
LASER BOND USA 

Ragasztó, amivel gyorsan, akár 3 másodperc alatt javíthat! 

 

 Erős, tartós kötést biztosít 

 Kitölt, rögzít és tömít 

 Hajlítható, festhető, rendkívüli! 

 Műanyag, fém, üveg, fa, és egyéb felületek ragasztására 

 
Használat előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és használati utasítást! 

 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 

A felelősségünk a termék vételárára korlátozódik. A Telebrands Corp. nem vonható felelősségre a közvetlen, és 

közvetett károkért, illetve a termékre érvényes kellékszavatosságért. Vannak államok, amelyek nem engedik a 

közvetlen és közvetett károkért történő felelősségvállalás kizárását, ennek megfelelően, a fenti felellőség 

korlátozás elképzelhető, hogy nem érvényes Önre.  

 

FIGYELEM! 

Kerülje a termék érintkezését a szemmel, bőrrel, illetve ruházattal! 

A ragasztó súlyos szemsérülést okozhat. Irritálja a szemet, bőrt és a légutakat.  

A folyadék páráját ne lélegezze be! 

Tartsa távol hőtől, és lángtól. Az UV fény égési sérüléseket okozhat a szemben, és a bőrön. Az UV fényt ne 

irányítsa közvetlenül személyekre, illetve állatokra! 

A terméket tartsa távol a gyermekektől.  

A módosított akrilamid, és akrilát vegyületek szem, bőr és légzőszervrendszeri irritációt válthatnak ki.  

Lenyelése, a bőrrel, vagy szemmel való érintkezése ártalmas! 

Azonnal mossa le tiszta vízzel a terméket, amennyiben a bőrre kerül, vagy a szemébe jut! 

Keresse fel orvosát, amennyiben a szemébe kerül, vagy tartós bőr irritációt okoz a termék! 

Lenyelés esetén hívjon orvost, illetve a mérgezés gyanúja esetén forduljon szakemberhez! 

Ne hánytassa meg a sérültet! 
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TeleBrands számára készült a termék terve az Egyesült Államokban 

A ragasztószert az Egyesült Államokban gyártják 

A felvivő eszközt Kínában gyártják 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

Kérjük, tartsa be figyelmesen a használati utasításokat! 

 

1. Gondoskodjon arról, hogy a ragasztani kívánt felület tiszta legyen! A felületre tapadt szemcsék, vagy 

zsíros felület befolyásolhatja a ragasztás minőségét! 

 

2. Vegye le a LazerBond USATM kupakját, és vigyen fel egy vékony réteg ragasztószert az applikátor 

precíziós hegye segítségével a ragasztani kívánt felületre. (1. ábra) 

 

  
 

3. Ez a réteg ne legyen 1 mm-nél vastagabb! 

Az ujjbegyeivel nyomja össze a LED-es UV lámpa gombját a bekapcsoláshoz, és irányítsa a lámpa fényét 

3-8 másodpercig a ragasztórétegre, hogy megkeményedjen a LazerBond USA ragasztó! 

http://www.telebrands.com/


(2. ábra)  

 

Amennyiben nem köt meg teljesen a felületen a ragasztó, mindaddig világítson rá a LED-es UV lámpával, 

amíg meg nem köt teljesen. Amennyiben hosszabb kiterjedésű felületeket kíván ragasztani, a lámpával 

kezdje megszilárdítani a ragasztót az egyik végen, mindegyik szakaszon 3-8 másodpercig hagyja 

megkeményedni a ragasztót, mielőtt továbbvinné a fényt a következő szakaszra. Ismételje meg ezt a 

műveletet, amíg a teljes hosszon meg nem köt a ragasztó! 

 

4. A 2. és 3. lépéseket meg lehet ismételni több réteg felvitelével is, a kívánt eredmény elérése érdekében  

 

5. A precíziós hegyről távolítsa el a maradék ragasztót, s tegye vissza a LazerBond USA kupakját. A 

ragasztót tartsa szobahőmérsékleten, fénytől, és hőtől védett helyen. 

 

6. A ragasztott tárgyat hagyja lehűlni, mielőtt hozzányúlna.  

 

7. A ragasztott felületet le lehet csiszolni, illetve le lehet festeni, hogy jobban illeszkedjen a felület többi 

részéhez.  

 

HASZNOS TANÁCSOK 

 

 Sima felületek érdesítésével jobb ragasztott kötést érhetünk el, ezt óvatosan, egy csiszolópapírral tudja 

elérni. A csiszolt felületet tisztítsa meg a maradványoktól, mielőtt felvinné a felületre a LazerBond 

USA ragasztót.  

 A LazerBond USA csak UV fény hatására köt meg. 

 Számos tényezőtől függ, hogy mennyi idő alatt köt meg a LazerBond USA ragasztó. Ilyen tényező, 

például, a felvitt ragasztó réteg vastagsága, az UV LED fényforrás és a LazerBond USA ragasztóréteg 

közötti távolság, az UV LED fényforrás erőssége, a ragasztott felület átlátszósága.  

 Védőkesztyű, és szemvédő felszerelés viselését javasoljuk a ragasztás során. Amennyiben a bőrre kerül 

a LaserBond USA ragasztószer, azonnal mossa le, bő szappanos vízzel az érintett bőrfelületet. 

Amennyiben az irritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. Amennyiben a szemébe kerül a 

ragasztó, bő vízzel öblítse ki azonnal, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.  
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