
Spolehnutí se na servisní úkon již na druhý den

Když je zapotřebí vyměnit čelní sklo, tak není nic tak důležité, jako je bezpečnost. Koneckonců, vaši zákazníci požadují a 
zaslouží si, aby vaše služba zajišťovala maximální spolehlivost a bezpečnost. TEROSON BOND 480 je vysoce výkonné lepidlo na 
čelní skla s bezpečnou dobou odjezdu (SDAT) 8 hodin – nabízí kvalitu produktu a spolehlivé přilnutí při jednodenním servisním 
zásahu. Aplikuje se za studena a nabízí dobrou zpracovatelnost a výkonnostní vlastnosti. Zpracování je jednoduché, čisté a 
rychlé díky komplexnímu systému předběžné úpravy a aplikace.

Výhody

•  Bezpečný odjezd (SDAT) za 8 hodin (s airbagy) v souladu s 
FMVSS 212/208 

• Lehké a rychlé zpracování – jen minimální míra tahání
• Stabilita housenky
• Schválené OEM výrobci

Poznejte svou bezpečnou dobu 
odjezdu

Bezpečná doba odjezdu (SDAT) je minimální čekací 
doba po výměně čelního skla, než může zákazník odjet 
ze servisu. TEROSON BOND 480 je jednosložkový 
polyuretan, který vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, s 
bezpečnou dobou odjezdu 8 hodin. Obraťte se na 
profesionálního prodejce a získejte více informací o 
aplikaci, a jak fungují osvědčené postupy v praxi.

TEROSON BOND 480
BEZPEČNÝ ČAS ODJEZDU 
ZA 8 HODIN.

Základní údaje o produktu

Technologie Barva
Způsob 
aplikace

Doba 
zasklívání

Provozní 
teplota

Doba 
skladovatelnosti 

při 23 °C/50 % RV

Teplota 
skladování

Jednosložkový 
polyuretan Černá Aplikace za 

studena 25 min. –10 °C až 45 °C 18 měsíců kartuše
12 měsíců fólie 15 °C až 25 °C

OBLASTI POUŽITÍ

Lepení a těsnění čelních, zadních a bočních skel. Druhy vozidel: osobní automobily, užitková a speciální vozidla, 
a také železniční vagóny.



My testujeme, takže vy už nemusíte

Německá technologie nejvyšší kvality. Spolu s našimi OEM 
partnery neustále zdokonalujeme funkčnost našich produktů a 
posouváme standardy nárazových testů nad rámec průmyslové 
normy. Proč? Protože nestačí jen „být dobrý“.

TEROSON BOND 480 je schválený OEM výrobci a 
splňuje normy kvality světových výrobců automobilů. Po 
opravě umožňuje dodržení všech norem platných pro 
nové výrobky. brandcouture | Henkel Adhesive | HEN 6879
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VELIKOST BALENÍ

Velikost 
balení

IDH č. 2671189 2688930

Kartuše 
310 ml

Sada 
400 ml

www.henkel-adhesives.cz
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