
Super Bond Activator 
Een fijne nevelspray voor gebruik met de Super Bond lijmen om te hechting te verbeteren en het uitharden 
te versnellen 

P/N Product S/C Verpakking 
 
86518 Super Bond Activator  KSBA  150 ml spuitbus 
 

Eigenschappen & Voordelen 
 
• Primer en versneller in één - voor betere  hechtsterkte, 

zelfs op moeilijk te verlijmen materialen en voor versnelde 
uitharding 

• Fijne nevelspray - voor een homogene toepassing 
• Slaat niet wit uit - voor een perfecte afwerking van 

zichtbare herstelling 

Toepassing 
Super Bond Activator kan worden gebruikt om de hechtsterkte te verbeteren en de uitharding te versnellen op 
poreuze en zure oppervlakken, maar ook op moeilijk te lijmen materialen zoals EPDM, PE, PP en glas. Het is 
bijzonder handig om blootliggende ongeharde Super Bond lijm uit te harden na toepassing als voegvulling. 
Ideaal voor gebruik in niet optimale externe omstandigheden voor cyanoacrylaatlijmen, bv. een droge en/of 
koude omgeving. 
Super Bond Activator kan worden gebruikt in combinatie met een super KENT Bond hechtmiddel. 

Toepassingen 
 
1.Doe vooraf een compatibiliteitstest op een onzichtbaar deel van het oppervlak. 
2.Voor het beste resultaat moeten de lijmoppervlakken schoon zijn en vrij van vuil, was, olie enz. Gebruik   
    hiervoor KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner. 
3.Breng Super Bond Activator aan op het ene oppervlak en Super Bond lijm op het andere, met een  
   spuitafstand van 20 tot 30 cm, en wacht tot het solvent verdampt is. 
4.Druk de oppervlakken onmiddellijk tegen elkaar. Let hierbij op de goede pasvorm. 
5.Druk stevig aan om ervoor te zorgen dat de lijm zich uitspreidt tot een dunne film. 
6.Delen niet verschuiven of verplaatsen tot de lijm is uitgehard. 
7.Voor voegvullende reparaties brengt u Super Bond Activator aan op de blootliggende ongeharde Super Bond  
   lijm om deze uit te harden. 
8.Eventuele overtollige vloeistof kan met KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner worden verwijderd. 
9.Altijd dop dichtdraaien na gebruik van de lijm, zodat deze goed vastzit en veeg de tip schoon  



Technische Informatie 

MSDS beschikbaar op onze www.kenteurope.com 

Basis: Acetone  

Consistentie: Vloeibaar 

Kleur: Licht 

Levensduur: 36 maanden 

Douanecode: 3814 00 0000 

VOS: 702 g/l 

Rev: 02.08.2016 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie. 
KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT. 

Vestigingsadres:   
KENT Belux sprl/bvba 
Rue Emile Francqui, 4 
1435 Mont-Saint-Guibert 
BTW: BE 0414.239.587 
KENT Nederland B.V 
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 
BTW : NL 8172.47.658.B01 
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