
Screenfix 90 
Screenfix 90 je visoko tehnološko razvito lepilo, za montažo vetrobranskega stekla, ki ne vsebuje 
izocianatov in zagotavlja odhod vozila z dvema zračnima blazinama po 90 minutah.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje 

88090 Screenfix 90 KSF90 
88091 Screenfix 90 KSF90 
88092 Screenfix 90 KSF90 

290 ml kartuša z nastavkom 
400 ml folija z nastavkom 
600 ml folija z nastavkom

Lastnosti in prednosti

• Eno komponentno lepilo - enostaven nanos z
zračno pištolo ali ročno pištolo

• Izdelka ni potrebno predhodno segrevati - bolj fleksibilna
uporaba, brez izgubljenega časa zaradi segrevanja

• Brez uporabe prajmerja - brez izgube časa z nanašanjem
in aktivacijo prajmerja

• Opravljen preizkus trka vozil FMVSS 212
• 90 minutni reakcijski čas z 2 zračnima blazinama -

omogoča hitro vrnitev vozila stranki
• Visoka oprijemljivost - brez izgube časa zaradi fiksiranja
• Dobra dielektrična odpornost - primerno za moderna

stekla
• Ne vsebuje izocianatov - varno za uporabo,

brez tveganja za zdravje

Uporaba

Lepilo za steklo KENT Screenfix 90, ki je posebej razvito za avtomobilsko in avtobusno industrijo, saj je 
izdelek idealen za neposredno lepljenje stekla v vozila. KENT Screenfix 90 je primeren za montažo 
sprednjega, zadnjega in bočnega stekla v vozila. Lepilo KENT Screenfix 90 je zaradi zelo hitrega (90-
minutnega) reakcijskega časa idealno za zamenjavo sprednjega vetrobranskega stekla, kjer se mora vozilo 
hitro vrniti na cesto, to so npr. vozila javnega prometa, kjer lahko izpad stane več 100 evrov na uro. KENT 
Screenfix 90 je tudi zelo dobro lepilo za splošno uporabo, saj med seboj lepi kovino, steklo, les, večino 
plastičnih mas, pleksi steklo, gumo, keramiko, beton, opeko in polistiren.

Navodila za uporabo 

1.Pri uporabi kratke metode, odrežite staro lepilo približno do višine 4 mm.
. 2.Uporabite KENT Screenprep ali čistilo Acrysol, da očistite in pripravite keramični sloj vetrobranskega stekla -

počakajte, da se čistilo popolnoma posuši.
3.Z uporabo ročne ali zračne pištole nanesite lepilo KENT Screenfix 90 na že obstoječe lepilo v

trikotni obliki, približno 9-11 mm visoko.
4.Vstavite novo vetrobransko steklo v roku 10 minut.
5.Odstranite odvečno lepilo KENT Screenfix 90 z čisto , suho krpo. Ne uporabljate topil.
6.Pri nanosu lepila KENT Screenfix 90 direktno na barvano površino ali surovo kovino po dolgi metodi,

uporabite prajmer MS Prep, po navodilih. Aplicirajte lepilo na površino v trikotni obliki, približno 17 mm visoko.



Tehnične informacije

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
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, ShowgroundRoad, 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 vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne 
lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno 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, IvančnaGorica, ne prevzemata nobene 
odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije 
inprimernost 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 kakršnegakolizanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Na osnovi vlageMehanizem utrjevanja: 

Specifična teža: 

Čas formiranja skorje: 

Čas odprtja: 

Popolno sušenje:

1.5 g/ml 

15 min (200C / 50%RH) 

<5 min (200C / 50%RH) 

24 ur 

Hitrost sušenja 24 ur:        3 mm (200C / 50%RH) 

Trdota Shore A: 

Sprememba volumna: 

Temperatura nanosa: 

Temperaturna odpornost:

60 (DIN 53505) 

<3% (DIN 52451) 

50C do +350C 

- 400C do 120OC  

(Max 180OC za 0.5 ur) 

300 Pa (Physical rheometer MC100) 

2.3 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 

2.9 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 

250% (DIN 53504 / ISO 37) 

2.4 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002) 

Začetna trdnost:

Natezna trdnost (100%): 

Natezna trdnost (pri prelomu): 

Raztezek pri pretrgu: 

Strižna napetost: 

Odpornost na trganje: 16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34) 

Odpornost električnega volumna:   >1011 Ωcm (DIN 53482) 

Osnova:

Oblika: 

Barva: 

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 

VOC: 

Lepilo na osnovi MS polimerov 

Gladka pasta

Črna

18 mesecev – kartuša

12 mesecev - folija 

3214 10 10 

0 g/l 
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