
Super Bond Flex
Musta värvi, kummiga tugevdatud ja koheselt tugevalt kinnitav liim painduvate materjalide liimimiseks

T/N Toode S/C Pakend

86517 Super Bond Flex KSBF 20 g pudel

Omadused ja eelised

•Kummiga tugevdatud - Sobib täiuslikult painduvateks parandusteks
•Talub hästi välismõjusid – vastupidav vibratsioonidele ja löökidele
•Tilgub vähem – sobib kasutamiseks vertikaalpindadel
•Tugeva toimega – talub venitamist
•Ei lendu - täiuslik nähtavate paranduste viimistleja
•Omapärane pakend – mitte kinni kleepuv kaas ja õhuke pudel lihtsaks
pihustamiseks

Kasutamine

Super Bond Flex on kiiresti kuivav ja kummiga tugevdatud tsüanoakrülaat liim. See on loodud selleks, et 
parandada väga painduvaid materjale, näiteks nahka, kummi või muud veidi painduvat või keerduvat materjali. 
Lisaks talub painduvus välismõjusid hästi, mistõttu sobib see täiuslikult paranduseks pindadele, kus on tunda 
vibratsioone ja lööke, nt lähedal töötavatel masinatel, mootoritel ja pumpadel.
Super Bond Flex’i väga hea viskoossus ei lase sel vertikaalpindadel alla voolata ning võimaldab täita lõhesid. 
Sellega parandatakse väikeseid mõrasid ja auke. Lisaks kasutage Super Bond Activatorit, et kuivatada nähtavat 
liimi.
Super Bond Flex ei lendu ega lõhna. Seega sobib see hästi kosmeetilisse tegevusse ja piiratud õhutusega 
aladele.

Juhised

1. Parimaks tulemuseks peavad liimitavad pinnad olema puhtad, vabad mustusest, vahast, õlist jne. Selleks 
saab kasutada tooteid KENT Acrysol või Soft Surface Cleaner.

2. Kandke mõõdukalt ainult ühele pinnale.
3. Pange koheselt mõlemad pinnad kokku, et need ühtiksid õigesti.
4. Rakendage kindlat survet, et liim valguks õhukeseks kihiks.
5. Ärge häirige ega katsuge kuniks liim on ära kuivanud (tavaliselt võtab aega paar sekundit).
6. Üleliigset vedelat liimi saab eemaldada toodetega KENT Acrysol või Soft Surface Cleaner.
7. Alati pärast kasutamist sulgege kork ja vaadake, et see oleks korralikult kinni keeratud ning pühkige otsak puhtaks.

Super Bond Activatoriga parandate liimi tugevust raskesti liimitavatel materjalidel või kiirendate kuivamist. 
Palun lugege kasutamisjuhised tehniliste andmete lehelt.



Tehniline teave

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja  
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 
või saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) , Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Alus: Etüül tsüanoakrülaad

Sisaldus: Geel

Värv: Must

Parim enne: 12 kuud (säilitusaja pikendamiseks hoidke pimedas ja kuivas 5�C juures. Enne kasutamist 

peab toode olema toatemperatuuril. Nii on liim tugevaim ja niiskus ei kahjusta toodet)

Tollilõivu kood: 3506 10 00

VOC: 20 g/l

Parandusmehhanism: Niiskus

Erikaal: 1.06 g/cm²

Viskoossus (Brookfield): 1000 - 3000 mPa.s

Kõvadus: Rockwell M58

Temperatuuritaluvus: -40�C kuni +105�C

Täidetav vahe: kuni 0.15 mm

Kinnitumisaeg:

Teras: < 70 sekundit

Alumiinium: N/C

EPDM: N/C

Neopreen: N/C

Nitriilkumm: < 40 sekundit

Puit (balsa): N/C

ABS: < 40 sekundit 

Polükarbonaat: N/C

Nahk: N/C

Paber: N/C

Toote tõhusus saabub: 24 tunni jooksul

Tõmbetugevus:

Teras: N/C

EPDM: N/C 

Nitriilkumm: N/C 

Neopreen: N/C

Nihketugevus:

Teras: N/C

Alumiinium: N/C

Nitriilkumm: N/C

Polükarbonaat: N/C

ABS: N/C

Rev: 23.08.2016

Õhukesed liimi ribad kuivavad kiiremini. Liimimisaegade vahe 
suurendamine vähendab kuivamisaega. Suurem niiskus 
kiirendab kuivamist.
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