
Plastic Repair Adhesion Promoter

84008

84008 Plastic Primer (PRA) 200 ml, sprej

Vlastnosti Výhody
• Sprej. • Jednoduchý na použití, žádné plýtvání.

• Zlepšuje lepící sílu při lepení plastů. • Předchází selhání lepidla za normálních operačních 

podmínek.

Použití:

Sprej - primer navržený pro zlepšení lepení mezi 

KENT materiály na opravu plastů a plastovým 

podkladem.

Použití PRPII Primeru garantuje polo - strukturální

lepení mezi plasty a materiálem na opravu k 

zabezpečení dobré přilnavosti opravy rovnoměrně

pod velkým tlakem.

Návod na použití:

1. Pro nejlepší výsledky: Povrchy, které budou 

lepeny, musí být čisté, bez špíny, vosků atd. 

Povrch vyčistěte produktem KENT Plastic 

Cleaner.

2. Na suchý povrch naneste KENT Plastic Primer

na a okolo obou stran opravy a nechte 

zaschnout.

3. Na pečlivě proschlý Plastic Primer naneste 

Plastic Adhesive na opravovanou oblast.

Rady & Tipy:



Plastic Repair Adhesion Promoter

84008

Technické informace

ČČČČíslo výrobku: 84008

Název: Plastic Primer

Životnost: 12 měsíců

Rizikové info: Dráždivý, extrémně hořlavý

Velikost: 200 ml

Celní kód: 3506 10 00

Balení: sprej

Vzhled: tekutina

Souvzta žžžžné
produkty:

Obchodní
vyu žžžžití:

Primary Secondary

Zdravotní a bezpe ččččnostní informace:

Svat. Čecha 786/46 E-mail: info@ntek.cz
693 01 Hustope če www.ntek.cz
Czech Republic DI ČČČČ: CZ26945843

Quickfill (QFL), Ultrafill (UFL), Plastic Paints (PPB, PPG), Scuff repair kit (SRK), 
Plastic Filler (KPF), Plaz Tec black & clear, Plastic Dressing (KPD), Abraziva.

R 38 Dráždí kůži.
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. – Zákaz kouření.
S 23 Nevdechujte aerosoly.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Varování: Nádoba je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani 
vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na 
žhavé předměty. Prázdný obal odevzdejte po dohodě se specializovanou firmou do tříděného odpadu. 

Extrémně
hořlavý.

Zdraví
škodlivý.


