
PATCH ‘N‘ BOND STEEL

VLASTNOSTI A VÝHODY

POUŽITÍ

Ručně mísitelný, nerezavějící, ocelí vyztužený
epoxidový tmel, který rychle opraví nebo
obnoví cokoliv, co je vyrobené z oceli.

 Vytvrzený během 10-ti minut – všemi vlastnostmi disponuje po 1 hodině.

 Po 60 minutách ji lze řezat, brousit, vrtat, obrábět a malovat.

 Snadné použití – pouze uřízněte potřebné množství a smíchejte.

 Univerzální – přilne na všechny kovy.

 Vytvrzuje do tmavě šedé kovové barvy.

 Vhodný pro vnitřní i venkovní použití – odolný vůči vodě, extrémním teplotám a chemikáliím.

 Nesmršťuje se.

 Není hořlavý, neobsahuje žádná rozpouštědla nebo VOC a neuvolňuje žádné škodlivé výpary.

Permanentní opravy pro:
 Vodní trubky a jejich spoje
 Olejové a vodní nádrže
 Palivové vedení, karburátory
 Převodové skříně
 Radiátory
 Potrubí
 Trhliny a dutiny v kovu
Obnovuje:
 Poškozené závity
 Malé strojní součástky
 Rezem zničené kovy
 Různé nástroje a rukojeti
 Prototypové díly
 Kotevní stroje

Návod na použití:

1. Před použitím zdrsněte a vyčistěte opravovanou oblast.
2. Uřízněte nebo ulomte požadované množství.
3. Hnětením prsty promíchejte do jednotné barvy. Pokud jde míchání ztěžka, 

zahřejte PNBS na (nebo těsně nad) pokojovou teplotu.
4. Během 2 minut aplikujte na opravovaný povrch. Natlačte do jakýchkoliv 

prasklin nebo děr a přebývající materiál odstraňte pokud možno nástrojem 
namočeným v čisté vodě.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Patch ‚n‘ Bond Steel PNBS 114g - tuba 86694

Při aplikaci na vlhký nebo mokrý povrch, vpracujte namíchaný materiál silně do
povrchu a tlačte jej, dokud nepřilne. Pracovní doba PNBS je 3 - 5 minut. K
funkčnímu vytvrzení dochází za 60 minut.

TIP: Pro nejlepší výsledky pro jednodušší míchání, aplikaci a hezčí vzhled
vytvrzeného materiálu použijte mokré prsty. Přebytečný materiál odstraňte ještě
před tvrdnutím.



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

TECHNICKÉ PARAMETRY

PATCH ‘N‘ BOND STEEL

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.

První pomoc: Obecná upozornění: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. Při nadýchání: Přívod čerstvého
vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při neustávajícím
podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a
poradit se s lékařem. Při požití: Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou. Ihned se informovat u lékaře.

Kód produktu: 86694
Název: Patch ‘n‘ Bond Steel
Životnost: 24 měsíců
MSDS: ano
Kód cel. sazebníku: 3214 90 00
Tvrdost Shore D: 70 - 80
Konzistence: tmavě šedý tmel
Pevnost v tlaku:           55 MPa (8000 psi - 560kg/cm ²)
Pevnost ve smyku: 6,2 Mpa (63kg/cm²)
Nebezpečná složka: epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost < 700
Počáteční vytvrzení:    max. 1 hod.
Plné vytvrzení: 24 hodin
Chem. odolnost: uhlovodíky, ketony, alkohol, estery, halogen. uhlovodíky, solné roztoky, slabé kyseliny a zásady
Elektrická odolnost: 30 000 Mega Ohm
Dielektrická pevnost: 300 V/mil
Smršťování: < 1%
VOC: 0 g/l
Teplotní odolnost: -40°C až +120°C (krátkodobě +150°C) 

Pro profesionální uživatele je k dispozici na vyžádání bezpečnostní list.

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

NENÍ URČENO PRO STRUKTURÁLNÍ APLIKACE!


