
PRODUKTY PRE POTRAVINÁRSTVO
Potravinárske produkty KENT určené na použitie v zariadeniach na spracovanie mäsa, 
kuchyniach, jedálňach a reštauráciách, pekárenských zariadeniach, mliekárňach, 
mraziarňach, konzervárňach, skladoch, predajniach potravín a farmaceutickom priemysle





Produkty KENT určené
do potravinárskeho priemyslu

Spoločnosť KENT je dodávateľom do rôznych priemyselných odvetví už viac než 40 rokov. 
Za ten čas produkty KENT prešli rozsiahlym vývojom, aby vyhoveli individuálnym potrebám všetkých 
zákazníkov. Produkty KENT určené do potravinárskeho priemyslu sú výsledkom úzkej spolupráce 
s našimi partnermi a boli vyvinuté tak, aby vyhoveli špecifickým požiadavkám potravinárskeho priemyslu.

Potravinárske produkty KENT sú určené na použitie v:

- zariadeniach na spracovanie mäsa
- kuchyniach, jedálňach, reštauráciách
- pekárenských zariadeniach
- mliekárňach, mraziarňach
- konzervárňach a sušiarňach
- skladoch a predajniach potravín
- farmaceutickom priemysle
- polygrafickom a papierenskom priemysle
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KENT je lídrom vo vývoji MS polymérových technológií.
Produkty KENT na báze MS Polymeru určené pre najrôznejšie lepiace a tesniace aplikácie sú neškodné 
pre životné prostredie. 

Chemické produkty v sprejovom balení neobsahujú freóny a teda nepoškodzujú ozónovú vrstvu. Produkty 
značky KENT plne vyhovujú smernici 2004/42/EC schválenej všetkými členmi EÚ. Uvedená smernica 
obmedzuje použitie chemických materiálov s vysokým obsahom prchavých látok (VOC).

NSF (National Sanitary Foundation) je medzinárodná
organizácia, ktorá sa zaoberá certifikáciou produktov 
používaných v potravinárskom priemysle.

Produkty s týmto logom boli testované a registrované 
organizáciou NSF.

NSF H1 - produkt je certifikovaný ako mazadlo s náhodným
kontaktom s potravinami na použitie v potravinárskom
priemysle a pri zariadeniach na spracovanie potravín.

NSF P1 - Produkt musí byť použitý takým spôsobom, 
aby sa nedostal do žiadneho ani nepriameho styku 
s potravinami alebo s vodou.

NSF A1 - produkt je certifikovaný ako univerzálny čistiaci 
prostriedok na všetky povrchy v potravinárskom priemysle 
bez priameho kontaktu s potravinami.

NSF A7 - produkt je certifikovaný ako čistiaci prípravok 
na kovy a leštiaci prípravok na nepotravinárske kontaktné 
povrchy v priestoroch, kde sa spracovávajú potraviny.

NSF K2 - produkt je certifikovaný ako rozpúšťadlo na čistenie 
elektronických nástrojov a zariadení, ktoré netolerujú čistiace 
prostriedky na báze vody. Je použiteľný v priestoroch, kde sa 
spracovávajú potraviny bez priameho kontaktu s potravinami.

NSF C1 - produkt je certifikovaný na použitie v priestoroch, 
v ktorých sa spracovávajú nejedlé produkty, alebo 
vo vonkajších priestoroch zariadení na spracovanie potravín.
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Mazadlá a oleje
Vysokokvalitné mazadlá a oleje značky KENT sú ideálnym riešením na ošetrovanie a mazanie najrôznejších 
pohyblivých mechanizmov v potravinárskom priemysle. Vďaka svojmu zloženiu sú neškodné pre životné 
prostredie a NSF certifikáty im zaručujú bezpečné použitie na zariadeniach prichádzajúcich do styku s 
potravinami. 
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PTFE Lubricant +

Vysokokvalitný, viacúčelový mazací a penetračný olej.

Je určený na rôzne mazacie aplikácie v potravinárskom priemysle: lankové 
prevody, pánty, spojkové a brzdové pedály, koľajničky sedadiel, tiahla, hriadeľ 
volantu, zámky dverí, mechanizmy strešných okien, pánty kapoty, atď..

Aplikácia

Pred použitím poriadne pretriasť nádobu.
Ak je nutné, odstráňte hrubšie vrstvy hrdze a nečistôt.
Aplikujte v dostatočnom množstve a nechajte pôsobiť.
Pre presnejšiu aplikáciu použite priloženú aplikačnú trubičku.

Vlastnosti a výhody
- Obsahuje teflon - zanecháva mazaciu vrstvu aj po vyschnutí
- Spĺňa normu FDA H1 - použiteľný v potravinárstve
- Zanecháva suchý povrch - nepriťahuje prach a špinu
- Certifikát NSF H1

Obj.číslo: 84065 500 ml Sprej
 85540 150 ml Sprej

Hi-Tech Grease

Priehľadné mazadlo (vazelína) na široké použitie.

Hi-Tech Grease je určený na mazanie rôznych pohyblivých mechanizmov v 
potravinárskom priemysle ako napr.: vysokozdvižné vozíky v skladoch potravín, 
dopravné pásy, chladiarenské zariadenia, pekárne atď...

Aplikácia

Pred použitím očistite plochu odmasťovacím prostriedkom Acrysol alebo Soft Surface Cleaner
Poriadne pretraste produkt. 
Aplikujte Hi-Tech Grease na požadovanú plochu; pre presnejšiu aplikáciu použite priložený 
nástavec
Nechajte produkt odvetrať po primeranú dobu.

Vlastnosti a výhody
- Vysoká teplotná odolnosť
- Syntetické
- Vynikajúca odolnosť voči vode
- Výborná priliehavosť
- Vyhovuje norme FDA H1
- Certifikát NSF H1

Obj.číslo: 84526 400 ml Sprej
 85313 400 g Kartuša
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Food Safe Silicone Spray

Vysokokvalitné, potravinárske, silikónové mazadlo.

Food Safe Silicone Spray má nekorozívne zloženie a je vyrobený zo zmesi 
vysokokvalitných silikónových olejov. Je vhodný na množstvo aplikácií: mazanie 
gumových tesnení, náradia, zámkov, renováciu plastov... Zabezpečuje 
mimoriadne mazanie plastov a teda má vynikajúce separačné vlastnosti.

Aplikácia

Pred použitím pretraste nádobu.
Nastriekajte mazivo na požadované miesto - pre ťažko prístupné miesta použite priložený 
nadstavec.

Nepoužívajte na zariadenia pod napätím!

Vlastnosti a výhody
- Vode odolný, vytvára bezfarebný ochranný film
- Vynikajúca teplotná odolnosť od -40°C do +200°C
- Vynikajúce separačné vlastnosti, nelepivý
- Certifikát NSF H1

Obj.číslo: 85023 400 ml Sprej
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KD 400

Viacúčelový číry mazací olej.

Univerzálne, viacúčelové mazadlo, ktoré je použiteľné na takmer všetky mazacie 
aplikácie v servisoch aj domácnosti. Uvoľňuje hrdzavé spoje, uvoľňuje skrutky, 
znižuje opotrebenie materiálov, odpudzuje vodu a zanecháva ochranný mazací 
film odolný slanej vode.

Aplikácia

Pred použitím poriadne pretriasť nádobu.
Odstráňte hrubé nečistoty a koróziu mechanicky.
Aplikujte v dostatočnom množstve a nechajte penetrovať.
Pre presnejšiu aplikáciu použite priloženú aplikačnú trubičku.

Vlastnosti a výhody
- Vhodné na bežné mazacie aplikácia a na rôzne pohyblivé mechanizmy
- Nezanecháva škvrny 
- Odpudzuje vodu – odoláva aj slanej vode
- Oživuje gumu
- Neobsahuje silikóny - bezpečné použitie aj v lakovniach
- Penetruje do hrdzavých spojov

Obj.číslo: 50205 300 ml Sprej



Food Multi Function Spray

Multifunkčný sprej.

Maže, impregnuje, chráni proti zadieraniu, zabraňuje oxidácii, chráni pred 
vlhkosťou, odstraňuje asfalt a čistí rôzne plochy.

Aplikácia

Pred použitím nádobu dôkladne pretraste.
Aplikujte sprej na požadované miesto a nechajte penetrovať.

Vlastnosti a výhody
- Na báze rastlinných estérov, je plne biologicky odbúrateľný, neobsahuje VOC 
(podľa kritérií OCDE) a má prirodzenú vôňu
- Vysoký bod vzplanutia (nad 100 °C), úplná nehorľavosť pri bežných 
užívateľských teplotách, ale aj pri prácach vo vysokých teplotách (80°C)
- Certifikát NSF H1

Obj.číslo: 85810 400 ml Sprej
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Čistiace produkty
Pri výrobe potravinárskych produktov je veľmi dôležitá čistota výrobného prostredia. Naše čistiace prostriedky s 
certifátom NSF sú schválené pre použitie v potravinárskej výrobe a vo výrobných procesoch bez priameho styku 
s potravinami. Rýchlo a bezpečne odstraňujú mastnotu, oleje, rôzne nečistoty a zvyšky lepidiel. 
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Foam Cleaner

Vysokovýkonný penový čistič a odmastňovač na vodnej báze.

KENT Foam Cleaner je určený na použitie v potravinárskom priemysle. Rýchlo 
penetruje, odstraňuje mastnotu, oleje, tuky z rôznych umývateľných povrchov. 
Môže sa použiť aj na čistenie obkladov a dlažby; Schválený pre použitie v 
potravinárskej výrobe, vo výrobných procesoch bez priameho styku s 
potravinami. Ideálny na čistenie náradia a prístrojov.

Aplikácia

Pred použitím poriadne pretriasť produkt.
Aplikujte na povrch v dostatočnom množstve, nechajte pôsobiť aspoň 1 minútu na silno 
znečistených povrchoch. 
Opláchnite vodou alebo utrite absorpčnou utierkou.
V prípade potreby preleštite suchou handrou.
Nepoužívajte na chúlostivých plastoch (polykarbonát, polystyrén, atď.)

Vlastnosti a výhody
- Registrácia NSF A1 - spĺňa USDA 1998 C1 pokyny
- Neabrazívny produkt
- Stabilný produkt, pena nesteká a nekvapká
- Neobsahuje fosfáty, EDTA, nonylfenol etoxyláty, amoniak, chlórované a ropné 
rozpúšťadlá - bezpečné použitie v potravinárskom priemysle

Obj.číslo: 85024 500 ml Sprej

Liquid Cleaner

Koncentrovaný, biologicky odbúrateľný čistič a odmasťovač na vodnej báze.

Schválený pre použitie v potravinárskej výrobe ako čistič podláh a stien, vo 
výrobných procesoch bez priameho styku s potravinami. Produkt je registrovaný 
NSF A1 a spĺňa USDA 1998 A1 pokyny pre použití v potravinárskom priemysle.

Aplikácia

Neriedený koncentrát - používa sa na odstránenie odolných nečistôt z rôznych prístrojov,
zariadení a náradia. Aplikujte priamo na požadované miesto(hrubé nečistoty odstráňte
mechanicky). Opláchnite prúdom vody. Ak je to potrebné, postup zopakujte.

Riedený prostriedok- môže byť riedený  vodou až do pomeru 1:100 v závislosti 
od miery znečistenia.

Vlastnosti a výhody
- Koncentrát riediteľný vodou – môže byť riedený v pomere 1:100
- Nehorľavé a neabrazívne zloženie 
- Rýchly penetračný účinok
- Biologicky odbúrateľný podľa OECD 301B 
- Efektívny v teplej aj studenej vode

Obj.číslo: 85025 750 ml Rozprašovač
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Food Safe Solvent Cleaner

Vysokovýkonný, priemyselný čistič a odmasťovač.

Nekorozívny ku kovovým povrchom, neobsahuje chlórované rozpúšťadlá. Je 
ideálny na efektívne odstraňovanie mastnoty, tukov, olejov, mazadiel, smoly, 
lepidiel... Určený na čistenie rôznych mechanizmov, motorov, čerpadiel, reťazí, 
generátorov, pneumatických náradí, atď.. Schválený pre použitie v potravinárskej 
výrobe, vo výrobných procesoch bez priameho styku s potravinami.

Aplikácia

Pred použitím poriadne pretriasť produkt. Aplikujte na povrch v dostatočnom množstve, 
nechajte pôsobiť. Utrite absorpčnou utierkou. Pred použitím otestuje kompatibilitu 
produktu s podkladom na malom, menej viditeľnom mieste. Pracujte pri dostatočnej 
ventilácii. Nepoužívajte elektrické zariadenia. Nechajte produkt a podklad dostatočne 
uschnúť pred opätovným zapojením do siete. Po aplikácii premažte pohyblivé 
komponenty.

Vlastnosti a výhody
- Registrácia NSF C1 - spĺňa pokyny USDA 1998 C1
- Vysoký bod vzplanutia 40°C
- Neutrálny produkt - nezanecháva škvrny
- 360°ventil - aplikovateľný v každej polohe
- Efektívny v teplej aj studenej vode
- Hnací plyn CO - vysoký obsah účinnej zložky až 97%

Obj.číslo: 85022 500 ml Sprej

Perfect Inox

Multifunkčný prostriedok na čistenie a leštenie nerezových povrchov.

Odstraňuje rôzne nečistoty, mastnotu, pripálené tuky z nerezových plôch. Je 
použiteľný na čistenie nerezových plôch v rôznych odvetviach priemyslu, ako 
napr. potravinársky, zdravotnícky, atď… NSF registrácia produktu umožňuje jeho 
použitie v potravinárskom priemysle.

Aplikácia

Pred použitím dôkladne potraste nádobou.
Odstráňte hrubé nečistoty a mastnotu. 
Nastriekajte produkt na požadované plochy.
Pomocou vlhkej handry rozotrite produkt po celej ploche.
Vyleštite povrch suchou handrou

Vlastnosti a výhody
- Odstraňuje rôzne nečistoty, mastnotu, pripálené tuky z nerezových plôch.
- Chráni povrchy pred vytváraním škvŕn napr. od vody

Obj.číslo: 84119 500 ml Sprej
 85539 150 ml  Sprej
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Electric Cleaner

Vysokovýkonný čistič na elektrické súčiastky.

Veľmi dobre odstraňuje oxidáciu, olej, prach a špinu a je šetrný ku všetkým 
druhom plastov. Zanecháva takmer neviditeľný vodivý film, ktorý zároveň maže 
kontaktné el. miesta, ktoré boli predtým očistené. Chráni proti vlhkosti, vode, 
zabraňuje následnej oxidácii ošetrených častí napr. kontaktov, relé, štartérov, 
alternátorov... 

Aplikácia

Pred použitím poriadne pretriasť nádobu
Odpojte zariadenia od el. prúdu
Zabezpečte adekvátnu ventiláciu
Nastriekajte SE2 na požadované miesto zo vzdialenosti 15-30 cm
Pred opätovným zapojením prúdu musí produt úplne uschnúť.

Vlastnosti a výhody
- Rýchle schnutie – nezanecháva zvyšky
- Odstraňuje nečistoty, mastnotu 
- Vhodný na všetky bežné druhy plastov
- Vynikajúci čistič a odmastňovač pre elektrické komponenty (DIN V 10517)
- NSF registrácia K2 139684 - vhodný do potravinárstva
- Neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu, olej z orechov ani geneticky 
modifikované zložky

Obj.číslo: 85310 400 ml Sprej

New All Purpose Foam Cleaner

Unikátna multifunkčná čistiaca pena so sviežou vôňou.

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.

Aplikácia

Penu nastriekajte na čistenú plochu zo vzdialenosti asi 25-30 cm
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
- NSF atest - kategória C1

Obj.číslo: 84909 750 ml Sprej
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Soft Surface Cleaner

Neagresívny priemyselný čistič.

Soft Surface Cleaner je efektívny, rýchlo účinkujúci čistiaci prostriedok, ktorý 
odstraňuje nečistoty, rozpúšťa mastnotu a olej bez poškodenia citlivých povrchov. 
Môže sa použiť na kovy, hliník, drevo, betón, väčšinu plastov, plexisklo, rôzne 
stroje, náradie, reťaze, motory a aj rôzne lakované povrchy. Ideálny na prípravu 
povrchov pred lepením alebo lakovaním.

Aplikácia

Produkt nastriekajte v dostatočnom množstve na požadované miesto. Soft Surface 
Cleaner je bezpečný na väčšinu materiálov. Napriek tomu je vhodné najprv produkt  
vyskúšať na menej viditeľnom mieste.
Nechajte účinkovať.
Povrch utrite čistou handrou.
Ak je to potrebné, postup zopakujte

Vlastnosti a výhody
- Mnohostranný produkt - čistí a odmasťuje
- Rýchlo sa odparuje - Nezanecháva zvyšky ani šmuhy  
- Neobsahuje xylén ani acetón
- Odstraňuje lepidlá, mazivá, oleje, živicu, nikotín, zatvrdnuté silikónové 
tesnenia...
- NSF atest - kategória K1

Obj.číslo: 34405 500 ml Sprej
 85709 1 l Fľaša
 34413 25 l Bandaska
 34415 200 l Sud
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Lepiace a tesniace produkty
Lepiace a tesniace produkty značky KENT majú vynikajúcu priľnavosť takmer ku všetkým povrchom. Sú 
najlepším riešením pre lepenie a tesnenie kovov, hliníka, laminátu, gumy, betónu, polystyrénu, dreva, skla, a 
ďalších materiálov.
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Rotabond

Unikátna lepiaca a tesniaca hmota na báze MS Polyméru.

Ideálny pre všetky práce týkajúce sa tesnenia alebo lepenia. Je vynikajúco 
priľnavý ku takmer všetkým podkladom ako napr.: kovy železné i neželezné, 
hliník, laminát, guma, betón, polystyrén, drevo, sklo, mramor, lakované povrchy, 
väčšina druhov plastov, atď..

Aplikácia

Očistite spájané plochy produktom KENT SOFT SURFACE CLEANER a nechajte uschnúť.
Aplikujte ROTABOND 2000 podľa potreby.
Lepené plochy môžete prelakovať ihneď po vytvorení nelepivej škrupiny (10-15min. v 
závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu).

Vlastnosti a výhody

- Vynikajúca priľnavosť ku všetkým typom materiálu bez použitia priméru
- Neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty
- Veľmi vysoká pevnosť
- Úplne flexibilný, ysoká elasticita, vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu
- Použiteľný aj na mokrý povrch (dokonca aj pod vodou)
- NSF atest - kategória P1

Obj.číslo: 34452 290 ml Black  Kartuša
 34453 290 ml Brown  Kartuša
 34454 290 ml White  Kartuša
 34456 290 ml Grey  Kartuša
 85465 290 ml Silver Grey Kartuša

Rotabond MS

Určený na vytváranie elastických konštrukčných spojov a tesnení.

Má vynikajúcu priľnavosť bez priméru ku takmer všetkým podkladom ako napr.: 
kovy železné i neželezné, hliník, nerezová oceľ, zinok, meď, laminát, guma, 
betón, chromované kovy, lakované kovové povrchy, PVC, polystyrén, drevo, sklo, 
mramor, lakované povrchy, väčšina druhov plastov, atď..

Aplikácia

Očistite spájané plochy produktom KENT SOFT SURFACE CLEANER a nechajte 
uschnúť. Aplikujte ROTABOND MS podľa potreby. Lepené plochy môžete prelakovať 
ihneď po vytvorení nelepivej škrupiny (cca 30min. v závislosti od teploty a vlhkosti 
vzduchu). Rotabond MS sa jednoducho aplikuje ručnou alebo vzduchovou vytláčacou 
pištoľou v rozsahu teplôt od 5 °C do 35 °C.

Vlastnosti a výhody
- Vynikajúca priľnavosť ku všetkým typom materiálu bez použitia priméru
- Neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty
- Veľmi vysoká pevnosť
- Úplne flexibilný - Nezmršťuje sa, nestarne, netvrdne
- Použiteľný aj na mokrý povrch (dokonca aj pod vodou)
- Vysoká elasticita, vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu

Obj.číslo: 85081 290 ml White Kartuša
 85082 290 ml Grey Kartuša
 85083 290 ml Black Kartuša
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Rotabond HS

Lepiaca a tesniaca hmota na báze MS Polyméru s vysokou pevnosťou.

Rotabond HS je ideálny pre všetky práce týkajúce sa tesnenia alebo lepenia. Je 
vynikajúco priľnavý ku takmer všetkým podkladom ako napr.: kovy železné i 
neželezné, hliník, laminát, guma, betón, polystyrén, drevo, sklo, mramor, 
lakované povrchy, väčšina druhov plastov, atď...

Aplikácia

Očistite spájané plochy produktom KENT SOFT SURFACE CLEANER a nechajte uschnúť.
Aplikujte ROTABOND HS podľa potreby.
Lepené plochy môžete prelakovať ihneď po vytvorení nelepivej škrupiny (10-15min. v 
závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu).

Vlastnosti a výhody
- Vynikajúca priľnavosť ku všetkým typom materiálu bez použitia priméru
- Neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty
- Veľmi vysoká pevnosť – až do 3,5 N/mm2
- Úplne flexibilný, ysoká elasticita, vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu

Obj.číslo: 83501 290 ml Kartuša
 

Studlock

Univerzálna anaeróbna zaisťovacia hmota.

Je určený na zaisťovanie ložísk, skrutiek a ďalších spojov, kde sa vyžaduje 
vysoká pevnosť spoja. Zaisťuje, tesní a je odolný chemikáliám, palivu, mazadlám 
a väčšine priemyslových kvapalín. Vytvára permanentný vysokopevný spoj, ktorý 
nie je demontovateľný bežným ručným náradím.

Aplikácia

Spojované časti očistite od hrubých nečistôt a odmastite produktom KENT ACRYSOL.
Aplikujte STUDLOCK na spojované časti a spoj zmontujte.
K dostatočnému zaisteniu dôjde za 2-4 hod. K úplnému vytvrdnutiu dôjde o 12-24 hod.

Vlastnosti a výhody
- Zabezpečí dokonalé zaistenie aj pri miernom olejovom znečistení skrutiek
- Jednoduchá aplikácia
- Zaistený spoj je pevný (35-40 Nm) a nie je rozoberateľný bežnými ručnými 
nástrojmi
- Je odolný chemikáliám, palivu, mazadlám a väčšine priemyselných kvapalín
- Rýchly účinok – nekvapká a rýchlo vytvrdzuje 
- Vysoko viskózny tixotropický gel

Obj.číslo: 34701 50 ml Fľaška
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MS Steel HS

Unikátna lepiaca a tesniaca hmota na báze MS Polyméru.

Tmel je lesklej kovovej (oceľ/hliník) farby a preto je ideálny na lepenie a tesnenie 
kovových konštrukcií a podkladov. Je vynikajúco priľnavý ku takmer všetkým 
podkladom ako napr.: kovy železné i neželezné, hliník, laminát, guma, betón, 
polystyrén, drevo, sklo, mramor, lakované povrchy, väčšina druhov plastov, atď..

Aplikácia

Lepené plochy musí byť pevné, schopné uniesť zaťaženie, čisté a zbavené mastnoty a 
prachu (použite KENT SOFT SURFACE CLEANER. V prípade plastov sa musí priľnavosť a 
kompatibilita otestovať v každom jednotlivom prípade. Pri použití MS STEEL HS na 
lakovaných povrchoch opäť vyskúšajte kompatibilitu.

Vlastnosti a výhody
- Vynikajúca priľnavosť ku všetkým typom materiálu bez použitia priméru
- Neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty
- Veľmi vysoká pevnosť a flexibilita - nezmršťuje sa, nestarne, netvrdne
- Použiteľný aj na mokrý povrch (dokonca aj pod vodou)
- Vysoká elasticita, vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu

Obj.číslo: 86066 290 ml Kartuša
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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


