
Lepilno-
tesnilne mase

Acrysol - Čistilo in razmastilo

Topilo z visoko čistilno zmogljivostjo za čiščenje različnih 
površin. Čistimo lahko površine, ki so barvane z 
sintetičnimi in vodnimi barvami. Ne poškoduje površine.

       Hitro delovanje
       Raztaplja odvečno lepilo, tesnila, katran,        
       cestno olje, vosek in silikonska loščila
       Ne pušča oljnih sledi; čisti temeljito, brez 
       mastnih madežev, ki privlačijo prah
       in umazanijo
       Lahko se nanaša na vse vrste barvanih in 
       nebarvanih površin, brez prog in jedkanja







KENT Primer DC – Prajmer

Prajmer DC je enokomponentni prajmer za 
predhodno pripravo različnih površin pred 
lepljenjem in tesnjenjem z izdelki KENT. 
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Čistila

Dodatki

Maziva

Lepila in lepilno
tesnilne mase

Izdelek Koda
Acrysol v pločevinki 1 l ABS1L-83925
Acrysol v razpršilu 500 ml SAB-83930
Acrysol v sodu 200 l ABS200L-83945
Acrysol v sodu 25 l ABS25-83940

Izdelek Koda
Primer DC KPDC-86532

NAVTICNI
PROGRAM



Quick Seal / Assembly Adhesive v 
foliji 600 ml – Lepilno tesnila masa 
v foliji

Za lepljenje tika se uporablja lepilno tesnilna 
masa KENT MS ASSEMBLY ADHESIVE, ki je 
enokomponentno lepilo na osnovi MS polimera z 
odličnim oprijemom na večino materialov. 
Primeren za lepljenje tikovine na železo, 
aluminij, steklo in lepi tudi vse lesene dele na 
palubi. Odporen je na morsko in sladko vodo, 
razredčene kisline in baze. Lahko se barva in je 
UV odporen.

        Brez topil in isocionatov
        Odlična odpornost na UV žarke
        Dolgotrajna odpornost na slano
        in sladko vodo
        Enostavna aplikacija
        Odlične lepilne sposobnosti
        Enokomponentno lepilo
        Na voljo v beli in črni barvi

MS Clear HS - 
Prozorna lepilno
tesnilna masa

Lepilno tesnilna masa MS Clear je 
unikatna formula, ki temelji na MS 
tehnologiji in s tem zagotavlja visoko 
kvaliteto in varno uporabo. MS Clear je 
prozorna lepilno tesnilna masa, ki je 
idealna za uporabo, kjer je potrebno, 
da se lepila oz. tesnila ne vidi.

        Ne vsebuje topil, isocionatov
        in PVC
        Odlična UV odpornost




Quick Seal -
Lepilno tesnilna masa

Kvalitetna lepilno tesnilna masa, razvita 
z uporabo zadnje tehnologije. Ima 
odlične lepilne in tesnilne sposobnosti.

        Razvita na osnovi MS polimera
        Ne vsebuje isocionatov in topil
        Nanašanje je preprosto z uporabo         
        ročne ali pnevmatske pištole 
        Nanašanje je možno na suho ali
        mokro podlago
        Umazanija ne prodre skozi lepljen sloj
        Kompatibilna z vsemi barvnimi 
        sistemi na vodni osnovi








Screenfix 90 -
Lepilo za steklo

Enokomponentno lepilo za stekla, 
razvito z najnovejšo MSP tehnologijo za 
uporabo pri zamenjavi stekla. Ne 
vsebuje isocionatov. Omogoča hitro 
zamenjavo vetrobranskega stekla.

        Ne vsebuje isocionatov
        Se hitro suši
        Enokomponentno lepilo
        Odvečno lepilo se enostavno odstrani
        Odlične lepilne sposobnosti
        Se ne seseda

V primeru, da steklo nima keramične UV 
zaščite, uporabite KENT PRIMER BLACK.
Pred lepljenjem je potrebno površino vedno 
očistiti in razmastiti s KENT ACRYSOL-om.

Assembly Adhesive -
Lepilno tesnilna masa

Je visokokvalitetno večnamensko fleksibilno 
lepilo in tesnilno, bazirano na SMP (Silly 
Modified Polymer). Je specialno razvito za 
različne aplikacije lepljenja in tesnjenja 
v navtiki, kjer so prisotne visoke zahteve 
po obstoju in elastičnosti konstrukcije.

        Brez topil in isocionatov
        Odlična odpornost na UV žarke
        Dolgotrajna odpornost na slano 
        in sladko vodo
        Enostavna aplikacija
        Odlične lepilne sposobnosti
        Enokomponentno lepilo
        Čas formiranja skorje 45 minut
        Na voljo v beli in črni barvi

























Deck Caulk Black Sausage 600 ml - 
Lepilno tesnilna masa za tik,
v foliji 600 ml

Za tesnjenje tikovih palub v navtiki pa 
uporabimo KENT DECK CAULK BLACK 600ml, 
ki je enokomponentna tesnilna masa zasnovana 
na osnovi MS polimerov. Posebej 
je izdelana za tesnjenje oz. fugiranje
(zalivanje) spojev na oblogah iz tika na
plovilih in drugih površinah. 

        Ne vsebuje isocionatov in topil 
        Varna za uporabo
        Odporna na sladko in slano vodo, 
        UV žarke, vremenske vplive 
        in staranje
        Nevtralna in brez vonja
        Se hitro suši - prihrani čas in 
        poveča produktivnost
        Po sušenju se lahko brusi









Pred tesnjenjem z DECK CAULK lepilno tesnilno maso površino 
dobro očistite s KENT ACRYSOL-on in nato nanesite primer 
KENT Primer DC.

Izdelek Koda
Quick Seal bela v kartuši 290 ml QSW-34501
Quick Seal črna v kartuši 290 ml QSB-34503
Quick Seal rjava v kartuši 290 ml QSBR-34453
Quick Seal siva v kartuši 290 ml QSG-34502
Quick Seal srebrno siva v kartuši 290 ml QSSG-85465

Izdelek Koda
Screenfix 90 v foliji 400 ml KSF90S-88091
Screenfix 90 v foliji 600 ml KSF90S-88092
Screenfix 90 v kartuši 290 ml KSF90-88090

Izdelek Koda
Assembly Adhesive bela, kartuša 290 ml AA-84501
Assembly Adhesive črna, kartuša 290 ml AA-84502

Izdelek Koda
Assembly Adhesive v foliji črna  600 ml AAFB - 84530
Quick Seal bela v foliji 600 ml QSWS-83405

 

Izdelek Koda
Deck Caulk v foliji 600 ml DCS-86285

Izdelek Koda
MS Clear v kartuši 290 ml MSC-85839

LEPLJENJE IN TESNJENJE TIKA  


