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Colour Bond 
 

 
Colour Bond 

Adeziv bicomponent pe bază de epoxiacrilat, cartuş, în peste 50 culori 
 

Domenii de utilizare 
 lipirea pietrelor artificiale (marmură, cuarţ artificial, toate tipurile de piatră compozit). Sistem complet cu armonizarea 

culorilor (AKEMI
®
 COLOUR MATCHING SYSTEM) cu Material de etanşare pentru rostuire elastică AKEMI

®
 COMPOSIL 

 Tabele pentru asocierea culorilor (Colour Charts): www.akemi.de/ColourCharts. Peste 50 culori COLOUR BAND 
armonizate pentru tipurile de piatră artificiale ale tuturor producătorilor de renume (Silestone, Caesar-stone, Zodiaq, 
Technistone, Quarella, Cambria, Okite, Compac, Diresco, Hanstone etc.) 

 pentru îmbinări în colţ, căptuşiri şi utilizare în cadrul procedurii V-Grooving 

 consistenţa moale, cremoasă, uşor gelatinoasă permite folosirea pe suprafeţe orizontale şi verticale de lipire 

 pentru rosturi de lipit foarte subţiri (invizibile) 

 poate fi utilizat şi în cazul pietrei naturale 
 

Proprietăţi 
 întărire foarte rapidă (20-30 minute la 20°C) 

 pe bază de epoxiacrilat, din această cauză fixare rapidă şi foarte bună chiar de la început 

 consistenţa maleabilă-moale permite prelucrarea uşoară atât pe suprafeţele orizontale, cât şi  pe cele verticale 

 stabilizat UV 

 proprietăţi excelente de polizare 

 sistem de cartuşe: gata de utilizare cu culoarea corespunzătoare cu siguranţă maximă de utilizare (dozare şi amestecare 
fără erori) şi eficienţă ridicată (prelucrare rapidă fără surplus de adeziv) 

 

Avantaje competitive 
 selecţie unică de culori: peste 50 de culori pentru toate tipurile importante de piatră artificială 

 Sistem complet cu armonizarea culorilor (AKEMI
®
 COLOUR MATCHING SYSTEM) cu Material de etanşare pentru rostuire 

elastică AKEMI
®
 COMPOSIL 

 fără miros deranjant 

 nu apar dungi de adeziv în timpul prelucrării 

 Adezivul COLOUR BOND este completat perfect în culori cu AKEMI
®
 MIXBOND. Adezivii MIXBOND pot fi amestecaţi unul 

cu celălalt şi reproduse exact chiar şi în cea mai mică cantitate (Reţetele pentru tipurile de piatră artificială şi naturală le 
puteţi obţine la www.akemi.de.) 

 pentru îngrijirea perfectă a pietrei compozit: AKEMI
®
 QUARTZ CARE, recomandat de mărcile importante ca Silestone sau 

Eco. 
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Ambalaj:   cartuş 250 ml 
Nr. articol / cod culoare:  vezi tabelul cu culori 
 
 
Accesorii: 
duză de amestecare MFHX 08-18 (10:1) Nr. art. 1 05 52 
Pistol din metal – manual (10:1)  Nr. art. 1 40 30 
Pistol schelet MR200X-manual (10:1)  Nr. art. 1 40 29 
 

 
 
CC = codul culorii, Art. no. = Nr. articolului 
 
Mostrele de culori reprezintă culorile produsului întărit. Pot exista diferenţe cauzate de tehnica de imprimare.  
 


