INHOUD
De kern van ons vak is om bij iedere behandeling sensatie op te
wekken van het zuivere, nieuwe en het beschermende karakter. De glans en een stralende carrosserie is daar het levende
bewijs van! We willen voertuigen laten stralen in al hun glorie!
Dat is de reden waarom we producten ontwikkelen voor elke
stap in het proces. Kortom, benodigdheden die voor een
sensationele ervaring zorgen voor iedereen in de sector.
Er is magie wanneer onze producten in aanraking komen
met de carroserie van het voertuig en dat is waar wij
steeds naartoe streven.
Als betrouwbare partner voor professionelen, actief
in de voertuigbehandelings sector, hebben we een
compleet en gebruiksvriendelijk concept ontwikkeld.
Zodat u in staat bent een hoogwaardig kwalitatief
programma aan te bieden.
We blijven altijd een stapje voor door mee te denken met onze partners en zo tot concrete oplossingen te komen.
Sterke kwaliteitsproducten in combinatie met
verregaande service en voortdurende ondersteuning zorgen voor een sensationele
return on investment voor al onze partners
wereldwijd.
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WAAROM
KENOTEK COAT IT?
Volledig concept
Premium kwaliteit
Gebruiksvriendelijk

BESCHERMT TEGEN:

Zout
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Groenaanslag

Zure regen

Vogelpoep

UVstraling

Temperaruur
schommelingen
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PREMIUM
COATINGS

PRE AND
AFTER CARE
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COATING

FLEXO

• 7H hardheid

DUURZAAMHEID

DIKTE

• Hydro- en oleofobe coating
voor voertuigen

GLANS

• Uitstekende hydrofobe kwaliteit:
watercontacthoek 105°
• Anti-kleef effect
• Glad oppervlak
dat microkrasjes vermindert

ZELFREINIGING

PAREL

• Verbeterde weerstand
van watervlekken
• 18 maand bescherming*

HARDHEID

• 50 ml inhoud
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* Mits correct en regelmatig gebruik van de aanbevolen
aftercare producten die worden weergegeven op p. 16 t.e.m. 19.

COATING

ONLY
CERTIFIED
DETAILERS

CAMIQ

• Hydro- en oleofobe coating
voor voertuigen
• 80 % actieve stoffen

DUURZAAMHEID

• 9H hardheid
DIKTE

GLANS

• Uitstekende hydrofobe kwaliteit:
watercontacthoek 110°
• Anti-kleef effect

ZELFREINIGING

PAREL

HARDHEID
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• Glad oppervlak
dat microkrasjes vermindert
• Verbeterde weerstand
van watervlekken
• 36 maand bescherming*
• 50 ml inhoud
* Mits correct en regelmatig gebruik van de aanbevolen
aftercare producten die worden weergegeven op p. 16 t.e.m. 19.
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COATING

ONLY
CERTIFIED
DETAILERS

FORCE2

• Twee componenten hydro- en
oleofobe coating voor voertuigen
• 100 % actieve stoffen

DUURZAAMHEID

DIKTE

• 9H extreme hardheid

GLANS

• Extreme hydrofobe kwaliteit:
watercontacthoek +120°
• Anti-kleef effect
• Glad oppervlak
dat microkrasjes vermindert

ZELFREINIGING

PAREL

• Verbeterde weerstand
van watervlekken
• Zijdezacht oppervlak

HARDHEID
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• 60 maand bescherming*
• 50 ml + 100ml inhoud
* Mits correct en regelmatig gebruik van de aanbevolen
aftercare producten die worden weergegeven op p. 16 t.e.m. 19.
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C AMIQ

F L E XO
DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

DIKTE

GLANS

DIKTE

GLANS

ZELFREINIGING

PAREL

ZELFREINIGING

PAREL

HARDHEID

HARDHEID

F O RC E 2
Q UAR T Z
MA X 1
H YDRO
B OO S T 2

DUURZAAMHEID

DIKTE

GLANS

ZELFREINIGING

PAREL

HARDHEID

PRE
COAT

CERAMIC
BOOST

AFTER
CARE

PRE
CARE

COMING
SOON !

• Spray coating voor hydro- en
oleofobe behandeling van wagens
• Pre spray voor ontvetten van wagens
• Zeer actieve reiniger en ontvetter
• Op basis van alcohol en tensio actieve stoffen
• Uitstekende hechting tussen het oppervlak
en onze Kenotek COAT ‘IT coatings

• Uitstekende hydrofobe kwaliteit:
watercontacthoek +105°
• Anti-kleef effect
• Glans booster
met waterafstotend effect

• Handig in gebruik (RTU-product)

• Zijdezacht oppervlak
van watervlekken

• 500 ml inhoud

• Watergedragen formulatie
• Excellente waterspotweerstand
• 6 maand bescherming
• 500 ml inhoud
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CERAMIC
WASH

FABRIC &
LEATHER

• Shampoo versterkt met
Sio2 en polymeren

• Coatingsysteem voor poreuze
textiel en leder oppervlakken

• Uitstekende hydrofobe kwaliteit:
watercontacthoek +105°

• Gecoat oppervlak 100 % ademend

• Anti-kleef effect

• Uitstekende hydrofobe kwaliteit:
watercontacthoek +120°

• Glans booster

• Anti-kleef technologie

• Perfecte verzegeling
door de toevoeging van SiO2 en polymeren

• Oppervlak behoudt zijn oorspronkelijke
textuurkleur en uiterlijk

• 1 maand bescherming

• 12 maanden of 20 wasbeurten
bescherming

• 500 ml inhoud
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COMING
SOON !
AFTER
CARE

AFTER
CARE

COMING
SOON !

• 500 ml inhoud
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APP
Deze multifunctionele app zorgt voor een kwalitatieve
en consequente opvolging. Deze app garandeert u de
beste resultaten, waardoor u zorgeloos van uw
voertuig kan genieten.
De app geeft u de mogelijkheid om uw Coat’it
behandeling maximaal te benutten en
onderhouden.
Na een eerste registratie wordt u herinnerd aan de
vogende stappen.
www.kenotekcoatit.com
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AFTERCARE BAG
HAAL HET MAXIMUM UIT
DE BEHANDELING
Om de effecten van de coating te maximaliseren, bieden
we een set van premium aftercare producten aan. Een
handige tas wordt voorzien om deze producten in de koffer
van uw wagen of een plaats naar keuze op te bergen.

Met correcte nazorg wordt de levensduur van
de coating aanzienlijk verlengd

ONTDEK OOK ONZE ANDERE PRODUCTEN

meer info op:

www.kenotek.eu
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Uw dealer:

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper - Belgium /T +32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79

24info@kenotek.com - www.kenotek.eu

