
EIGENSCHAPPEN  VOORDELEN 

• Lange levenduur  - Economisch in gebruik 

• Velcro van hoge kwaliteit   - Stabiele verankering aan de pad 

• 9 gaten    - Optimale stofafzuiging 

• Spons ondersteuning   - Betere afwerking van de oppervlakken, inclusief   

   onregelmatige 

• Kan vergeleken worden met soft interfaces - Geeft een ”zachtere” uitzicht aan de eindlaag 

Sponge Matting Discs zijn schijven met een spons 

ondersteuning waarop het schuurmateriaal direct is 

bevestigd. Ideaal voor het matteren en het schuren 

van eindlagen. 

  
Beschikbaar in vier soorten: 

• FIJN = geschikt voor het matteren van antiscratch 

en keramische blanke lakken. Gebruik Superfijn bij 

donkere kleuren en Microfijn met grijze en lichte 

kleuren. 

• SUPERFIJN = geschikt voor het matteren van 

oudere einlagen van 2K lakken met donkere 

kleuren en wanneer er een geleidelijke overgang 

naar de omliggende oppervlakken nodig is. 

• MICROFIJN = geschikt voor het matteren van 

oudere eindlagen en voor oppervlakken die dienen 

behandeld te worden met een  verdunner voor 

geleidelijke overgang, bij 2K laksystemen met 

lichte kleuren,vooral grijstinten. 

• ULTRAFIJN = geschikt voor het matteren voordat 

het polijsten, met behulp van een wollen pad of 

oranje schuim, afhankelijk van de hardheid van de 

finish 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENTNederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van 

onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. 

De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4  

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V. 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53    
www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland BV. Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel:       +31 85-4868360 Fax:      +31 85-4868369 

www.kenteurope.com 

MATTING DISCS 150MM 

A1187 Matting Disc  FINE : P600 – P800  15 pcs – 9 gaten  

A1188  Matting Disc  SUPER FINE : P800 - P1200 15 pcs – 9 gaten  

A1189  Matting Disc  MICRO FINE : P1500 - P2000 15 pcs – 9 gaten  

A1190  Matting Disc  Ultra fine : P2000 – 2500 15 pcs – 9 gaten  


