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Univerzální okamžité lepidlo s vysokou výplní 
mezer. 

 

 

 

 

 
 
 

Název Zkratka Balení Obj. 

číslo 

2K Super Bond 2KSB 10 g stříkačka + 3 
směšovací trysky 

86663 

 

   VLASTNOSTI  
 

✓ Vysoká přilnavost na mnoho materiálů včetně skla  

✓ Vyplňuje mezery do 5 mm - lze použít také pro lepení nepravidelných povrchů 

✓ Lepidlo a aktivátor v jednom - není nutné přidávat aktivátor jako další krok 

 

   POUŽITÍ  

2K Super Bond je produkt pro okamžité lepení / opravy vyplňující mezery s vynikající přilnavostí k široké škále 
materiálů a povrchů, včetně plastů, pryží, kovů a skla. Je to také dokonalé řešení pro lepení porézních materiálů, 
jako jsou keramika, dřevo, papír a textilie.  
2K Super Bond je určen pro montáž nepravidelných povrchů s mezerami lepení do 5 mm nebo pro aplikace, kde je 
vyžadováno úplné vytvrzení přebytečného lepidla. 2K Super Bond lze aplikovat na svislé a horní plochy, protože 
jeho konzistence zabrání jeho stékání. 

 

    INSTRUKCE  

1. Pro dosažení nejlepších výsledků musí být lepené povrchy čisté, bez nečistot, vosků, olejů atd. Pomocí KENT 
Acrysol nebo Soft Surface Cleaner. 

2. Chraňte své ruce pomocí KENT Super Bond Protect, aby se zabránilo sevření prstů. 
3. Vložte směšovací trysku a zlikvidujte prvních několik kapek.  
4. Naneste stříkavě pouze na jeden povrch. Okamžitě spojte povrchy během 30 sekund, přičemž dbejte na správné 

zarovnání. 
5. Silným tlakem zajistěte, aby se lepidlo rozprostřelo do tenkého filmu a před manipulací počkejte 5 až 10 minut. 
6. Případné přebytečné tekuté lepidlo lze odstranit pomocí KENT Super Bond Remover. 
7. Po použití zlikvidujte trysku směšovače a nasaďte víčko. 
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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Tel.: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

 
Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009 

  TECHNICKÉ PARAMETRY  

Číslo výrobku: 
Název: 

Životnost: 

Konzistence: 

Barva: 

VOC:  

Kód celního sazebníku: 

Mechanismus aplikace:  

Směšovací poměr:  

Měrná hmotnost:  

Tvrdost:  

Teplotní odolnost:  

Max. mezera vyplnění:  

Doba tvrdnutí: 
 

 

Dosažená plná síla:  

86663 

2K Super Bond 

12 měsíců  

Gel 

Průsvitná  

92 g/l 

3506 10 00 

Smícháním 

4: 1 

Část A: 1,09 g / ml, Část B: 1,17 g / ml 

Shore D 56  

-20 ° C až + 80 ° C 

max. 5 mm 

Měkká ocel: 15 - 45 s, Hliník A5754: 5 - 20 s, Polykarbonát: 15 - 45 s, 

ABS: 30 - 60 s, Dřevo: 45 - 75 s 

24 hodin 

 

   ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 
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