
TEROSON BOND 60
BEZPEČNÝ ČAS ODJEZDU ZA 60 MIN.

Rychlé a pevné – od opravy až na cesty

Řidiči a jejich spolujezdci jsou pro vás klíčoví. A když od vás odcházejí po vykonání opravy, vyžadují maximální bezpečnost.
TEROSON BOND 60 je vysoce výkonné lepidlo na čelní skla s bezpečnou dobou odjezdu (SDAT) pouze 60 minut. Aplikuje se 
za studena a nabízí nejlepší vlastnosti zpracovatelnosti. Zpracování je jednoduché, čisté a rychlé díky komplexnímu systému 
předběžné úpravy a aplikace.

Výhody

•  Bezpečný odjezd (SDAT) za 60 minut (s airbagy) v souladu s 
FMVSS 212/208 a novou normou Henkel pro nárazové testy

• Kompatibilní se senzory ADAS díky nízké vodivosti
• Lehké a rychlé zpracování – žádné tahání
• Stabilita housenky – lepidlo nevadne
•  Vysoký modul pevnosti podporující tuhost karosérie vozidla v 

případě nárazu

Poznejte svou bezpečnou dobu 
odjezdu

Bezpečná doba odjezdu (SDAT) je minimální doba 
odjezdu zákazníka po výměně čelního skla za daných 
klimatických podmínek (23 °C, 50 % relativní vlhkost). 
TEROSON 60 je jednosložkový polyuretan, a proto 
se SDAT může lišit v závislosti na poměru vlhkosti a 
teploty. Podívejte se na tabulku uvedenou níže, abyste 
znali bezpečnou dobu odjezdu

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 16 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.
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My testujeme, takže vy již nemusíte

Německá technologie nejvyšší kvality. Protože nestačí jen „být dobrý“. Spolu s našimi OEM partnery neustále zdokonalujeme 
funkčnost našich produktů a posouváme standardy nárazových testů nad rámec průmyslové normy. Proč? Jednoduše proto, že 
věci se vždy dají dělat ještě lépe.

TEROSON BOND 60 je schválený OEM výrobci a splňuje 
normy kvality světových výrobců automobilů. Po opravě 
umožňuje dodržení všech norem platných pro nové 
výrobky.

Abychom neztratili kontakt s vývojem v automobilovém 
průmyslu, testujeme naše produkty tak, aby odolaly i 
v případě reálné havárie na cestě. Náš nový standard 
nárazových testů Henkel testuje obvyklé podmínky při 
havárii ve městě při vyšší rychlosti: 64 km/h, 40 % přesah.
Testujeme ovšem i podle průmyslové normy FMVSS 
212/208: 48 km/h a 100 % čelní náraz.

Otestováno v nárazových testech (simulace sáňkového testu) společnosti 
DEKRA Klettwitz podle níže uvedených norem.

brandcouture | Henkel Adhesive | HEN 6879
27. Mai 2020 | Teroson Windscreen RL | PH18

OEM Logo

VELIKOST BALENÍ

Velikost 
balení

IDH č. 2685293 2684249 2684250 2688925

Nasnímejte QR kód 
pro shlédnutí videa

Kartuše 200 ml Fólie 400 ml Fólie 600 ml
Sada s kartuší 

(310 ml)


