
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

 Připraveno k míchání - není potřeba žádné měřicí nebo míchací nářadí

 Ideální pro mokré prostředí - může být použito pod vodou

 Vysoká konzistence - bez kapání nebo stékání

 Rychlé vytvrzení - funkční pevnost dosažená za 1 hodinu

 Vysoká chemická odolnost vůči většině průmyslových kapalin

Patch 'n' Bond Aqua opravuje trhliny a otvory v bazénech, vířivkách, nádržích, v námořních zařízeních,
na palubě a trupu lodí. Po promíchání může být přípravek Patch 'n' Bond Aqua aplikován pod vodou,
buď sladkou nebo slanou vodou.
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INSTRUKCE

PATCH ´N´ BOND AQUA        
Ručně mísitelný epoxidový tmel, který 
umožnuje rychlé a  trvalé opravy  mokrých 
ploch.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Patch ‚n‘ Bond  Aqua PNBA 114g - tuba 86565

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 všech prasklin nebo děr a přebývající 

materiál odstraňte nástrojem namočeným v čisté vodě.



Číslo výrobku: 86565
Název: PATCH ´N´ BOND AQUA
Životnost:               24 měsíců od data výroby
Balení: 114 g 
Bezpečnostní list: ano
Báze lepidla epoxid
Specifická hmotnost:                1,9g/cm3 
VOC: 0 g/l
Aplikační teplota:                      +10°C až +25 °C
Pevnost ve smyku:                      3,5 N / mm² na ocel 
Pevnost v tlaku:                          55 N / mm² 
Úplné vytvrzení:                          24 hodin                        
Počáteční vytvrzení:                   max 1 hod. 
Výplň mezer:                                až do 4,5 mm
Tvrdost Shore D:                          80 
Teplotní odolnost:                       -40°C až +120°C 
Chem. Odolnost:                          uhlovodíky, ketony, alkohol, estery,       

halogen.uhlovodíky, solné roztoky,slabé kyseliny a zásady

Elektrická odolnost:                    30 000 Mega Ohm  
Dielektrická odolnost: Dielektrická odlnost: 300 V/ mm

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.

PATCH ´N´ BOND AQUA

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: +420 519 411 872 
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz


