
KENT = Čisto a sviežo!
Vysokokvalitná sada produktov pre profesionálne čistenie interiérov a exteriérov, určená 
pre autoservisy, priemyselné podniky, administratívne pracoviská, HORECA - hotely, 
reštaurácie, kaviarne, welness zariadenia, fitnescentrá, obchodné centrá...





Čisté a svieže
riešenie pre Vás!

Čisto a sviežo! - produktová sada pre Vaše čistenie.

Profesionálna práca potrebuje čisté pracovné prostredie. Platí to najmä pre priestory, kde manipulácia 
s olejovými a silno znečistenými látkami patrí do každodennej rutiny. S touto sadou produktov Vám KENT ponúka 
spoľahlivý a kompletný sortiment kvalitných výrobkov pre čistenie priestorov s jednoduchým, ale účinným 
použitím, príjemnou vôňou a presvedčivým výsledným efektom. 
Produkty tejto série neobsahujú silikón a majú garantované aj bezpečné použitie v lakovniach a v iných 
priestoroch.

Sada "Čisto a sviežo!" spoločnosti KENT bola vyvinutá profesionálmi pre profesionálov. Je výsledkom nášho 
know-how získaného počas viac ako 75 rokov vývoja prémiových produktov pre profesionálne čistenie, 
starostlivosť a údržbu. Okrem toho sme sa neustále snažili počúvať nápady a rady našich zákazníkov, pomocou 
ktorých sme túto sériu produktov neustále zdokonaľovali. Výsledkom je niečo, na čo môžeme byť naozaj hrdí: 
Či už sa jedná o výrobné haly, rôzne povrchy, nábytok, sanitárne, oddychové alebo kancelárske priestory – sada 
produktov "Čisto a sviežo!" je najlepším riešením pre celú prevádzku. Vyskúšajte si ju sami!
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Čistenie podlahy
Podlaha je často predmetom silného znečistenia, či už v umývacích staniciach, spoločenských miestnostiach, 
obchodoch alebo kanceláriách. Podlahové čističe KENT efektívne a rýchlo zbavia Vašu podlahu prachu, špiny, 
olejov, tukov, usadenín vodného kameňa alebo brzdového prachu. Zanechávajú dlhodobý a dokonalý lesk 
s dlhotrvajúcou príjemnou vôňou.
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Floor Cleaner

Vysokokvalitný koncentrát na čistenie silne znečistených podláh.

KENT Floor Cleaner umožňuje dôkladné čistenie silne znečistených podláh. 
Odstraňuje oleje, mazivá, vosky a rôzne iné odolné znečistenia 
a zanecháva čistý lesklý povrch.

Aplikácia

KENT Floor Cleaner sa môže aplikovať rozprašovačom alebo utierkou. 
Riedi sa v závislosti od miery znečistenia.
Extrémne znečistenie: 1:1 až 1:10 (nechajte dlhšie pôsobiť).
Veľké znečistenie: 1:10 až 1:30.
Stredné až mierne znečistenie: 1:50 až 1:100

Vlastnosti a výhody
- Rozpúšťa odolné nečistoty - efektívne a intenzívne čistenie
- Na rôzne typy podláh - univerzálne použiteľný
- Vysoko koncentrovaný - ekonomické použitie
- Neobsahuje silikóny - bezpečné použitie v lakovniach

Obj.číslo: 86456 1 l Fľaša
 86476 1 ks Rozprašovač

Floor Cleaner Machine

Vysoko koncentrovaný čistič podláh pre strojové čistenie.

Je určený na čistenie silne znečistených tvrdených podláh bez povrchovej úpravy 
(napr. betónové podlahy, epoxidové podlahy) a tiež dlaždíc. Má vynikajúce 
čistiace vlastnosti a nízku penivosť. Je vhodný pre použitie vo všetkých bežných 
strojových zariadeniach určených na čistenie podláh.

Aplikácia

Strojové použitie: Použitie 0.5% až 5% roztok. Pri väčšom znečistení nastriekajte vopred 
rozprašovačom roztok na znečistenú plochu.

Manuálne použitie: V závislosti od druhu a intenzity znečistenia, rieďte produkt s vodou 
v pomere 1:10 až 1:20.

Vlastnosti a výhody
- Vhodný pre rôzne druhy podláh - univerzálny 
- Rozpúšťa odolné nečistoty - efektívne a intenzívne čistenie
- Nízka penivosť - vhodný pre profesionálne použitie do všetkých bežných 
  čistiacich zariadení
- Vysoko koncentrovaný - ekonomické použitie
- Neobsahuje NTA - bezpečné použite
- Neobsahuje silikóny - bezpečné použitie v lakovniach

Obj.číslo: 86458 1 l Fľaša

4

NOVI
NKA

NOVI
NKA



Wash Bay Cleaner

Výkonný čistič povrchov do autoumývačiek.

Čistiaci koncentrát určený na odstránenie odolných nečistôt v umývacích halách 
a autoumyvárkach. Odstraňuje aj silné, rozpustné usadeniny, ako je vodný 
kameň, brzdový prach, zvyšky olejov a mazív a dokonca aj hrdzu. V dôsledku 
toho poskytuje lepšie výsledky čistenia.

Aplikácia

V závislosti od stupňa znečistenia rieďte 1 diel KENT Wash Bay Cleaner s 2 až 10 dielmi 
vody, nastriekajte na požadovanú plochu a nechajte pôsobiť. Nenechajte produkt uschnúť 
na podklade. Následne povrch opláchnite studenou vodou, najlepšie pod vysokým 
tlakom. Aplikácia sa musí vykonávať vždy na mokrom povrchu.

UPOZORNENIE: Sklo, glazúrované povrchy, hliníkové povrchy a lakované časti karosérie 
vozidiel sa môžu poškodiť pri dlhšej expozícii alebo vysokej koncentrácii. 

Vlastnosti a výhody
- Vysoká čistiaca sila - efektívne a intenzívne čistenie
- Vysoko koncentrovaný - ekonomické použitie
- Odstraňuje vodný kameň - nečistoty sa často nachádzajú pod nánosom 
  vodného kameňa
- Neobsahuje silikón - bezpečné použitie v lakovniach

Obj.číslo: 86457 1 l Fľaša

Citrus Floor Cleaner

Vysokokvalitný koncentrát určený na dôkladné čistenie podláh.

KENT Citrus Floor Cleaner umožňuje dôkladné čistenie podláh. Čistí 
a zanecháva sviežu citrusovú vôňu. Je jemný k pokožke, neškodný 
k podkladom, nie je rizikový a má nízky obsah VOC. 

Aplikácia

Riedi sa v závislosti od miery znečistenia. Pridajte k 1 dielu KENT Citrus Floor Cleaner 40 
až 100 dielov vody. Nechajte uschnúť na podlahe, nie je potrebné pretierať.

Vlastnosti a výhody
- Odstraňuje nečistoty z rôznych druhov podláh, ako napr. kameň, linoleum,  
  dlaždice atď. - univerzálny
- Jemná citrusová vôňa - čistí a zanecháva sviežu vôňu
- Vysokokoncentrovaný - ekonomické použitie
- Neobsahuje fosfáty ani formaldehyd - bezpečný
- Neobsahuje silikóny - bezpečné použitie v lakovniach

Obj.číslo: 86459 1 l Fľaša
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Čistenie skla
Čističe skla značky KENT odstraňujú nečistoty, šmuhy alebo vodné fľaky. Či sa jedná o okná alebo iné 
sklenené povrchy – s vysokoúčinnými čističmi KENT dosiahnete rýchly, efektívny výsledok bez väčšej námahy 
a dlhotrvajúceho stierania a navyše zanechávajú dlhotrvajúcu sviežu vôňu.
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Glass Kleen 2

Čistiaca pena na sklo, odstraňujúca mastný film, insekt a nikotín 
zo skla a lakovaných povrchov.

Glass Kleen 2 je sprejový čistič skiel. Účinkuje rýchlo a je efektívny. Vytvára 
krištáľovo čistý povrch skiel a zanecháva čistú sviežu vôňu. Neobsahuje silikóny, 
jeho použitie je teda bezpečné aj v karosárskych dielňach.

Aplikácia

1. Glass Kleen 2 nastriekajte na čistenú plochu
2. Utrite suchou, čistou handrou. Ak je potrebné postup zopakujte.

Vlastnosti a výhody
- Rozpúšťa mastnotu - ľahko odstraňuje mastné fľaky
- Vhodný na väčšinu povrchov - univerzálny čistič v jednom
- Jedinečné zloženie - nezanecháva mastné šmuhy na skle
- Rýchlo schne - šetrí čas

Obj.číslo: 85098 500 ml Sprej

Glass Kleen - Koncentrát

Koncentrovaný čistič skiel s obsahom prísad proti zahmlievaniu skiel.

Glass Kleen rýchlo a efektívne rozpúšťa rôzne nečistoty na skle v interiéri 
aj exteriéri, škvrny od insektov, atď.. Zanecháva príjemnú vôňu.

Aplikácia

Prostriedok zmiešajte s vodou v pomere 1:40. Zriedený prostriedok nastriekajte pomocou 
rozprašovača na sklo. Vyčistite povrch suchou a čistou handrou alebo papierovým 
obrúskom. Pri čistení autoskiel očistite tiež stierače okien. 
Na viac znečistených plochách nechajte trochu pôsobiť a potom dôkladne utrite.
Nenechajte produkt zaschnúť na skle.
Nepoužívajte GK4 na horúce sklo alebo na priamom slnečnom žiarení.

Vlastnosti a výhody
- Vysoký odmasťovací účinok - efektívne a intenzívne čistenie
- Rýchle schnutie
- Obsahuje prísady proti zahmlievaniu skiel
- Zanecháva kryštálovo čisté sklá
- Koncentrát 40:1 - Po zriedení vytvorí 41 litrov čističa
- Neobsahuje silikón - bezpečný pre lakovne

Obj.číslo: 86440 1 l Fľaša
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Univerzálne čistiace prostriedky
Univerzálne čistiace prostriedky značky KENT sú naozaj všestranné a veľmi účinné. Sú schopné vyčistiť celú 
miestnosť alebo priestor garáže od silných znečistení a okrem toho vynikajúco čistia aj textil, sklenené povrchy, 
plasty alebo iné materiály a povrchy.
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Orange Terpene
Orange Terpene je vyrobený z pomarančovej kôry. Olej pochádzajúci z nej zvyšuje čistiaci výkon, čo umožňuje rýchle 
rozpustenie silných nečistôt, ako tuky, sadze, farby alebo zvyšky lepidiel. Aromatický efekt oleja navyše zanecháva 
príjemnú citrusovú vôňu. Špeciálne prísady a viskózne vlastnosti okrem toho umožňujú rýchle schnutie a kratšiu dobu 
čistenia.

Citrus Cleaner

Rýchly a efektívny čistič na báze citrusových extraktov.

KENT Citrus Cleaner je rýchly a efektívny čistič na báze citrusových extraktov. 
Rýchlo odstraňuje rôzne znečistenia, ako napr. zvyšky olejov, mazadiel, tukov, 
lepidiel, atď. a je zároveň šetrný k podkladom.

Aplikácia

Aplikujte KENT Citrus Cleaner na čistený podklad, nechajte účinkovať a potom utrite 
čistou handrou.(napr. KENT Finishing Cloth).

Vlastnosti a výhody
- Vysoká odmasťovacia sila - efektívne a intenzívne čistenie
- Rýchle schnutie
- Jemná citrusová vôňa - nezanecháva nepríjemný zápach riedidla
- Neobsahuje chlórované uhľovodíky ani CFC - bezpečné použitie
- Bez obsahu silikónov - bezpečné použitie v lakovniach

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

Vysoko koncentrovaný, viskózny čistič a odmasťovač na vodnej báze.

Intenzívny, vysoko koncentrovaný čistič na vodnej báze určený na odstránenie 
rôznych nečistôt, olejov (minerálnych aj rastlinných), sadze a mnohých ďalších. 
Je to aktívna pena, ktorá dobre priľnie aj k vertikálnym plochám a tak dokáže 
dlhšie penetrovať. KENT Multi Cleaner Gel je alkalický čistič a preto je vysoko 
účinný a zároveň šetrný k povrchom.

Aplikácia

KENT Multi Cleaner Gel nastriekajte v neriedenom stave na čistený povrch a nechajte 
účinkovať. Potom opláchnite vodou a utrite handrou.

Vlastnosti a výhody
- Vysoko koncentrovaný - efektívne a intenzívne čistenie
- Vysoká viskozita pre optimálnu priľnavosť - dlhší čas penetrácie
- Neobsahuje NTA a fosfáty - bezpečné použite
- Neobsahuje silikón - bezpečný pre lakovne

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

Unikátna čistiaca pena so sviežou vôňou bez senzibilizačných účinkov.

Multifunkčná čistiaca pena na čistenie automobilových skiel, interiérov 
a exteriérov, čalúnenia, poťahových látok, kože, plastových dielov, atď.. 
Vytvára krištáľovo čistý povrch skiel a zanecháva čistú sviežu citrónovú vôňu. 
Neobsahuje silikóny, jej použitie je teda bezpečné aj v karosárskych dielňach.

Aplikácia

1. APFC nastriekajte na čistenú plochu zo vzdialenosti asi 25 - 30 cm
2. Utrite suchou handrou. Ak je potrebné postup zopakujte

Vlastnosti a výhody
- Rozpúšťa mastnotu - ľahko odstraňuje mastné fľaky
- Neobsahuje D-Limonén - bez senzibilizačných účinkov (veta R43)
- Vhodný na väčšinu povrchov - univerzálny čistič v jednom
- Jedinečné zloženie - nezanecháva mastné šmuhy na skle
- Rýchlo schne - šetrí čas

Obj.číslo: 84909 750 ml Sprej

Multi Cleaner

Unikátny multifunkčný čistič a odmasťovač na vodnej báze.

Multi Cleaner je vynikajúci multifunkčný čistiaci prostriedok, ktorý efektívne 
odstráni špinu a nečistoty z rôznych druhov povrchov vrátane nečistôt, ktoré 
sú usadené hlboko v čistenom povrchu. Veľmi dobre odstraňuje napečené 
nečistoty z liatych diskov automobilových kolies. Zanecháva príjemnú vôňu.

Aplikácia

1. KMC nastriekajte priamo na čistenú plochu, prípadne rozotrite štetcom.
2. Opláchnite vodou a utrite suchou handrou. 
3. Zriedený vodou v pomere 1:4 doporučujeme použiť na čistenie a odmasťovanie 
    v priemysle a menej znečistených miestach.

Vlastnosti a výhody
- Neobsahuje silikóny - bezpečné použitie v lakovniach
- Riediteľný 1:4 - ekonomické použitie
- Okamžitý čistiaci účinok 
- Nerozožiera, neleptá - nepoškodzuje laky, chróm...

Obj.číslo: 80260 1 l Fľaša
 80261 5 l Kanister
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Sanitárne čističe
Sanitárne čističe KENT odporúčame najmä v hygienických zariadeniach, kde sa kladie veľký dôraz na hygienu 
a čistotu prostredia. Či už sa jedná o sprchový kút, umývadlo, dlažbu alebo WC – naše čističe odstránia vodný 
kameň, vápenné a organické usadeniny bez zanechania zvyškov a nie sú hrozbou na tesnenia a potrubia.

Sanitary Cleaner & Descaler

Vysoko koncentrovaný sanitárny čistič a odstraňovač vodného kameňa.

Odstraňuje nečistoty a minerálne usadeniny, ako napr. vodný kameň, usadeniny 
hrdze, atď. a zanecháva lesklý povrch, ktorý odpudzuje vodu a nečistoty. 
Po čistení sa vytvorí ochranná vrstva, ktorá spomaľuje vytváranie nových 
usadenín. Použitie v sanitárnych miestnostiach, kúpeľniach, sprchách, 
záchodoch...

Aplikácia

1. V závislosti od miery znečistenia, produkt môže byť riedený vodou až v pomere 1:10.
2. Aplikujte produkt na povrch pomocou rozprašovača a očistite mokrou špongiou.
3. Opláchnite vodou

Vlastnosti a výhody
- Zanecháva lesklý povrch, ktorý odpudzuje vodu a nečistoty
- Univerzálne použitie - jeden produkt na všetko

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

Vysoko koncentrovaný gélový čistič WC.

Efektívne odstraňuje organické nečistoty, vodný kameň a iné usadeniny. Spĺňa 
všetky požiadavky pre aplikáciu pri čistení sanitárnych priestorov.  Má gélovú 
konzistenciu a dobrú priľnavosť k vertikálnym plochám. Dobre penetruje 
do rôznych usadenín. Je veľmi efektívny pri čistení, šetrí množstvo manuálnej 
práce, odstraňuje vodný kameň v toalete a vyčistí aj hlboko usadené nečistoty. 
Po aplikácii zanecháva dlhotrvajúcu sviežu vôňu.

Aplikácia

1. Aplikujte KENT Toilet Cleaner pod obrubu WC misy.
2. Nechajte účinkovať 5 až 30 minút v závislosti od miery znečistenia.
3. Odstráňte odolné nečistoty pomocou kefy.
4. Spláchnite záchod.

Pri veľmi odolných nečistotách nechajte produkt účinkovať cez noc, potom odstráňte 
nečistoty pomocou kefy, potom spláchnite.

Vlastnosti a výhody
- Stredná viskozita - lepšie penetruje do usadenín
- Dobrá priľnavosť - účinný aj na vertikálnych plochách
- Svieža vôňa - čistí a osviežuje v jednom kroku
- Vysoko koncentrovaný - ekonomické použitie

Obj.číslo: 86470 750 ml Fľaša

Drain Cleaner

Vysoko koncentrovaný, rýchlo účinkujúci, tekutý čistič odpadov, 
sifónov, potrubí.

Produkt je špeciálne vyvinutý na odstránenie organických usadenín, ako napr. 
vlasy, potraviny, tuky, mydlo. Nepoškodzuje tesnenia ani plastové komponenty. 
Penetruje aj do odolných usadenín, aj do úplne zablokovaných odtokov a potrubí. 
Tento produkt sa môže použiť aj preventívne, zabraňuje vytváraniu nových 
usadenín.

Aplikácia

Preventívne čistenie:
Zmiešajte KENT Drain Cleaner s horúcou vodou (90 – 95 °C)  v pomer 1:5 a nechajte 
roztok penetrovať max. do 1 hodiny.
Základné čistenie: 
Zmiešajte KENT Drain Cleaner s horúcou vodou (90 - 95 °C) v pomere1:3 and nechajte 
roztok penetrovať max. do 1 hodiny. V oboch prípadoch produkt začína účinkovať 
už po pár minútach.

Vlastnosti a výhody
- Nepoškodzuje tesnenia a potrubia
- Nevytvára nebezpečné výpary - bezpečné použitie
- Odstraňuje odolné usadeniny
- Použiteľný aj preventívne - zabraňuje vytváraniu nových usadenín

Obj.číslo: 86440 1 l Fľaša
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Osviežovače vzduchu
V dielňach, šatniach, oddychových priestoroch a ďalších podobných miestnostiach sa často vyskytujú nepríjemné 
pachy. Osviežovače KENT majú neutralizujúci účinok a v priebehu niekoľkých sekúnd zabezpečia dlhotrvajúcu 
príjemnú vôňu v celej miestnosti.
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Air Jet

Výkonný osviežovač vzduchu určený do väčších priestorov.

Osvieži aj veľké priestory v priebehu pár sekúnd. Produkt je balený 
vo vysokotlakovej nádobe, čo umožňuje rozptýlenie produktu do vzdialenosti viac 
ako 2 metre. V priebehu sekúnd osviežite miestnosť o veľkosti asi 100 m2. 
Pri veľkých miestnostiach rozptyľujte do rôznych smerov. Je dostupný v troch 
vôňach: svieža citrusová, brusnicová a aviváž.

Typické oblasti použitia: garáže, šatne, práčovne, sklady, atď..

Aplikácia

1. Nastriekajte KENT Air Jet do stredu miestnosti. (max. 1 sekundu)
2. Podľa potreby opakujte

Vlastnosti a výhody
- Tri rozličné vône
- Osviežuje v priebehu sekúnd
- Dlhotrvajúca sviežosť - vydrží aj niekoľko dní

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

Odour Remover

KENT Odour Remover neutralizuje pachy a bráni vytváraniu nových.

KENT Odour Remover sa používa v interiéroch automobilov, sociálnych 
zariadeniach, čerpacích staniciach, šatniach, skriniach na topánky atď.. 
Produkt musí byť aplikovaný na povrch (nie do vzduchu), kde neutralizuje 
zápachy a vytvára dlhotrvajúci účinok. Tiež odstraňuje nikotínový zápach 
ak sa aplikuje opakovane. 

Aplikácia

1. Nastriekajte tenkú a rovnomernú vrstvu na ošetrovaný povrch – aplikujte ako jemný
    poprašok, tak aby produkt nestekal po povrchu.
2. Nechajte účinkovať.
3. Ak je potrebné, postup opakujte.

Vlastnosti a výhody
- pH neutrálny odstraňovač pachov - nepoškodzuje podklad
- Neutralizačný účinok - odstraňuje nežiadúce pachy
- Obsahuje mikroorganizmy - zaručuje trvácny efekt
- Redukuje vytváranie nových zápachov 
- Nie je rizikový - bezpečné použitie

Obj.číslo: 86464 500 ml Fľaša
 86477 1 ks Rozprašovač k fľaši
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Starostlivosť o pleť a pokožku
Produkty KENT určené pre starostlivosť o pokožku zbavia pleť a vlasy špiny, oleja, tuku, farby alebo aj zvyškov 
lepidla. Navyše prírodné tuky a pleťová voda s neutrálnou pH hodnotou chránia pokožku aj pred vysychaním.
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Hand Cleaning Soap

Tekuté mydlo na ruky pre časté používanie.

KENT Hand Cleaning Soap je jemný ku pokožke, má vynikajúce čistiace 
vlastnosti a príjemnú vôňu. Je určený pre časté použitie. Je pH neutrálny 
a dermatologicky testovaný.

Aplikácia

Aplikujte KENT Shower gel na vlhkú pokožku a opláchnite.

Vlastnosti a výhody
- pH neutrálny, dermatologicky testovaný - šetrný k citlivej pokožke 
- Obsahuje deriváty glycerolu - zabraňuje vysušovaniu pokožky, ideálny na časté 
  použitie  
- Príjemná vôňa
- Neobsahuje silikóny - bezpečný pre lakovne

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

Sprchový gél na telo a vlasy.

KENT Shower Gel je jemný sprchový gél určený na telo aj vlasy. Je jemný 
k pokožke a zabraňuje jej vysúšaniu. Dermatologicky testovaný.

Aplikácia

Aplikujte KENT Shower gel na vlhkú pokožku a opláchnite.

Vlastnosti a výhody
- Určený na telo aj vlasy - jeden produkt na všetko
- pH neutrálny, dermatologicky testovaný - šetrný k citlivej pokožke 
- Obsahuje deriváty glycerolu - zabraňuje vysušovaniu pokožky, ideálny na časté 
  použitie  
- Jemná vôňa

Obj.číslo: 86461 250 ml Tuba
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General Hand Cleaner

Koncentrovaný čistič na umývanie rúk.

General Hand Cleaner je koncentrovaný čistič rúk, ktorý odstraňuje rôzne 
nečistoty, ako napr. olej, mazivá, decht, bitúmen, farby, tuky, atď..
Poznámka: Tento produkt má zloženie novej generácie; môže pôsobiť ako suchý 
oproti tradičným gélovým čističom rúk. Jeho efektivita pri čistení rúk je však 
vyššia.

Aplikácia

1. Aplikujte produkt na ruky pomocou dávkovača, zabráňte kontaminácii
2. Dôkladne si umyte ruky
3. Opláchnite vodou
4. Usušte si ruky a použite ochranný krém ak je to potrebné

Vlastnosti a výhody
- Vysoko koncentrovaný - len 3 ml postačujú na dôkladné umytie rúk
- Obsahuje jemné abrazívne granule - odstraňuje aj odolné nečistoty
- Zanecháva jemné ruky a vytvára na nich jemný ochranný film
- Neobsahuje silikón a je pH neutrálny - bezpečné použitie v lakovniach
- Dermatologicky testovaný ako „Veľmi dobrý“ - nemá žiadne alergické, toxické 
  alebo dráždivé účinky

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

Efektívny čistiaci prostriedok na ruky pre lakýrnikov.

Paint Hand Cleaner je určený na odstraňovanie 2-komponentných farieb, 
nezaschnutých polyuretánových tesnení, lepidiel a 1-komponentných farieb 
(riedidlových aj vodou riediteľných).

Aplikácia

Naneste potrebné množstvo Paint Hand Cleaneru na ruky a očistite ruky bez použitia 
vody. Potom ruky opláchnite vodou.

Vlastnosti a výhody
- Odstraňuje z rúk farby a iné nečistoty
- Obsahuje veľmi jemné polyuretánové zrnká 
- Obsahuje glycerínový pleťový kondicionér
- Vhodný na odstraňovanie všetkých bežných chemikálií používaných 
  v lakovniach

Obj.číslo: 86199 250 ml Tuba
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Čistenie kancelárskeho vybavenia
Čistiaci prostriedok EDP KENT bol vyvinutý okrem iného pre čistenie a starostlivosť o počítače, smarthphony, 
tablety, telefóny a monitory. Sprej čistí jemne, dôkladne a nepoškodzuje citlivé povrchy. 
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Screen Cleaner

KENT Screen Cleaner je univerzálny čistiaci prostriedok v rozprašovači.

Určený na čistenie väčšiny displejov na telefónoch, tabletoch, notebookoch, 
na čistenie klávesníc a iných zariadení. Tiež je vynikajúci na čistenie 
diagnostických prístrojov, prístrojových dosiek automobilov a bielych tabúľ.

Aplikácia

1. Nastriekajte Screen Cleaner na povrch.
2. Utrite čistou handrou - nenechajte uschnúť produkt na povrchu.
3. Pri čistení elektronických prístrojov, nastriekajte produkt na handru a potom utrite 
    povrch

Vlastnosti a výhody
- Vhodný na rôzne povrchy - univerzálne použitie 
- Čistí bez šmúh - nie je potrebné povrch dodatočne utierať
- Rozpúšťa mastnotu, odstraňuje prach - efektívne čistí
- Antistatický - zabraňuje následnému usadzovaniu prachu
- Neobsahuje silikón - bezpečný v lakovniach

Obj.číslo: 86463 250 ml Rozprašovač

Blow Jet

Nehorľavý čistič elektronických súčiastok.

Blow Jet je ideálny na čistenie video komponentov, zdravotníckych prístrojov, 
počítačov, kancelárskej techniky, optických a foto súčiastok. Bezpečne 
odstraňuje prach a špinu. V polohe spreja hlavou dolu ochladzuje do -50 °C, 
pre použitie pri zisťovaní porúch v elektronických obvodoch.

Aplikácia

1. Čistené komponenty a prístroje odpojte od zdroja prúdu. 
2. Pri normálnom použití držte sprej rovno, nenakláňajte ho viac ako 45 °.
3. Nastriekajte Blow Jet na požadované miesto a nechajte poriadne odvetrať.
4. Pre zmrazovací efekt otočte produkt hlavou dole a striekajte.

El. prúd pripojte až po úplnom vyschnutí.

Vlastnosti a výhody
- Čistý, inertný plyn - bezpečné použitie
- Nepoškodzuje ozón - šetrný k životnému prostrediu
- Ochladzuje až do -50 °C 
- Neobsahuje žiadnu vlhkosť - nepodporuje koróziu
- Nevytvára abrazívny efekt - nepoškodzuje citlivé súčiastky
- Odstraňuje prach, špinu a iné nečistoty

Obj.číslo: 84738 300 ml Sprej
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Odstraňovanie olejov a kvapalín
KENT vyvinul vysoko efektívne čistiace prostriedky pre odstraňovanie olejových nečistôt, ako ropné škvrny a 
zvyšky rôznych kvapalín. Sú vhodné na natierané podlahy a dlažby v obchodoch, ale aj na nepotiahnuté podlahy 
napríklad na parkoviskách, nakladacích rampách alebo v kanceláriách. 

Oil Absorbend Granules

Vysoko absorbčné granule určené na čistenie podláh v dielňach a servisoch.

Oil Absorbent Granules je sypký absorbent (granule) vhodný na odstránenie 
ropných produktov, emulzií, chladiacich kvapalín a rôznych iných tekutín bežne 
používaných v rôznych odvetviach priemyslu. Nie je škodlivý a karcinogénny.

Vlastnosti a výhody
- Nie je karcinogénny
- Vysoká absorbcia tekutín - nižšia spotreba produktu
- Absorbuje oleje, vodu, chemikálie, riedidlá, žieraviny
- Schválené inštitútom pre výskum materiálov (MPA NRW)
- SETRA certifikát
- Bezpečné použitie, nie je zdraviu škodlivý
- Ekonomické použitie
- Univerzálny produkt

Obj.číslo: V2001 20 l Vrece
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Liquid Absorbent Granules

Absorbčné granule rýchlo a efektívne absorbujúce rôzne tekutiny.

KENT Liquid Absorbent Granules je aplikovateľný na rôzne tekutiny na vodnej 
báze, ako napr. nápoje, káva, krv, rôzne telesné tekutiny, tekuté polyméry, atď.. 
Zostáva vo forme gélu aj pod tlakom. Nepoužívajte na kyseliny, zásady a riedidlá.

Aplikácia

1. Aplikujte jemnú rovnomernú vrstvu na povrch - nevtierajte.
2. Po krátkom čase sa granule začnú meniť na gél, ktorý sa jednoducho odstraňuje.

Vlastnosti a výhody
- Premieňa tekutiny na gél - jednoducho sa odstraňuje pomocou metly a lopatky
- Zanecháva príjemnú pomarančovú vôňu - absorbuje nepríjemný zápach
- Absorbuje 100 násobok vlastnej váhy - ekonomické použitie
- Aplikovateľný na všetky druhy tekutín na vodnej báze - univerzálny 

Obj.číslo: 86467 400 g Fľaša

Oil Stain Remover

Ostraňovač škvŕn pri únikoch olejov alebo paliva.

KENT Oil Stain Remover absorbuje olejové škvrny z podkladov ako betón, 
väčšina prírodných kameňov, kamenná dlažba, garáž, čerpacie stanice, garáže, 
atď.. Má hlboký penetračný účinok.

Aplikácia

1. Odstráňte zvyšky oleja, ošetrovaný povrch by mal byť suchý.
2. Produkt poriadne pretraste a aplikujte na škvrnu.
3. Po absorbovaní oleja sa vytvorí biely film. Absorbované zvyšky sa môžu pozametať 
    a zneškodniť.

Vlastnosti a výhody
- Efektívny na väčšine tvrdých povrchov - univerzálne použitie
- Po absorbovaní sa vytvára biely film - jednoducho sa odstraňuje
- Hlboký penetračný účinok - efektívne odstraňovanie škvŕn

Obj.číslo: 86465 1 l Plechovka
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Poznámky



SlovaKENT s.r.o., Hadovce 60, 945 01 Komárno
Tel.: +421 35 7714 295, Mobil: +421 908 317 885, E-mail: office@slovakent.sk

www.slovakent.sk


