
Super Bond Protect
Krema, ki ščiti pred zlepljenjem prstov med uporabo Super Bond lepil.

Lastnosti in prednosti

• Vsebuje sestavine za emulgiranje umazanije - olajša 
čiščenje kože

• Vsebuje vlažilna sredstva - ščiti kožo pred odstranjevanjem 
olja

• Vsebuje kombinacijo polimernih snovi - daje močno zaščito 
pred škodljivimi snovmi

• pH nevtralno in brez silikona – varno za delo v ličarski 
delavnici

• Dermatološki testi so ocenjeni kot »zelo dobro« - brez 
alergijskih ali toksično dražilnih reakcij

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86557 Super Bond Protect KSBT 100 ml tuba

Uporaba

Super Bond Protect je krema, ki jo uporabnik nanese na roke pred lepljenjem z lepili Super Bond. To bo 
preprečilo, da bi se njegovi prsti zlepili med sabo in uporabniku omogočili enostavno čiščenje lepila iz rok.

Navodila za uporabo

1. Na hrbtno stran ene roke nanesite manjšo količino zaščitne kreme Super Bond Protect.

2. Z drugo roko razmažite kremo in jo vtrite v kožo, dokler se krema popolnoma ne vpije.



Tehnične informacije

Vsebuje: Aqua, Glycereyl Stearate, Sorbitol, Myristyl Lactate, Triacontanyl PVP, Cetearyl Alcohol, 

Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride, 

Bisabolol, Citric Acid, Parfum, Sodium Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphonate, 

Propylene Glycol, Phenylpropanol, Methylisothiazolinone. 

Stanje: Krema

Barva: Bela

Rok Uporabe: 12 mesecev

Tarifna koda: 3304 99 00

VOC: 0 g/l

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


