
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

 Připraveno k míchání - není třeba měřicí nebo míchací nářadí

 Nízká hustota - ideální pro opravy dřevěných konstrukcí

 Univerzální - spojuje většinu materiálů

 Rychlé vytvrzení - funkční pevnost dosažená za 1 hodinu

 Všestranný - vhodný pro použití v interiéru nebo exteriéru

Patch 'n' Bond Wood je dvousložková epoxidová materiálem opravná hmota, která vytváří rychlou
opravu, která se ukládá se stejnou hustotou jako dřevo. Zaplní díru po hřebíkách a otvorech pro šrouby,
drážkách a škrábancích a nahrazuje poškozené a opotřebované dřevo. Opravuje lišty, panely, rámy a
nábytek. Lze použít k úpravě dřevěných řezbářských dílů a dřevěných dílů, jako jsou rukojeti, knoflíky.
Lze také použít jako lepidlo při výrobě obecných oprav dřeva.

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.
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INSTRUKCE

PATCH ´N´ BOND WOOD        
Ručně mísitelný nesmrštitelný  epoxidový tmel, 
který se stává nedílnou součástí dřevěného 
předmětu, který je opravován, přestavěn nebo 
obnoven.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Patch ‚n‘ Bond  Wood PNBW 57g - tuba 86692



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 WOOD

N-tek, s.r.o., 
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 08.552.121
ISO 9001:2009 

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

Číslo výrobku: 86692
Název: Patch n bond wood
Životnost:               24 měsíců od data výroby
Balení: 57 g 
Bezpečnostní list: ano
Báze lepidla epoxid
Měrná hmotnost:                      0,9 g/cm3 
VOC: 0 g/l
Aplikační teplota:                      +10°C až +25 °C
Odpor teploty:                            -40°C až +120°C (do intervalu 150 ° C ) 
Pevnost ve smyku:                     6,2 N / mm² na ocel
Pevnost v tlaku:                          55 N / mm² 
Úplné vytvrzení:                          24 hodin                        
Počáteční vytvrzení:                   max 1 hod. 
Tvrdost Shore D:                          75 
Teplotní odolnost:                       -40°C až +120°C (krátkodobě +150°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


