aktív illat részecskék 
különösen lágyak és tartósak megannyi alkalmazási területen, pl. üzletek, 
öltözők, pihenő szobák és bárhol, ahol igazán friss és kellemes illatra van 
szükség. 

Alkalmazás

1. Permetezzen maximum 1 másodpercig a szoba közepére a KENT Air Jet-el
2. Ismételje meg a folyamatot amennyiben szükséges

Előnyök
- Azonnal semlegesíti a szagokat
- Lágy és hosszantartó illat másodpercek alatt
- Elérhető három különböző illatban

Obj.číslo: 86471 (Citrus)  750 ml Sprej
 86472 (Cranberry)  750 ml Sprej
 86473 (Cotton Fresh) 750 ml Sprej

Odour Remover

pH mentes szageltávolító.

A KENT Odour Remover gyorsan, alaposan és hosszantartóan szünteti meg a 
kellemetlen szagokat. Mi több, megelőzi az új szagok kialakulását. A pH mentes 
szageltávolító meggyőző és hosszantartó hatása révén semlegesíti a 
mikroorganizmusokat.

Alkalmazás

Permetezze vékonyan és egyenletesen a kezelendő felületre.
Ismételje meg, ha szükséges.

Előnyök
- Hosszantartó eredmény, természetes mikroorganizmusok
- pH mentes

Obj.číslo: 86464 500 ml Fľaša
 86477 1 ks Rozprašovač k fľaši
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Bőrtisztítás és ápolás
A KENT tisztító és ápoló termékei bőrre, ill. hajra gyorsan és hatékonyan szabadítja meg az alkalmazottakat 
szennyeződésektől, olajtól, zsírtól, festék vagy ragasztó maradványoktól. Mi több, a pH mentes testápolók és 
természetes zsírok megakadályozzák az elkopott bőr kiszáradását. 
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Hand Cleaning Soap

Folyékony kézi szappan mindennapos használatra.

A KENT Hand Cleaning Soap egy folyékony, bőrkímélő kézi szappan kézre való 
kiemelkedően gondoskodó hatással és kellemes illattal.

Előnyök
- Kiváló ápoló tulajdonságokkal
- pH mentes és bőrgyógyászatilag tesztelt

Obj.číslo: 86462 1 l Fľaša
 86260 1 ks Pumpička pre 1 l
 86482 2 l (do dávkovača)
 86494 1 ks Nástenný dávkovač

Shower Gel

Tusfürdő bőrre és hajra.

A KENT Shower Gel egy különösen magas minőségű bőr érzékeny tusfürdő az 
egész test kíméletes tisztítására és ápolására. A tusoló hab a természetben 
megújuló tenzideket tartalmaz (kókusz és pálma olaj), pH mentes, 
bőrgyógyászatilag tesztelt és harmonikusan illatosított. 

Előnyök
- Kitűnő ápoló tulajdonságok
- pH mentes és bőrgyógyászatilag tesztelt

Obj.číslo: 86461 250 ml Tuba
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General Hand Cleaner

Kiváló hatékonyságú kéztisztító kímélettel a bőrre.

A KENT General Hand Cleaner egy magas hatékonyságú kéztisztító, kímélettel a 
bőrre és teljes körű védelmet nyújt a szennyeződések, mint. az olaj és zsír ellen. 
Néhány milliméternyi már elegendő is a bőrön képződő makacs szennyeződések 
eltávolítására. A tisztítószer szilikon mentes és bőrkímélő tenzideket, ill. 
természetes, magas minőségű zsírsavakat tartalmaz. 

Alkalmazás

1. Alkalmazza a terméket adagolóval, hogy elkerülje a krém beszennyezését
2. Dörzsöljük a kézbe, hogy feloldja a fertőzést
3. Alaposan öblítse le tiszta vízzel
4. Alaposan szárítsa meg a kezeket, amennyiben szükséges, használjon ápolószert is

Előnyök
- Nem káros a bőrre és megőrzi a bőr természetes védő rétegét
- pH és szilikon mentes és bőrgyógyászatilag tesztelt
- Eltávolítja a makacs szennyeződéseket

Obj.číslo: 86198 3 l Fľaša
 86202 1 ks 3 l Dávkovač
 86203 1 ks 3 l Dávkovač & Nást.držiak
 86205 1 ks 3 Way Dávkovač
 86483 2 l (do dávkovača)
 86494 1 ks Nást. Držiak pre 2 litre

Paint Hand Cleaner

Magas hatékonyságú kéztisztító paszta.

A hatékony KENT Paint Hand Cleaner paszta alaposan eltávolítja a kézről a 
festéket, akril festéket, gyantát és ragasztóanyagot az nélkül, hogy káros hatást 
gyakorolna a bőrön lévő természetes védőrétegen. A KENT Paint Hand Cleaner 
szilikon mentes és bőrgyógyászatilag tesztelt. 

Alkalmazás

1. Alkalmazza a KENT Paint Hand Cleaner-t
2. Dörzsölje a kezére, amíg a szennyeződés feloldódik
3. Alaposan öblítse le vízzel
4. Alaposan szárítsa meg a kezeket, amennyiben szükséges, használjon ápolószert is

Előnyök
- Nem káros a bőrre és megőrzi a bőr természetes védőrétegét
- pH és szilikon mentes és bőrgyógyászatilag tesztelt
- Eltávolítja a makacs szennyeződéseket

Obj.číslo: 86199 250 ml Tuba
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Irodai berendezések tisztítása
A KENT EDP Cleaner többek között a számítógépek, okos telefonok, tabletok, telefonok és a monitor képernyők 
tisztítására és ápolására lett kifejlesztve. A spray gyengéden de még is nagyon alaposan tisztít és nem káros az 
érzékeny felületekre.

19



ÚJ!
Screen Cleaner

Karcmentes tisztítás kiváló anyag kompatibilitással.

A KENT Screen Cleaner az EDP területén megtalálható számítógépek, okos 
telefonok, tabletok, telefonok, monitor képernyők és érzékeny eszközök 
tisztítására lett létrehozva. Gyorsan, hatékonyan és higiénikusan tisztít, 
karcolások nélkül. Ez a tisztítószer feloldja a zsírok által okozott könnyű 
szennyeződéseket, eltávolítja a port és az újlenyomatokat, valamint védelmet 
nyújt az újonnan kialakuló szennyeződések ellen.

Alkalmazás
1. Permetezze a KENT Screen Clenaer-t a tisztítandó felületre.
2. Törölje le tiszta ruhával
3. Ne engedjük az anyagot megszáradni
4. Az elektronikus vagy érzékeny eszközök tisztításához permetezze a KENT Screen 
Cleaner-t egy rongyra, majd törölje le vele a kezelendő felületet

Előnyök
- Antisztatikus
- Fenntartja és megőrzi a berendezések állapotát
- Nem hagy maga után karcolásokat

Obj.číslo: 86463 250 ml Rozprašovač

Blow Jet

Nem gyúlékony „portörlő” spray.

A KENT Blow Jet egy nagynyomású nem gyúlékony, tiszta és száraz levegőt fújó 
spray a por, szennyeződés és más száraz részecskés eltávolítására. Ez a 
„portörlő” se nem koptat, nem is mar és ráadásul CFC és 1,1,1 triklór-etán 
mentes. 

Alkalmazás

1. Kapcsolja le a feszültséget a tisztítani kívánt eszközökből
2. Alkalmazza a KENT Blow Jet-et majd hagyja hatni
3. Ismét csatlakoztassa a tápegységet az eszközhöz

Előnyök
- Az érzékeny alkatrészek nem károsulnak
- Baktérium mentes
- Nem tartalmaz CFC-t és 1,1,1 triklór-etánt sem

Obj.číslo: 84738 300 ml Sprej
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Olajfoltok és folyadékok eltávolítása
A KENT nagyon magas hatékonyságú tisztítószereket fejlesztett ki a szennyeződések, olajfoltok és a folyékony 
maradványok speciális eltávolítására. Nem csak bevont üzleti padlókra és csempék gyors, ill. alapos tisztítására 
alkalmasak, hanem bevonat nélküli padlókra is tökéletesek, mint pl. parkolók, rakodó rámpák és irodákban. 

Oil Absorbend Granules

Olaj felszívó granulátum magas abszorpciós teljesítménnyel.

Egy könnyű granulátum, amely gyorsan kötődik a kiömlött folyadékhoz, egy tiszta 
és csúszásmentes felületet hagyva maga után. A granulátum nem gyúlékony, 
kémiailag stabil és egy kiváló megoldás a kiömlött, nem agresszív folyadékok, 
mint pl. olaj, oldószerek, enyhe savak és lúg felitatására. 

Előnyök
- Magas folyadék felitatására képes
- Tiszta és csúszásmentes felületet hagy maga után

Obj.číslo: V2001 20 l Vrece
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ÚJ!

ÚJ!
Liquid Absorbent Granules

Gyorsan felszívódó szer folyadékokra.

A KENT Liquid Absorbent Granules  gyorsan és hatékonyan köti meg a 
folyadékokat, mint pl. az italokat, testfolyadékot, véres vagy folyadék polimereket. 
Az abszorpciós termék egy száraz, stabil, nem ragadós könnyen eltávolítható 
anyagok alkot. Ezután könnyedén felszedhető egy lapáttal vagy seprűvel, 
felmosni nem szükséges utána. A kellemetlen szagokat elfedi egy sokkal 
kellemesebb illat. 

Alkalmazás

1. Alkalmazzon egy vékony és egyenletes réteget a folyadékra
2. A granulátumok egy gél típusú anyagra változnak néhány perc után, melyet könnyedén 
fel lehet szedni majd ártalmatlanítani

Előnyök
- Elnyeli akár a saját súlyának százszorosát képviselő folyadékot is
- Könnyen eltávolítható gél anyaggá formálódik
- Ellensúlyozza a kellemetlen illatokat

Obj.číslo: 86467 400 g Fľaša

Oil Stain Remover

Nagyon hatékony olajfolt eltávolító.

A KENT Oil Stain Remover lehetővé teszi a garázsban, pincékben, műhelyekben, 
benzinkutakon, parkolókban, motorok és más gépek alatt képződő olajfoltok 
eltávolítását.

Alkalmazás

1.  A kezelt anyag legyen száraz
2. Rázza fel a terméket és alkalmazza az anyagra
3. Hagyjuk ázni; fehér elnyelő kéreg fog létrejönni
4. Kefélje vagy porszívózza le a sikeres megszáradás után

Előnyök
- Megbízatóan távolítja el a behatolt olaj és dízel foltokat
- Rendkívül hatékony a legtöbb durva felületen
- Könnyen eltávolítható a kezelés után 

Obj.číslo: 86465 1 l Plechovka
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