
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Rychle tuhnoucí a flexibilní dvousložkové lepidlo a

těsnící hmota na bázi MS Polymeru s vynikající
přilnavostí k většině povrchů.

✓ Rychlé vytvrzení - méně než 4 hodiny
✓ Poměr míchání 1: 1 ve 2-dílné univerzální kartuši se statickou míchací tryskou - snadná manipulace se 

standardní ruční pistolí
✓ Mokré / suché použití - šetří čas
✓ Vynikající přilnavost - na kov, sklo, plast, nátěr, základní nátěr, dřevo, beton, minerální povrchy
✓ Vyplňuje velké mezery - až 40 mm
✓ Flexibilní po úplném vytvrzení - odolává vibracím
✓ Bez použití izokyanátů, bez rozpouštědel, bez silikonů

Ideální pro použití při konstrukčním lepení kovů, kompozitů, plastů a keramiky, kde je zapotřebí vysoká rázová
houževnatost.
Těsnicí materiál je vhodný pro vyplnění spojů, spár a mezer.

Lepí vnější stěny vozů, velké podlahy v autobusové a autokarové dopravě, konstrukční prvky v obrněných
vozech, sanitkách a vozidel pro osoby se zdravotním postižením.

Pro stavbu portálových konstrukcí, jachet a lodí, výrobu autobusových zastávek a dopravních značek.

1. Podklad očistěte a odmastěte KENT Acrysol nebo KENT Soft Surface.

2. Upněte kartuši do pistole a ještě před nasazení míchací trysky vytlačte trochu produktu, tak aby z kartuše šli
rovnoměrně obě složky.

3. Nasaďte míchací trysku na kartuši a vytlačte první 2-3 cm produktu do odpadu (aby bylo zajištěno rovnoměrné
promíchání).

4. Nanášejte KENT 2K MS Sealer ruční, bateriovou, nebo pneumatickou pistolí (2,5 bar) s vnitřním pístem (vyhněte se

vzduchovým pistolím bez pístu, mohlo by dojít ke znečištění pistole)

5. Tam kde je to možné povrch uhlaďte plastovou stěrkou.

6. Při nanášení velikost kapek produktu závisí na aplikaci.

7. Lepené plochy přiložte do 10 min.

Doba vytvrzení se pohybuje mezi 3 a 4 hodinami, v závislosti na množství použitého materiálu a teplotě.

POZN: KENT 2K MS Sealer vždy aplikujte v kapkách napříč povrchem a rozprostřete tak, aby bylo zajištěno 100% pokrytí.
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INSTRUKCE

ROTABOND 2K

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Rotabond 2K Grey RB2KG 250ml - kartuše s 
míchací tryskou

86656

Míchací trysky MS2KN 6 ks 85249



Barvy: šedá
Základní materiál:  MS Polymer

Životnost: 12 měsíců
Náhradní špičky: 85249 

Kód celního sazebníku: 3214 10 10

Specifická hmotnost složka A: 1,38 g/ml

Specifická hmotnost složka B: 1,31 g/ml

Mixážní poměr:        1:1

Konzistence: jemná pasta
Mechanismus vytvrzení:        vzdušnou vlhkostí
Viskozita: 1400000cps

Teplotní odolnost:                   -40°C až +90°C (+120 °C během 2 hod.)
Aplikační teplota: + 5°C až + 40°C 

Kompletní vytvrzení: 3-4hod (při 23°C a rel. vl. 50%) 

Pevnost v tahu (100%): 2 MPa(DIN 53504)

Doba zpracování: 10 minut (při 23°C a rel. vl. 50%)  

Smrštění: přibližně 8% 
Tvrdost Shore A: 45 (DIN 53505)

Pružnost: 500 % (DIN 53504)

VOC: 0 g/l

Smykové napětí: 1,8 MPa (ASTM D1002)

Vyplňování mezer: min. 2 mm / max. 4 cm (od velikosti mezery 1cm, použijte pěnový 
podklad)

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

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.

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.

ROTABOND 2K

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


