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Persbericht 

 

Patch ´n´ Bond 

KENT epoxy oplossingen voor snelle en duurzame reparaties 

 

Mont-Saint-Guibert, juli 2017. Noodreparaties gebeuren voortaan snel en makkelijk 

met de 'Patch ´n´ Bond' epoxy kneedpasta's van KENT. De sticks met twee 

componenten zijn slimme oplossingen die automatisch de juiste mengverhouding 

garanderen. De kneedbare pasta loopt of zakt niet uit. Na nauwelijks 60 minuten kan 

het product al worden geboord, bewerkt en geschuurd. Het KENT 'Patch ´n´ Bond' 

gamma omvat zes topproducten voor staal, aluminium, hout, kunststof en andere 

ondergronden – perfect voor duurzame oppervlaktereparaties in de industriële, 

scheepvaart- en automobielsector. 

 

KENT Patch ´n´ Bond Steel is een handkneedbare, niet-roestende epoxy met 

staaldeeltjes, waardoor het net zo goed magnetisch is als elk ander stalen onderdeel! 

Geschikt voor alle soorten metalen, voor snelle en permanente reparaties van 

buizen, tanks, brandstofleidingen en carburateurs, radiatoren, versnellingskasten 

enz. U kunt het product gebruiken om krassen en gaten te vullen en zelfs om 

beschadigde schroefdraad, geroeste oppervlakken of kleine machineonderdelen te 

herstellen. Patch ´n´ Bond Steel krimpt en barst niet. Zeer gemakkelijk in gebruik: 

gewoon afsnijden wat u nodig heeft en mengen. Tijdens het drogen kleurt het 

plamuur staalgrijs. 60 minuten na het aanbrengen kan het al worden gezaagd, 

getapt, geboord, bewerkt, gevijld, geschuurd en geverfd. Dit epoxy is bestand tegen 

water, chemicaliën en extreme temperaturen. Het is onbrandbaar en bevat geen 

oplosmiddelen of VOS. 
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KENT Patch ´n´ Bond Alu is versterkt met aluminiumdeeltjes, voor snelle en 

duurzame reparaties op aluminium oppervlakken. Ideaal voor wegvoertuigen, 

campers, vrachtwagens en opleggers, aluminium boten en scheepvaartuitrusting, 

HVAC-onderdelen, koelinstallaties, machineonderdelen, aluminium dakbedekking 

enz. Dankzij de kneedbare consistentie ook uitstekend geschikt voor verticale 

reparaties en reparaties boven het hoofd. 

 

KENT Patch ´n´ Bond Aqua is ontwikkeld met glasvezeldeeltjes. Kan worden 

toegepast op natte oppervlakken en hardt zelfs onder water in zout en zoet water. 

Garandeert een sterke hechting op ondergronden zoals glasvezel, metaal, keramiek, 

glas enz. Typische toepassingen zijn o.a. het wegwerken van deuken en kepen, 

herstellen van scheepsvloeren en jacuzzi's, repareren van leidingen, elektrische 

aansluitingen of lekkende pakkingen. Na het mengen verandert de kleur van het 

epoxy van zeegroen in 'glasvezelwit' dat niet vergeelt onder invloed van uv-licht. 

 

Het lichtbruine KENT Patch ´n´ Bond Wood heeft dezelfde lage dichtheid als hout 

en wordt één geheel met het houten voorwerp dat wordt hersteld. Als u rot hout wilt 

vervangen of spijkergaten wilt wegwerken, biedt deze epoxystick uitkomst. Gebruik 

Patch ´n´ Bond Wood om houtsnijwerk of meubilair te herstellen. Ook geschikt als 

een uitstekend hechtmiddel voor hout-op-hout en hout-op-metaal reparaties. Net als 

bij alle Patch ´n´ Bond producten, is het resultaat een sterke en waterdichte 

verbinding. 

 

KENT Patch ´n´ Bond Plastic kan worden toegepast op harde en halfharde 

kunststoffen. Het repareert deuken, barsten en gaten in sierlijsten van auto's, 

onderdelen van apparaten, pvc-meubelen, vinylbekledingen, ABS-regenpijpen en 

goten. Een groot voordeel in vergelijking met concurrerende producten is het feit dat 

wij een uniek polymeer gebruiken dat het afgewerkte en uitgeharde product meer 

dan 25% flexibeler maakt dan vergelijkbare producten. Bij veel 

reparatietoepassingen op buigzame materialen kan dit cruciaal zijn. 
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KENT Patch ‘n’ Bond Universal is een onmisbaar universeel product in elke 

gereedschapskist, ideaal voor noodreparaties – herstellen van ontbrekende 

onderdelen of pakkingen, dichten van lekken en vullen van barsten. Als universeel 

product bevat het niet de speciale additieven die het magnetisch, buigzaam of 

drijvend maken. Toch geeft Patch ‘n’ Bond Universal de meeste vergelijkbare 

'universele' kneedpasta's het nakijken doordat het zelfs onder aanzienlijke druk 

standhoudt, en tweemaal zo sterk is als andere algemene epoxysticks. 

 

Verkrijgbaar als epoxy kneedpasta van 117 g in een tube, behalve Patch ‘n’ Bond 

Wood dat 57 g weegt. 
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