
High Bond One Shot
Struktuurne liim metalli liimimiseks klaasi külge, mugavas ühekordses pakendis.

T/N Toode S/C Pakend

86901 High Bond One Shor HBOS1 0,5 ml liim + 0,5 ml krunt
86903 High Bond One Shot (pack of 3) HBOS3 3x 0,5 ml liim + 3x 0,5ml krunt

Omadused & Eelised
• Kiire – töötlemistugevus saavutatakse 5 minutiga
• Kinnitamist ei vaja – nakkub 15-30 sekundiga
• Tugev – kõrge vastupidavus löökidele ja vibratsioonile
• Optimaalne pakend – lihtne pealekandmine ilma

lisatööriistadeta

Kasutamine

Mõeldud väikeste metallist konstruktsioonisõlmede liimimiseks klaasile, nt. tahavaatepeegli kronsteinid sõiduki 
tuuleklaasidel.

Kasutusjuhend

1. Märkige esiklaasi välisküljele peegli kronsteini asukoht.
2. Puhastage põhjalikult klaasi kinnituspind ja peegli kronstein. Kasutage žiletitera, et eemaldada tõrksad

liimijäägid ja puhastage pind rasvast KENT Soft Surface Cleaneriga.
3. Murra plasttoru sees olev klaastoru kruntvärviga, lastes vedelikul pintsli peale valguda. Pintselda krunt

klaasile, kuhu kronstein paigaldatakse, ja seejärel pintseldage krunt peegliklambrile. Laske kruntvärvil 30 
sekundit kuivada.

4. Rebige liimi väike serv lahti ja kandke kaks tilka liimi kronsteinile. Kui olete tahavaatepeegli kronsteini
paigaldamiseks valmis, asetage see täpselt eelnevalt märgitud kohale.

5. Hoidke kronsteini stabiilselt paigal 15 kuni 30 sekundit.
6. Oodake 5 minutit, enne kui eemaldate žiletiteraga liigse liimi ningpaigaldage tahavaatepeegel kronsteinile.



Tehniline teave

Alus: Akrüülipõhine liim ja lahustipõhine kruntvärv 

Sisaldus: Kleepuv geel ja madala viskoossusega krunt 

Värvus: Läbipaistev

Säilivusaeg: 15 kuud suletud. 12 kuud pärast esmakordset kasutamist (tihedalt suletuna. Hoida jahedas, 

kuivas ja hästi ventileeritavas kohas. Mitte üle 27°C)

Tollilõivu kood: 3506990000

VOC: 800 g/l

Kuivamise mehhanism: Õhukontakt 

Erikaal: 1.4 g/ml

Tööaeg: 15-30 sekundit (200C / 50%RH)

Töötlemistugevus saavutatakse: 5 minutit (200C / 50%RH)

Täielik kuivamine: 24 tundi

Tõmbe kleepuvustugevus: 190 kg/cm²

Rakenduse temperatuur: +50C to +35oC

Temperatuuriline vastupidavus: -40°C to +120°C

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
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