
Bonding do stopów nieszlachetnych Co-Cr i Ni-Cr. 
Bond 007 jest w formie pasty, gotowy do użycia do stopów nieszlachetnych na bazie 
“Chromo-Cobaltu”  i “Chromo-Niklu”. 
Bond 007 jest masą opakerową, która zawiera elementy bardzo opakerowe, oraz reaktywne 
pigmenty. 
Bond 007 przeznaczony jest do pierwszego napalania ceramiki na stopach 
nieszlachetnych, w celu stworzenia pośredniej warstwy między metalem  
a ceramiką. 
Bond 007 jest wyjątkowo opakerowy, bardzo dokładnie pokrywa metal już po pierwszym 
napalaniu i nie pozwala na penetrację tlenków podczas napalania ceramiki. 
Bond 007 ma bardzo ładny złoto-żółty kolor, pozwalający na wykonanie bardzo estetycznych 
prac. 
Bond 007 jest kompatybilny ze wszystkimi stopami nieszlachetnymi, zarówno na bazie 
“chromo–niklu” jak i “chromo-kobaltu”, które mają współczynnik rozszerzalności cieplnej 
pomiędzy 13,5 a 15 x10-6xK-1(25-500°C).
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UNIWERSALNY: 
Kompatybilny z większością ceramik i stopów na bazie kobaltu i chromu. 

WSZECHSTRONNY: 
Bardzo łatwy w użyciu,występuje w postaci miękkiej pasty, dzięki temu łatwo się  nakłada.

WYDAJNY: 
Bardzo mała ilość wystarczy do pokrycia bardzo dużych powierzchni.

WYJĄTKOWO ESTETYCZNY:  
W żółto-złotym kolorze – jednorodny i skompaktowany, doskonały jako podstawa pod ce-
ramikę.

Ryc. 1 
Stopy nieszlachetne na bazie chromu i niklu są  wciąż szeroko sto-
sowane, jednak pokrywają się tlenkami o bardzo ciemnym kolo-
rze, który jest trudno ukryć.

Ryc. 4. 
Nakładanie warstw. Bond 007  występuje w formie pasty, 
bardzo praktycznej i gotowej do użycia.

Ryc. 3 
Estetyka. Bond 007 po napaleniu ma kolor żółto-złoty, bardzo 
intensywny i jednorodny, stanowi idealną bazę do nakładania 
opakerów w paście w kolorach od A do D.

Ryc. 2 
Wyjątkowa  kompozycja Bond 007, zapewnia bardzo dobre po-
krycie, nawet przy minimalnej warstwie, blokuje utlenianie i nie do-
puszcza do nieestetycznych zmian na powierzchni ceramiki.
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