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Clear Bond

VLASTNOSTI

Název Zkratka Balení Velikost Obj. číslo

Clear Bond MBHS Nádoba se 
štětečkem

250 ml 34580

POUŽITÍ

Nestékající lepidlo na bázi rozpouštědla poskytující výjimečnou pevnost spoje na mokrých nebo suchých površích.
Používá se pro lepení pryže, tkaniny, flexibilní pěny, kůže, plsti, tlumicích materiálů na lakovaný nebo holý kov, E-
coat, sklolaminát, SMC, dřevo, lepenku, většinu plastů a další citlivé materiály, jako je polystyren.

Typické aplikace zahrnují: odizolování proti povětrnostním vlivům (gumová těsnění), lepení obložení interiéru,
opravy koberců, čalounění a obložení stropů, pěnových polštářů a tkanin sedadel, kůže, laminovaný nábytek,
pěny tlumící zvuk, prodejní stojany atd.

POSTUP

1. Lepené povrchy musí být čisté a suché, bez jakýchkoliv nečistot, jako je prach, mastnota nebo barva.
Pro nejpevnější spoje naneste tenkou rovnoměrnou vrstvu na oba povrchy
2. Nechte lepidlo zaschnout na dotek (minimálně 2 minuty) a poté díly pevně přitlačte k sobě. Vyvíjejte tlak 
ze středu směrem ven, abyste vyloučili případné vzduchové kapsy.
3. Pokud je nutné přemístění, mělo by to být provedeno opatrně do 90 sekund.
4. V případě potřeby upněte nebo přidržte díly na místě.
5. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte pomocí Acrysol nebo Soft Surface Cleaner a nechte vytvrdnout.
6. Po 2 až 3 hodinách odstraňte svorky. Plné pevnosti je dosaženo po 6 až 8 hodinách.
7. Po použití se ujistěte, že je plechovka řádně uzavřena.

Tip: Naneste trochu bílého tuku na závit víčka, aby se víčko nepřilepilo k plechovce.

• Kartáček ve víku - Žádné vyhozené peníze za kartáče
• Bez odkapávání a bez provázků - Žádný nepořádek
• Lepí na mokré i suché povrchy - Zkracuje dobu přípravy
• Rychle přilne na většinu materiálů včetně polystyrenu - Neagresivní na citlivé materiály
• Spojované díly lze přemístit až 90 sekund po první montáži - Pro velmi přesné aplikace
• Dlouhá doba zasychání - lze lepit až 12 hodin po kartáčování
• Zůstává pružný – věkem nevysychá

Čiré, nestékající kontaktní lepidlo s velmi dlouhou dobou 
zavadnutí, pro lepení většiny porézních i neporézních 
materiálů
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Clear Bond
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.

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

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

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

Číslo: 34580

Název: Clear Bond 250  ml

Označení :                                       MBHS

Základ: Lepidlo na bázi rozpouštědla

Konzistence: Gel

Barva: Čirá

Trvanlivost: 36 měsíců

Kód vlastního tarifu: 3506 91 00

VOC: 459 g/l

Vytvrzovací mechanismus: Vzduch

Specifická hmotnost: 0,82 g/ml

Doba odvětrání: 2 minuty Doba přemístění: až 90 sekund

Otevřená doba: 12 hodin Úplné vytvrzení: 6 až 8 hodin po sestavení

Vydatnost: 1,5 m² / 250 ml při tloušťce 25,4 µ (nátěr na oba povrchy)

Výplň mezery: nelze použít

Pevnost v tahu: 0,38 MPa

Pevnost ve smyku: 6,9 MPa

Aplikační teplota: +5°C až +35°C

Teplotní odolnost: -40°C až +93°C


