
Super Bond 2
Universaalne madala kuni keskmise viskoossusega kiirliim, mis annab tugeva püsiva paranduse

T/N Toode S/C Pakend

86514 Super Bond 2 KSB2T 20 g keeratava korgiga (sinine)
86614 Super Bond 2 KSB2S 20 g nõelaga korgiga (valge)

Omadused & eelised

• Optimaalne viskoossus - parim valik enamiku rakenduste
jaoks

• Täiustatud koostis - vastupidav kõrgele temperatuurile
(100 °C )

• Tugev toime - kõrge tõmbetugevus ja vastupidavus
• Ei paisu - nähtavate paranduste täiuslikuks viimistluseks
• Ainulaadne pakend - ummistumisvastane keeratav kork ja 

nõelaga kork hoiavad ära liimi kuivamise pakendis

Kasutamine

Super Bond 2 on universaalne kiirliim paljude rakenduste jaoks. See on valmistatud optimaalse viskoossusega, 
mis on piisavalt õhuke, et tungida läbi vuukide, ja piisavalt paks, et mitte ühendatavast kohast välja voolata.
Super Bond 2 näitab suurepäraseid tulemusi enamikul aluspindadel: teras, alumiinium, PVC, pleksiklaas, 
polükarbonaat, ABS, jäik polüstüreen, elastomeerid (nt kumm), klaas, papp, paber, nahk jne. Väga imavate
materjalide jaoks kasutage Super Bond geeli.
Super Bond 2 ei paisu ega lõhna ning sobib seetõttu hästi kosmeetikatoodete jaoks või kohtadesse, kus
ventilatsioon on piiratud.

Kasutusjuhend

1. Parima tulemuse saavutamiseks peavad liimitavad pinnad olema KENT Acrysol või Soft Surface Cleaner 
abil puhtad mustusest, vahadest, õlidest jms.

2. Kaitske oma käsi KENT Super Bond Protecti abil, et vältida sõrmede kokkukleepumist.
3. Kandke toode mõõdukalt ainult ühele pinnale.
4. Asetage pinnad koheselt kokku, tagades õige joonduse.
5. Rakendage survet pindade kokku surumiseks.
6. Ärge liigutage pindasid enne, kui kõvenemine on saavutatud (tavaliselt mõne sekundi pärast).
7. Üleliigse liimi saab eemaldada KENT Super Bond Remover abil.
8. Pärast kasutamist sulgege kork alati korralikult ja pühkige otsik puhtaks.

Kasutage sideme tugevuse parandamiseks Super Bond Activatorit, nt. raskesti siduvate materjalide jaoks või
tahkestamise kiirendamiseks. 



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 
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) 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

Alus: Etüültsüanoakrülaat

Sisaldus: Vedelik

Värvus: Läbipaistev

Säilivusaeg: 12 kuud (pikema säilivusaja tagamiseks hoida pimedas ja kuivas kohas temperatuuril 5 °C. 

Enne kasutamist peab avamata toode jõudma toatemperatuurini, et optimeerida kleepuvus

tugevust ja kaitsta toodet sissetungiva õhuniiskuse eest)

Tollilõivu kood: 3506 10 00

VOC: 20 g/l

Tahkumis mehhanism: Õhuniiskus

Erikaal: 1.05 g/ml

Viskoossus (Brookfield): 70 - 95 mPa.s

Kõvadus: Rockwell M58

Temperatuuriline vstupidavus: -40°C to +100°C

Maksimaalne täiteomadus: max. 0.1 mm

Kinnitusaeg:

Teras: 25 - 35 sek

Alumiinium: N/C

EPDM: 2 - 6 sek

Neopreen: 1 - 3 sek

Nitriilkumm: 2 - 4 sek

Puit (balsa): 3 - 5 sek

ABS: 1 - 2 sek

Polükarbonaat: 7 - 12 sek

Nahk: 15 - 25 sek

Papp: N/C

Täielik kuivamine saavutatakse: 24 h

Tõmbetugevus:

Teras: > 15 N/mm²

Alumiinium: > 10 N/mm²

EPDM: 2 - 6 N/mm²

Neopreen: 5 - 15 N/mm²

Nitriilkumm: 5 - 15 N/mm²

Nihketugevus:

Teras: 15 - 25 N/mm²

Alumiinium: 7 - 10 N/mm²

Nitriilkumm: 5 - 10 N/mm²

Polükarbonaat: 5 - 10 N/mm²

ABS: 5 - 10 N/mm²

Õhukesed liimikihid tagavad kiirema kuivamise; Kõrgem suhteline
õhuniiskuse tase tagab kiirema kuivamise.
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