
Super Bond Powder
Prosojen ojačevalni prah za polnjenje lukenj in razpok v kombinaciji s katerim koli tekočim lepilom Super 
Bond.

Lastnosti in Prednosti
• Hitra rešitev hladnega varjenja – za močna popravila, ko 

se zmeša z lepilom Super Bondom
• Širok spekter uporabe - za polnjenje lukenj in razpok ter 

za manjša montažna popravila na številnih materialih
• Lahko se ga vrta, izrezuje, rezka, brusi in barva
• Uporabniku prijazen - med uporabo se ne sproščajo 

strupeni plini.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86486 Super Bond Powder KSBF 30 g plastenka

Uporaba

V kombinaciji s tekočim lepilom Super Bond (Super Bond 2, Super Bond Gel ali Super Bond Pen), Super Bond 
Powder ponuja edinstvene zmogljivosti za ojačenje in polnjenje ter popravilo razpok, lukenj in vrzeli v samo 
nekaj sekundah.
Super Bond Powder se lahko uporablja tudi za ponovno sestavljanje lomljenih delov ali sestavljanje različnih 
materialov med njimi.
Popravila je mogoče opraviti na trdih materialih, kot so kovine, večina plastike, les, keramika in kamen. 
Popravljeni del lahko nato izvrtate, odrežete, rezkate, brusite in pobarate.

Navodila za uporabo

1. Za boljši končen rezultat površino najprej rahlo obrusite. Površina mora biti čista, brez umazanije, voskov, 
olj. itd. Za čiščenje površin uporabite čistilo KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner.

2. Nanesite lepilo (Super Bond Pen, Super Bond 2 ali Super Bond Gel) v razpoko ali luknjo. Morda boste 
morali najprej pokriti spodnjo stran reže s plastično armaturno folijo KENT, ki preprečuje, da bi lepilo 
odtekalo.

3. Takoj zatem nanesite Super Bond Powder, dokler se lepilo ne absorbira v celoti in nekaj suhega prahu 
ostane na vrhu napolnjene reže.

4. Ko se po nekaj sekundah posuši, obrišite odvečno količino praška in popravite popravljeno površino, dokler 
ne dosežete želenega konca.

5. Po uporabi vedno zaprite pokrovček lepila, ga obrišite do čistega in pazite, da je pravilno pritrjen.



Tehnične informacije

Osnova: Sodium in kalcijev oksid

Stanje: Fin kristalni prah

Barva: Prosojna

Rok Uporabe: 36 mesecev

Tarifna koda: 2530 90 00

VOC: 0 g/l

Trdota: Knoop 5150 

Temperaturna odpornost: - 40°C do + 120°C

Maksimalna širina razpoke: maksimalno 5 mm

Dosežena končna trdota: 24 ur

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT
(Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne
izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno.
Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar
podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo
točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen
ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na

informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika 


