
R e w o l u c y j n e p r o d u k t y . . .

ENECLAD SuperBond to rewolucyjne spoiwo budowlane, które zapewnia nieporównywalne wi¹zanie
konstrukcyjne nowej warstwy betonu z dotychczas istniej¹c¹, utwardzon¹ powierzchni¹ betonow¹, albo
podczas wi¹zania syntetycznych zapraw z praktycznie niemal wszystkimi sztywnymi powierzchniami. W
przypadku stosowania do zwi¹zania nowego betonu ze starym, wytrzyma³oœæ powsta³ego w ten sposób
wi¹zania jest wielokrotnie wiêksza ani¿eli monolityczny beton!

SuperBond to w 100% cia³o sta³e, dwusk³adnikowy wysoce wydajny kompozyt polimerowy, charakteryzuj¹cy
siê do betonu, p³ytek, kamienia, ceg³y, bloków, lastryka, marmuru, metalu,
drewna, a nawet szk³a! SuperBond nadaje siê doskonale do poprawy przyczepnoœci konwencjonalnych
uszczelniaj¹cych materia³ów budowlanych stosowanych w dylatacjach i z³¹czach kompensacyjnych.

Jako jest idealny jako pow³oka wi¹¿¹ca dla wielu rodzajów
konwencjonalnych farb nak³adanych na powierzchnie trudne do pokrycia - galwanizowane, glazurowane,
szklane, ze stali nierdzewnej lub aluminium.

ENECLAD SuperBond mo¿e byæ wykorzystywany w ró¿nych œrodowiskach, poniewa¿ jest
. SuperBond mo¿e byæ nawet u¿ywany jako czynnik

wi¹¿¹cy dla zastosowañ zwi¹zanych ze sta³ym zanurzeniem, takich jak baseny lub kad³uby statków.
, przekszta³caj¹c liniê wi¹¿¹c¹ w wysoce odporn¹, wodoszczelna warstwê.

Utwardzona warstwa . (w przeciwieñstwie do emuksji plastikowych, które mog¹
miêkn¹æ i emulgowaæ).
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wyj¹tkow¹ przyczepnoœci¹

uniwersalny œrodek wi¹¿¹cy Superbond

w wysokim

stopniu odporny na warunki korozyjne i chemiczne

Utwardza siê chemicznie

nie przepuszcza wody

SuperBond

Du¿a skala zastosowañ dla prawie ka¿dej
sztywnej powierzchni przed malowaniem.

· powierzchnie ocynkowane

· glazurowane p³ytki ceramiczne

· szk³o

· stal nierdzewn¹ i aluminium

· wiele innych materia³ów

Wi¹¿e materia³y trudne
jak nigdy przedtem..

Lepsze wi¹zanie, niesamowite w³asnoœci u¿ytkowe.

Ró¿ne materia³y wi¹¿¹ w ³atwy sposób i

trwale przy pomocy SuperBond.

Szerokie zastosowanie do prawie

ka¿dej sztywnej powierzchni jako

podk³ad pod malowanie.

www.enecon.pl

SuperBond

....i w wiêkszoœci œrodowisk!

SuperBond to doskona³e spoiwo do

ka¿dego materia³u pod³ogowego.

Materia³
uszczelniaj¹cy

Pow³oka
powierzchni

®

Cienka zaprawa
zaprawy

Glazurowana
p³ytka ceramiczna

SuperBond

ENECON® Corporation jest zatwierdzonym dostawc¹ Departamentu Obrony USA.
Dostarczamy od wielu lat kompozyty polimerowe o wysokich w³aœciwoœciach u¿ytkowych
dla Marynarki Wojennej USA . ENECLAD® SuperBond jest wynikiem naszych sta³ych
badañ i wysi³ków zwi¹zanych z dostarczaniem najlepszych systemów polimerowych dla
jednych z najtrudniejszych zastosowañ przemys³owych i komercyjnych.
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*Stal hutnicza

*Nieprzygotowana stal nierdzewna

*Nieprzygotowana stal galwanizowana

*Gadka p³ytka szklana

*Nieprzygotowane aluminium

*Utwardzona pow³oka ¿ywiczna

*Glazurowana pytk ceramiczna

Mokry beton

*P³ytka winylowa

*Drewno

Suchy beton

ASTM D-4541
Naprê¿enie zerwania

pow³oki:

Przygotowanie powierzchni

Mieszanie

Stosowanie

- ENECLAD SuperBond powinien byæ
nak³adany jedynie na czyste powierzchnie.

Usun¹æ ca³y luŸny materia³ i zanieczyszczenia z powierzchni.

2. Oczyœciæ pod³o¿e odpowiednim rozpuszczalnikiem, który nie zostawia
¿adnych pozosta³oœci na powierzchni po wyparowaniu, takim jak MEK
(metyloetylo keton) lub alkohol izopropylowy.

3. O ile oka¿e siê to niezbêdne, stosowaæ umiarkowane ogrzewanie i
umo¿liwiæ “wy³ugowanie” w¿artych zanieczyszczeñ przed ostatecznym
czyszczenie przy pomocy rozpuszczalnika.

UWAGA: Chocia¿ nadawanie szorstkoœci powierzchni nie jest wymagane w
przypadku normalnych zastosowañ, zwiêkszy ono przyczepnoœæ ENECLAD
SuperBond, co mo¿e okazaæ siê po¿¹dane dla niektórych zastosowañ.

- Poszczególne komponenty tego produktu powinny byæ dok³adnie
wymieszane zanim zostan¹ po³¹czone i zmieszane ze sob¹. Wlaæ zawartoœæ
pojemnika Aktywatora do pojemnika Bazy. Wymieszaæ oba komponenty
rêcznie przy pomocy odpowiedniego narzêdzia lub mechanicznie. Mieszaæ
materia³ przez 1 - 2 minuty. Nastêpnie zdrapaæ ze œcianek oraz dna pojemnika
resztki niewymieszanej Bazy i Aktywatora, kontynuowaæ mieszanie przez 2 - 3
minuty.

- Nak³adaæ za pomoc¹ pêdzla ze sztywnego w³osia lub wa³ka o
krótkim w³osiu. ENECLAD SuperBond powinien byæ nak³adany na gruboœæ
minimum 125 mikronów, chocia¿ szorstkie pod³o¿a wymagaj¹ grubszych
warstw. Umieœciæ Super Bond w otworach lub zag³êbieniach powierzchni, o ile
jest to konieczne.

ENECLAD SuperBond musi byæ nak³adany w ci¹gu wskazanego czasu pracy
oraz musi byæ przykryty pow³ok¹ zewnêtrzn¹ , gdy pozostaje jeszcze lekko
lepki. Maksymalne czasy pracy i wykonania pow³oki zewnêtrznej
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StosowanieSuperBond
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Wada przylegania do panelu i s³upka

Wada przylegania do panelu i s³upka

Wada przylegania do panelu

Wada spójnoœci szk³a

Wada przylegania do panelu i s³upka

Wada przylegania do panelu

Wada przylegania do p³ytek

Wada spójnoœci betonu

Wada spójnoœci betonu

Wada spójnoœci p³ytki winylowej

Wada spójnoœci z drewnem

Wytrzyma³oœæ
Wi¹zania

(psi)
Symptom uszkodzenia

ENECLAD®SuperBond wytwarza silne, trwa³e i wodoszczelne
uszczelnienie pomiêdzy cementem i zapraw¹, zapraw¹ i metalem,

a nawet zapraw¹ i stron¹ glazurowan¹ p³ytek ceramicznych!

*pod³o¿a zosta³y przygotowane jedynie za pomoc¹ wyczyszczenia acetonem

Czas pracy

Wykonanie pow³oki
zewnêtrznej
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C
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90 min.

14 godz.

25°C

45 min.

8 godz.

30°C

25 min.

4 godz.

Temperatura

SuperBond
Własności fizyczne

Zdrowie i Bezpieczeñstwo

Czyszczenie wyposa¿enia

- Poczyniono wszelkie wysi³ki w celu

zapewnienia, by produkty ENECON by³y tak proste i bezpieczne, jak tylko

to mo¿liwe. Powinny byæ przestrzegane zwyk³e normy przemys³owe,

praktyki utrzymania porz¹dku, czystoœci i œrodki ochrony osobistej. Proszê

sprawdziæ w szczegó³owych KARTACH CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU dostarczonych wraz z materia³em (dostêpnych równie¿ na

¿¹danie) - gdzie jest zawarte wiêcej informacji.

- Wytrzyj natychmiast zbêdny materia³ z

narzêdzi. U¿yj acetonu, MEK (metylo-etylo-ketonu), alkoholu izopropylowego

albo podobnego rozpuszczalnika, gdy zachodzi potrzeba.

®

Wsparcie Techniczne - Zespó³ ENECON jest zawsze dostêpny, by

dostarczyæ wsparcia technicznego i pomocy. W sprawie wskazówek dla

trudnych procedur nak³adania albo dla uzyskania odpowiedzi na proste

pytania, zadzwoñ do Specjalisty ENECON od Systemów Przep³ywu Cieczy.

®
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Wszelka informacja tu zawarta jest oparta na d³ugoterminowych badaniach w

naszych laboratoriach, jak równie¿ na praktycznym doœwiadczeniu w terenie i

uwa¿amy j¹ za wiarygodn¹ i dok³adn¹.

Prawo autorskie © ENECON Corporation. Wszelkie prawa zastrze¿one . ¯adna czêœæ tej pracy nie mo¿e zostaæ
powielona, u¿yta w jakiejkolwiek formie albo przez jakiekolwiek œrodki - graficzne, elektroniczne albo
mechaniczne, w³¹cznie z wykonywaniem fotokopii, nagrania, dokonaniem wyci¹gu albo przez systemy
magazynowania i wyszukiwania informacji bez pisemnej zgody ENECON Corporation.
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