
Univerzální vteřinové  
lepení se Super Bondy!

OBJEDNÁVEJTE NYNÍ!

Super Bond  
Activset
Jemný sprej pro 
zvýšení pevnosti  
spoje a urychlení 
vytvrzování

Super Bond  
Pen
Univerzální vteřinové 
lepidlo v tužce pro 
precizní opravy

Super Bond  
Ultra Gel
Gumou ztužené, neskapávající 
vteřinové lepidlo, které má  
vynikající vlastnosti pro  
vyplňování mezer

Super Bond Flex
Černé, gumou tvrzené 
vteřinové lepidlo pro lepení 
pružných materiálů

Super Bond Powder
Průsvitný zpevňující prášek 
pro vyplnění otvorů a trhlin

Super Bond Gel
Vysoce viskózní vteřinové 
lepidlo vhodné pro lepení 
většiny porézních materiálů

Super Bond 2
Univerzální vteřinové lepidlo 
s nízkou až střední viskozitou, 
které zajišťuje odolné a trvalé 
opravy

Sedm produktů Super Bond v praktickém kufru – 
vše, co potřebujete pro nejlepší výsledky lepení! 
K dispozici také jako prázdný kufr pro individuální naplnění produkty KENT Super Bond

Věřte produktům prvotřídní kvality řady Super Bond od společnosti KENT –
rychlé a efektivní slepení různých materiálů v různých aplikacích

Průvodce výběrem produkty KENT Super Bond
Řada KENT Super Bond je optimalizována pro všechny vaše aplikace v  

závislosti na typu podkladu, který chcete spojit, a na vnějších podmínkách,  
jako je teplota, tlaky atd.

1. Jaké materiály potřebuji slepit?

2. Jak bych popsal opravu?

Poznámka: Pro jakýkoliv výrobek, naleznete návod k použití v technickém listu

SUPER BOND GEL

SUPER BOND ULTRA GEL

SUPER BOND FLEX

Alespoň jeden z materiálů je  
porézní nebo nepravidelný  

dřevo / karton / papír / tkanina / kůže /  
kámen / keramika / korek /  

polystyren

SUPER BOND 2

SUPER BOND GEL

SUPER BOND ULTRA GEL

SUPER BOND PEN

Oba materiály jsou  
neporézní a hladké  

plexisklo / polykarbonát /  
dřevotříska / PVC / guma / kov

SUPER BOND 2

SUPER BOND GEL

SUPER BOND PEN

Alespoň jeden z materiálů  
je obtížné slepit   

sklo / polyethylen / polypropylen / EPDM

SUPER BOND ACTIVSET
+

SUPER BOND GEL nebo  
SUPER BOND ULTRA GEL

+ ACTIVSET  
k vytvrzení zbývajícího  
exponovaného lepidla

SUPER BOND POWDER
+ SUPER BOND 2 nebo  

SUPER BOND PEN

Oprava vyžaduje  
vyplnění trhlin a otvorů

SUPER BOND ULTRA GEL  
+ ACTIVSET 

pro urychlení vytvrzení

Opravené místo  
bude vystaveno  

otřesům a vibracím

SUPER BOND PEN

Oprava vyžaduje  
vysokou preciznost

SUPER BOND FLEX

Opravené místo musí  
zůstat flexibilní

SUPER BOND GEL

SUPER BOND ULTRA GEL

Povrchy jsou svislé  
nebo nad hlavou

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

Pokud máte nějaký dotaz, nebo pokud chcete učinit objednávku  
kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo Tel.: +420 519 411 872,  

e-mail: info@ntek.cz

Obj. č. 86662



Seznamte se s vylepšenými a novými produkty  
   naší rozšířené řady Super Bond

 Náš univerzál vhodný pro hladké 
povrchy a většinu aplikací

 Vylepšené složení – odolnost vůči 
vysokým teplotám (100 °C)

 Vysoce výkonný – vysoká pevnost  
v tahu a smyku

Univerzální vteřinové lepidlo s 
nízkou až střední viskozitou, které 
zajišťuje odolné a trvalé opravy

VÝHODY

SUPER BOND 2

Obj. č. 86614 (Standard) & 86514 (Twist) –  
20 g lahvička

 Vyplnění mezer - nejlepší volba pro 
vyplnění malých trhlin a děr

 Vynikající rázová pevnost
 Nestékavý gel - ideální pro aplikace 
na svislých a stropních plochách

Gumou ztužené, neskapávající  
vteřinové lepidlo, které má vynikající 
vlastnosti pro vyplňování mezer

VÝHODY

SUPER BOND  
ULTRA GEL

Obj. č. 86516 – 20 g tuba

 Gumou ztužené - ideální pro opravy, 
které musí zůstat flexibilní

 Dobrá rázová pevnost - odolává 
vibracím a otřesům

 Redukce odkapávání - pro aplikaci 
na svislé plochy

Černé, gumou ztužené rychle 
tuhnoucí lepidlo pro lepení  
ohebných materiálů

VÝHODY

SUPER BOND FLEX
Obj. č. 86517 – 20 g lahvička

NOVÉ 

VYLEPŠENÉ 

SLOŽENÍ!

DŘEVO KOV

Řada KENT Super Bond nabízí produkty s  
různými úrovněmi viskozity:

Vysoká viskozita
·  Nebude stékat po svislém povrchu ani  
skapávat ze stropů

·  Ideální pro vyplnění mezer nebo  
nepravidelných povrchů

Nízká až střední viskozita
· Univerzální lepidlo vhodné pro mnoho aplikací
·  Ideální pro vodorovné povrchy a tam,  
kde je vyžadována vyšší přesnost

 Ideální pro nepravidelné povrchy,  
jako je dřevo, korek, lepenka atd.

 Redukce odkapávání - pro aplikaci  
na svislé plochy

 Vylepšené složení - odolnost vůči  
vysokým teplotám (100 °C)

Vysoce viskózní vteřinové  
lepidlo vhodné pro lepení  
většiny porézních materiálů

VÝHODY

SUPER BOND GEL
Obj. č. 86515 – 20 g lahvička

 Okamžité řešení svařování za  
studena - po smíchání se Super  
Bondem zajistí pevnou opravu

 Pro vyplnění otvorů a trhlin a pro  
drobné montážní opravy

 Může být provrtán, pilován, frézován, 
broušen a lakován

Průsvitný zpevňující prášek  
pro vyplnění otvorů a trhlin

VÝHODY

SUPER BOND POWDER
Obj. č. 86486 – 30 g lahvička

NOVÉ 

VYLEPŠENÉ 

SLOŽENÍ!

Univerzální vteřinové lepidlo v 
tužce pro precizní opravy

SUPER BOND PEN
Obj. č. 86624 – 6 g tužka

PLAST KERAMIKA

 Primer a urychlovač v jednom -  
pro zlepšení pevnosti spoje a  
urychlení vytvrzování

 Jemný sprej - pro homogenní  
aplikaci

 Nevytváří bubliny – pro perfektní 
provedení u viditelných oprav

Jemný sprej pro zvýšení  
pevnosti spoje a urychlení  
vytvrzování

VÝHODY

SUPER BOND ACTIVSET
Obj. č. 86629 – 150 ml aerosol

NOVÉ 

VYLEPŠENÉ 

SLOŽENÍ!
NOVÉ 

VYLEPŠENÉ 

SLOŽENÍ!

Produkty pro čistou a bezpečnou práci

 Obsahuje složky emulgující nečistoty - usnadňuje čištění pokožky
 pH neutrální a bez silikonu - bezpečné pro použití v lakovnách
 Dermatologickými testy hodnocen jako "Výborný" - žádné alergické  
nebo dráždivé reakce

Krém zabraňující slepení prstů k sobě při používání  
Super Bond lepidel

VÝHODY

SUPER BOND PROTECT
Obj. č. 86557 – 100 ml tuba

 Výkonný - silný rozpouštěcí roztok
 Rychlá akce - odstraňuje vytvrzené lepidlo Super Bond během minuty
 Bezpečný pro většinu povrchů - kov, sklo, většina plastů, textil

K odstranění vytvrzeného přebytku lepidla Super Bond

VÝHODY

SUPER BOND REMOVER
Obj. č. 86558 – 20 ml lahvička

Chraňte svou pokožku a odstraňte jednoduše lepidlo z povrchů s našimi novými bezpečnostními výrobky

NOVINKA!

KOREK LEPENKA

NOVINKA!

VÝHODY
 Optimální pro obnovu, drobné 
montáže, elektroniku, modelářství atd.

 Precizní pero - pro vysokou přesnost
 Silný výkon - vysoká pevnost v  
tahu a smyku


