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Prednosti celotnega seta! V prodaji tudi posamično:

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

KENT vam ponuja popoln set šestih 
vrhunskih izdelkov - vse, kar potrebujete 
za optimalne rezultate lepljenja.

… trak ima izjemno moč lepljenja na različnih 
materialih, kot so kovina, plastika, premazi, itd.
… zaradi svoje fleksibilnosti se trak lahko uporablja 
tudi za lepljenje okoli robov
… trak lahko takoj po nanosu prebarvate z vsemi 
avtomobilskimi barvami
… učinkovitost lepljenja pri polnjenju praznin, kotov, 
točkovnega varjenja je primerljiva z lepili v kartušah 
(npr. Quick Seal)
… lepilo v kombinaciji s prajmerjem zagotavlja 
vodoodporno tesnjenje in preprečuje, da bi vlaga 
prišla v notranjost
… tesnilo v traku se lahko posuši tako v ličarski 
komori, kot z infrardečo lučjo (do 70°C)

Časovna primerjava na 
primeru vratne panele 
(Fiat Ducato)

Ste vedeli…

SEALER ON A ROLL KIT

Popoln videz avtomobila ni odvisen le od popolnega 
barvanja. Včasih videz hitro pokvarijo kritična mesta 
zaradi neenakosti in škode, kar pa se pogosto dogaja 
pri mestih tesnjenja. S pravim izdelkom lahko škodo 
na prizadetih mestih (vrata, pokrov, koloteki) hitro 
in učinkovito popravite. S tesnilnim trakom v kolutu 
prihranite čas, hkrati pa se izdelek idealno dopolnjuje z 
originalnim OEM-tesnilom.Ko je škoda narejena, jo lahko 
sanirate s pravim izdelkom.

 9 Tesnilni trak v kolutu - v primerjavi z običajnimi lepili 
je njegova uporaba bolj učinkovita in preprosta

 9 Takojšnje barvanje - prihrani čas
 9 Na voljo v različnih oblikah in širinah - v skladu z 
originalnimi oblikami v proizvodnji avtomobilov

 9 Fleksibilen trak - učinkovit tudi za uporabo okoli robov

SEALER ON A ROLL PRIMER

Optimalen prajmer, ki izboljšuje lepljivost 
na vseh površinah in ščiti pred korozijo.

SELAER ON A ROLL ROLLER

Posebej oblikovano orodje s koleščki za preprostejši nanos 
tesnila v traku.

Set vsebuje:

 9 SEALER ON A ROLL PRIMER    
Koda: 85304 - 400 ml razpršilo

 9 SEALER ON A ROLL ROLLER, valjček   
Koda: 83679 - 1 kos

 9 SEALER ON A ROLL Flat 6 mm x 16 m, trak  
Koda: 83681 - 1 kolut

 9 SELAER ON A ROLL Flat 8 mm x 16 m, trak   
Koda: 83682 - 1 kolut

 9 SEALER ON A ROLL Flat 10 mm X 16 m, trak  
Koda: 83683 - 1 kolut

Izdelek Koda
set tesnil v traku 83680 

Izdelek Koda
400 ml razpršilo 85304  

Izdelek Koda
valjček 83670 

Prihranek časa z uporabo seta Sealer on a Roll

 

Standardno PU
lepilno tesnilo

Čas nanosa
prajmerja: 0 min

 Zaščita: 5 min

Nanos: 10 min

 Obdelava do
originalnega videza: 20 min

Čas sušenja pred
barvanjem: 40 min

Celoten čas postopka:
75 minut

 

Čas nanosa
prajmerja: 10 min

 Zaščita: 0 min

Nanos: 5 min

 Obdelava do
originalnega videza: 0 min

Čas sušenja pred
barvanjem: 0 min

Celoten čas postopka:
15 minut

Sealer on a Roll
(3mm)

Najboljša izbira 
za originalno 
OEM lepljenje!

KENT vrhunska rešitev za najučinkovitejše in 
najhitrejše tesnjenje vrat, pokrovov, pokrovov 
motorja in drugih delov

Do 80 % hitreje kot z običajnimi lepilno tesnilnimi masami!
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TESNILNI TRAK 
V KOLUTU WIDE 
12 mm x 5 m

TESNILNI TRAK 
V KOLUTU FLAT 
6 mm x 16 m

TESNILNI TRAK V 
KOLUTU HALF MOON 
10 mm x 9 m

TESNILNI TRAK V 
KOLUTU HALF MOON 
12 mm x 5 m      

TESNILNI TRAK 
V KOLUTU WIDE 
15 mm x 5 m

TESNILNI TRAK 
V KOLUTU FLAT 
20 mm x 5 m

TESNILNI TRAK V 
KOLUTU HALF MOON 
6 mm x 9 m

TESNILNI TRAK V 
KOLUTU HALF MOON  
8 mm x 9 m

TESNILNI TRAK 
V KOLUTU FLAT 
8 mm x 16 m

TESNILNI TRAK 
V KOLUTU FLAT 
10 mm x 16 m

TESNILNI TRAK V 
KOLUTU HALF MOON 
3 mm x 6,5 m
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Koda
86430
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86710
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86429
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KENT linija tesnil v traku Sealer on a Roll 
- univerzalna rešitev za hitro lepljenje in 
rekonstrukcijo spojev ter vijačnih povezav pri 
avtomobilih, prikolicah in avtodomih.

1. Lepilo v kolutu uporabite po peskanju in čiščenju 
površine oz. po aplikaciji/sušenju SOR prajmerja.

2. Previdno odstranite folijo, da se na lepilni trak ne 
prime umazanija.

3. Začnite v kotu in nanašajte trak v eno smer. S 
prstom pritiskajte na začetek traku.

4. Ne vlecite ali raztegujte traku. Za najboljše 
rezultate naj bo temperatura delovnega okolja od 
10°C do 20°C.

5. Z valjčkom (pri uporabi Half moon) ali prsti 
pritiskajte na trak in valjček premikajte v 
nasprotni smeri nanašanja traku.


