
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Jemný sprej pro zvýšení poutacích sil a urychlení 
tuhnutí.

✓ Primer a urychlovač v jednom – pro zesílení poutacích sil a urychlení tuhnutí, dokonce i u těžko spojitelných materiálů

✓ Jemný sprej – pro rovnoměrné nanesení

✓ Nevytváří bubliny – pro perfektní provedení na viditelných opravovaných částech

Super Bond Activset je používán ke zlepšení poutacích sil a rychlosti tuhnutí u porézních ploch a povrchů s vysokým pH

(papír, sklo, lepenka), stejně jako na těžko spojitelných materiálech jako např. EPDM, PE, PP a sklo.

Je také velmi účinný pro vytvrzení naneseného a nevytvrzeného Super Bond lepidla po aplikaci při vyplňování mezer.

Ideální pro použití v ne zcela optimálních podmínkách pro kyanoakrylátová lepidla (sucho, chlad).

Super Bond Activset může být použit v kombinaci s jakýmkoli lepidlem z řady lepidel KENT Super Bond.

1. Před použitím, by měl být proveden test použitelnosti na skrytém místě povrchu.

2. Pro dosažení nejlepších výsledků, plochy, které chceme vzájemně spojit, musí být očištěny od špíny, vosků, olejů atd.

použitím KENT Acrysol nebo Soft Surface Cleaner.

3. Namažte si ruce krémem KENT Super Bond Protect, aby jste ochránili své prsty před případným slepením lepidlem.

4. Aplikujte Super Bond Activset na jednu plochu a Super Bond lepidlo na druhou plochu, sprejujte z dostatečné
vzdálenosti 20 až 30 cm a nechte zaschnout.

5. Spojte ihned povrchy k sobě, dbejte na zajištění správné polohy spojovaných kusů.

6. Silně přitlačte, aby bylo zajištěno rozšíření lepidla v tenké vrstvě.

7. Nepřerušujte ani nezasahujte, dokud lepidlo neztuhne.

8. Při opravě mezer vyplňováním, aplikujte Super Bond Activset na nanesené neztuhlé Super Bond lepidlo a ponechte

ztuhnout.

9. Každý přebytek tekutého lepidla může být odstraněn s KENT Super Bond Remover.
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INSTRUKCE

SUPER BOND ACTIVSET

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Super Bond Activset KSBA 150 ml – sprej 86629



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.

SUPER BOND ACTIVSET

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Složení: aceton

Konzistence: tekutá

Barva: bezbarvá

Skladovatelnost: 24 měsíců

Kód cel. sazebníku: 3814 00 0000

VOC: 702 g/l


