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Bondic – Manual      

Innehållsförteckning: 

1st LED UV lampa 

1st 4 gram tub med flytande plast 

Förvaringsfodral i metall 

 

Användarmanual: 

Öppna locket på tuben och kläm ut den mängd flytande plast som skall appliceras på ytan. 

Lys på den flytande plasten med UV-Lampan, det tar ca 3-4 sekunder för plasten att härda. 

Applicera ytterligare lager vid behov för starkare fäste. 

Fila, sandpappra, forma och/eller måla på plasten för önskat resultat.  

 

Tips: 

Arbetsytan bör vara ren. 

För permanent fäste, säkerställ att ytan inte är helt slät innan du applicerar Bondic. 

För tillfälligt fäste, säkerställ att ytan är slät innan du applicerar Bondic. 

Bondic kan även användas under vatten, men notera att UV-lampan ej är vattentät. Lys med UV-

lampan ovanför vattenytan för att härda den flytande plasten. 

Bondic: 

Fungerar på: Plast, trä, metall, PVC, stål, gummi, kablar, keramik, figuriner, vinyl, Kevlar, polypropen, 

läder och mycket annat. 

Härdar endast då det utsätts för UV-ljus. 

Fungerar bäst då det appliceras i lager (maximal tjocklek för ett lager bör vara 1 – 1,5 mm). 

Bondic innehåller inga lösningsmedel och blir ej uttorkat. 

Bondic är en flytande plast vars svetsande egenskaper skall ses och användas som detta och inte som 

ett lim eller klister. 

Varningsföreskrifter: 

Skall användas under en vuxens tillsyn. 

Skall inte andas in eller förtäras. 

Undvik kontakt med hud och ögon. 

Kan vara skadligt för andningen. 

Eventuella ångor kan vara irriterande för ögon, näsa, hals och lungor. 
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Första hjälpen behandling:      

Kontakt med hud: Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten, uppsök läkare om irritation 

utvecklas och kvarstår. 

Kontakt med ögon: Spola ögonen med vatten i minst 15 minuter, uppsök läkare om irritation 

utvecklas och kvarstår. 

Vid inandning: Andas in frisk luft, uppsök läkare om eventuella problem uppstår och kvarstår. 

Vid förtäring: Skölj munnen och uppsök läkare. 

Skydd för de som hjälper till: Upplys om innehållet i materialet och ta till säkerhetsåtgärder så att 

inte fler får det på/i sig.  

 

Byte av batterier: 

Ta loss lampan från Bondic. 

Skruva upp de fyra skruvarna. 

Ta av plastlocket och ta ut batterierna. 

Ersätt batterierna, sätt på locket och skruva i skruvarna. 

Notera: UV-lampan drivs av 2st CR2016 batterier. 
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