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POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Tighter Bond Primer TBP 250 ml plechovka 34586
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INSTRUKCE

TIGHTER BOND PRIMER

Aktivátor speciálně určený ke zvýšení přilnavosti 
produktů Kent High Strength Tape a PU Tape k těžce 
přilnavým povrchům jako PVC, akrylové laky, smaltované 
povrchy, polypropylen atd.

✓ Použitelný na všechny lakované povrchy.

✓ Redukuje skladové zásoby.

✓ Úsporný a jednoduchý na použití.
✓ Zvyšuje přilnavost lepidla až na 3-násobek.

Tighter Bond Primer je speciálně určený ke zvýšení přilnavosti produktu Kent High Strength Tape (HST), PU Tape

a také k těžce přilnavým povrchům jako je PVC, akrylové laky, smaltované povrchy, polypropylen atd.

Zajistí značné zvýšení výkonu lepící pásky.

Používejte při lepení lisovaných plastů, spoilerů, značení, obrub, vnitřních zpětných zrcátek, atd.

1. Před použitím Tighter Bond Primeru důkladně očistěte povrch od mastnoty a prachu pomocí produktu 
Kent Acrysol.

2. Aplikujte produkt Tighter Bond Primer v tenké vrstvě na příslušnou plochu nebo na povrch, kde chcete 
přilepit High Strength Tape (HST) nebo PU Tape pomocí štětce nebo čisté látky. 

3. Nanesenou vrstvu nechejte 20 - 60 s. zaschnout.

4. Potom můžete nalepit pásku. 



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.

TIGHTER BOND PRIMER

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

Kód produktu: 34586

Název: Tighter Bond Primer

Životnost: 9 měsíců
MSDS: ano

Kód cel. sazebníku: 3506 91 00

Rizikové info: zdraví škodlivý, vysoce hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí
Barva: čirá
Konzistence: nízkoviskózní kapalina

Hustota při 20°C: 0,73 g/cm3

VOC: 694 g/l

Bod vzplanutí: 12 ° C

Nebezpečná složka:    n-heptan, propan-2-ol


