
Multi-Bond HT
Kuumuskindel pihustusliim paljude aluspindade kiireks ja tugevaks sidumiseks

T/N Toode S/C Pakend

86668 Multi-Bond HT MBHT 500ml aerosool (kastis 12tk)

Omadused & Eelised

• Tugev algnake – ei vaja kuivamisaegset kinnitamist
• Mitmekülgne liim - seob üksteisega laia valikut materjale
• Puhas ja hõlpsasti kasutatav - pole liigset pihustamist
• Kõrge temperatuuritaluvus - kuni 115 °C
• Mugav pealekandesüsteem – reguleeritav otsik

võimaldab seadistada pihustamis laiust

Kasutamine

Vaipade, vahtplastide ja -klotside, metalllehtede, jäiga plastiku, FRP / GRP, MDF, puitlaastplaadi, vineeri ja
puitlehtede püsivaks ühendamiseks.

Kuumakindluse funktsioon muudab Multi-Bond HT ideaalseks lahenduseks sõiduautode, veoautode, 
busside ja jahtide laekatete kinnitamisel, kuna need võivad päikesevalguse käes väga kuumaks minna. 
Ideaalne ka kanga kinnitamiseks soojendatavate istmete vahtpolsteritele või suurtele metalllehted, mis 
asuvad soojusallika (n. ahju) lähedal, kinnitamisel tööstuslike tööpindade külge.

Muude rakenduste hulka kuuluvad põrandakate, paber, kangad, hessian, kork ja vilt. Ei sobi painduva PVC, 
vinüüli, elastsete plastide, PP, PE ega polüstüreeni jaoks.

Enne pealekandmist tehke alati pinna ühilduvuse test.

Kasutusjuhend

1. Veenduge, et liimitavad pinnad oleksid puhtad ja kuivad. Enne kasutamist loksutage purki põhjalikult.
2. Pihustage toode pinnale 25–30cm kauguselt, katke mõlemad liimitavad pinnad ühtlaselt.
3. Jätke pinnad kuivama, kuniks liim on tahenenud (umbes 1-3 minutit).
4. Liimige pinnad surve abil kokku.
5. Eemaldage liigne liim kasutades KENT Acrysoli või KENT Soft Surface Cleanerit.
6. Pihusti otsiku ummistumise vältimiseks pöörake purk ümber ja pihustage välja.



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
E-posti aadress: KENTsales.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) Ltd. 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

Tahenemise alus: Õhk

Tahkete ainete sisaldus: 28-30%

Viskoossus: 350 cps 25°C sp#2, 30 rpm

Nakkevabaduse teke: 1-3 min

Töötlemisaeg: 30 min

Täielik tahenemine: 24 h

180°koorumis tugevus: > 0.172 MPa

90° koorumis tugevus: < 0.172 MPa

Nihketugevus: < 1.72 MPa

Kasutustemperatuur: 16°C kuni 27°C

Temperatuuritaluvus: -20°C kuni 115°C

Katvus: 21 kuiv grams/m²

Revised: 14/08/2019

Alus: Stüreenbutadieenkumm

Konsistents: Tiksotroopne

Värvus: Läbipaistev

Säilivusaeg: 18 kuud

Tollitariifikood: 3506 91 00

VOC: 585 g/l
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