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Super Bond
lepila

KENT Super Bond

Sedem Super Bond izdelkov v 
priročnem kovčku - vse, kar potrebujete 
za najboljše rezultate lepljenja!

KENT Super Bond izdelki so optimizirani za 
raznovrstne aplikacije - odvisno od tipa materiala, 
ki ga želite zlepiti in zunanjih pogojev (temperature, 
sile, itd.)

1. Kateri material želim zlepiti?

2. Kako bi opisali popravilo?

Popravilo zahteva zapolnitev razpok in lukenj

SUPER BOND GEL ali
SUPER BOND ULTRA GEL

ACTIVSET
(za pospešitev lepljenja)

SUPER BOND POWDER
+ SUPER BOND 2 ali
SUPER BOND PEN

Popravilo mora biti odporno na udarce in vibracije

SUPER BOND ULTRA GEL + ACTIVSET
(za pospešitev lepljenja)

Popravilo mora biti narejeno izredno natančno

SUPER BOND PEN

Popravilo mora ostati fleksibilno

SUPER BOND FLEX 

Površine so vertikalne ali stropne

SUPER BOND GEL

SUPER BOND ULTRA GEL

Vsaj ena vrsta materiala je težko lepljiva
Steklo / polietilen / PP / EPDM

SUPER BOND ACTIVSET

SUPER BOND 2

SUPER BOND GEL

SUPED BOND PEN

Obe vrsti materiala sta neporozni in gladki
Pleksi steklo / polikarbonat / iverka / PVC / guma / kovina

SUPER BOND 2

SUPER BOND GEL

SUPER BOND ULTRA GEL

SUPER BOND ULTRA PEN

Vsaj eden od materialov je porozen in hrapav
Les / karton / papir / tkanina / kamen / keramika/ pluta / 

stiropor

SUPER BOND GEL

SUPER BOND ULTRA GEL

SUPER BOND FLEX

Sedem Super Bond izdelkov 
v priročnem kovčku - vse 
kar potrebujete za najboljše 
rezultate lepljenja!
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Super Bond Flex
Črno trenutno lepilo, z dodano gumo, za lepljenje 
fleksibilnega materiala

Super Bond Powder
Prozoren utrjevalni prah za polnjenje lukenj in razpok

Super Bond Gel
Visoko viskozno trenutno lepilo za lepljenje večine 
vrst poroznega materiala

Super Bond 2
Univerzalno nizko do srednje viskozno trenutno lepilo 
za močna permanentna popravila

Super Bond Ultra Gel
Trenutno lepilo, ki se ne poseda, z dodatkom gume in 
odličnimi lastnostmi za zapolnitev lukenj

Super Bond Activset
Razpršilo s finim pršenjem za povečano moč lepljenja 
in pospešitev časa sušenja.

Super Bond Pen
Univerzalno trenutno lepilo v svinčniku za natančna, 
manjša popravila.
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SUPER BOND GEL

Trenutno lepilo z visoko viskoznostjo za 
lepljenje večine poroznih materialov.

 9 Idealno za neravne površine, kot so 
les, pluta, karton, itd.

 9 Ne kaplja - primerno za uporabo na 
vertikalnih površinah

 9 Izboljšana formula - odporno na 
visoke temperature (120°C)

Izdelek Koda
20 g steklenička 86515 

SUPER BOND POWDER

Prozoren utrjevalni prah za zapolnitev 
razpok in lukenj.

 9 Preprosto in hitro hladno varjenje 
- ustvari močno, trdno vez v 
kombinaciji z lepilom Super Bond

 9 Za polnjenje lukenj in razpok ter 
majhna popravila

 9 Lahko ga vrtamo, pilimo, peskamo 
in barvamo

 9 Na voljo v jekleno sivi barvi

SUPER BOND REMOVER

Za odstranjevanje odvečnega lepila 
Super Bond.

 9 Učinkovito - se izjemno   
dobro raztaplja

 9 Hitro delujoče - ostanke lepila Super 
Bond odstrani v minuti

 9 Varno na večini površin - kovini, 
steklu, večini plastike in tkanin

Izdelek Koda
30 g steklenička 86496 

Izdelek Koda
20 ml steklenička 86558 

SUPER BOND FLEX

Trenutno lepilo ojačano s črno 
gumo. Idealno za lepljenje 
fleksibilnega materiala.

 9 Zaradi dodane gume je idealno  
za popravila, kjer mora material 
ostati fleksibilen

 9 Odporno na vibracije in udarce
 9 Ne kaplja - zato je primerno za 
uporabo na vertikalnih površinah

SUPER BOND ACTIVSET

Razpršilo s finim pršenjem za 
povečano moč lepljenja in pospešitev 
časa sušenja.

 9 Prajmer in pospeševalec v enem 
- za izboljšano moč lepljenja in 
pospešitev popravila

 9 Fino razpršilo za homogen nanos
 9 Se ne peni - popoln zaključek na 
vidnih popravilih

Izdelek Koda
20 g steklenička 86517 

Izdelek Koda
150 ml razpršilo 86629 

SUPER BOND 2

Lepilo univerzalne do srednje viskoznosti 
za popravila z dolgotrajno obstojnostjo.

 9 Vsestransko uporabno lepilo za večino 
aplikacij in lepljenje gladkih površin

 9 Izboljšana formula - lepilo je odporno 
na visoke temperature (120°C)

 9 Izjemno učinkovito -    
visoka natezna moč

 9 Na voljo v črni barvi

LES

KERAMIKA

KOVINA

PLUTA

PLASTIKA

KARTON

Izdelek Koda
Standard - 20 g steklenička 86614
Twist - 20 g steklenička 86514 

SUPER BOND ULTRA GEL

Lepilo, ki se ne poseda in je ojačano z  
gumo. Idealno za polnjenje razpok in lukenj.

 9 Najboljša izbira za polnjenje manjših 
razpok in lukenj

 9 Odporno na udarce
 9 Se ne poseda in ne kaplja - zato je 
idealno za lepljenje na vertikalnih in 
stropnih površinah

Izdelek Koda
20 g tuba 86516 

SUPER BOND PEN

Univerzalno trenutno lepilo v svinčniku 
za natančna, manjša popravila.

 9 Optimalno lepilo za popravila 
najmanjših delov, montaž, 
elektronike, itd.

 9 V obliki svinčnika - za visoko 
natančnost

 9 Močno lepilo - visoka natezna moč 
in strižna trdnost

SUPER BOND PROTECT

Krema, ki prepreči, da bi se prsti med 
lepljenjem s Super Bond lepilom zlepili.

 9 Vsebuje emulgator za umazanijo - 
omogoča lažje čiščenje kože

 9 Je pH nevtralna in ne vsebuje 
silikona - koži prijazna

 9 Dermatološko testirana kot zelo 
dobra - ne povzroča alergijskih ali 
toksičnih reakcij

Izdelek Koda
6 g svinčnik 86624 

Izdelek Koda
100 ml tuba 86559 

Univerzalno trenutno lepljenje 
z izdelki Super Bond Range
Zaupajte v izdelke vrhunske kvalitete linije Super 
Bond – hitro in učinkovito lepljenje različnih 
materialov in aplikacij

Spoznajte nove in izboljšane izdelke v razširjeni 
ponudbi Super Bond znamke KENT

KENT Super Bond linija ponuja izdelke z različnimi 
viskoznostmi:

Visoka viskoznost
 9 Ne steče z vertikalnih ali stropnih površin
 9 Idealno za polnjenje razpok ali lepljenje 
grobih površin

Nizka do srednja viskoznost
 9 Vsestransko lepilo primerno za različne 
aplikacije
 9 Idealno za horizontalne površine in za 
visoko natančnost lepljenja


