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Universalūs epoksidiniai klijai remontui
mažoje pakuotėje „Moment“
Dvikomponenčiai universalūs epoksidiniai klijai
Daugiafunkciniai klijai remontui per 5 minutes
SAVYBĖS:
• epoksidinės dervos pagrindu pagaminti klijai,
reaktyvūs, dvikomponenčiai, be tripiklio, su
švirkštu
• greitai veikiantys, skaidrūs
• puikiai tinka stiklui klijuoti
• atsparūs vandeniui, alyvai ir įprastiems
tirpikliams
• sustingusius klijus galima šlifuoti, šveisti,
gręžti ir dengti kitais sluoksniais
NAUDOJIMO SRITYS
• tinka daugeliui medžiagų, pavyzdžiui stiklui,
stiklo pluoštui, kamštinei medžiagai,
medienai, keramikai, metalui, akmenims,
marmurui, betonui, plastikui (išskyrus PP, PE,
PTFE tipo produktas, tokiems kaip Teflon® ,
ir pan.), klijuoti
PAKUOTĖ
• 6 ml švirkšto tipo pakuotė,
PAGRINDO PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Klijuojami paviršiai turi būti sausi, nuvalyti nuo dulkių ir alyvos. Kai įmanoma, paviršių nusiurbkite ir
pašiauškite.
KAIP NAUDOTI
Maišymo santykis yra 1/1. Paspauskite vienodai abi švirkšto dalis ir mentele sumaišykite abi produkto
puses tolygiai. Gerai sumaišytą ir paruoštą mišinį tepkite ant vieno iš paviršių plonu sluoksniu ir tolygiai.
Nelaukdami sujunkite abu paviršius. Sumaišytų ir paruoštų klijų tinkamumo trukmė yra ne daugiau nei 3
minutės esant 20 - 25°C temperatūrai.
REKOMENDACIJOS
Norėdami nuvalyti produkto likučius iki jam sustingstant nuvalykite juos naudodami etanolį ar kitą
universalų tirpiklį. Kai klijai sustingsta, jų likučius galima pašalinti tik rankiniu būdu, naudojant gremžtuką.
Venkite patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės
medicininės pagalbos. Dėvėkite tinkamas pirštines ir kaukę, kad apsaugotumėte akis/veidą. Nurijus,
nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite gydytojui produkto pakuotę ar etiketę. Venkite
produkto patekimo į aplinką ar kanalizacijos sistemą. Vadovaukitės specialiais nurodymais / saugos
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duomenų lapais. Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Vadovaukitės gamintojo pateikta informacija.
Asmenys, kurie turi alergiją epoksidiniams junginiams ar aminams, turi vengti kontakto su šiuo produktu.
SANDĖLIAVIMAS
Produktą reikia laikyti temperatūroje tarp +10°C ir +30°C. Laikymo laikas: neatidarius, originalioje
pakuotėje ir pirmiau minėtomis sąlygomis produktą galima laikyti 3 metus.
TECHNINIAI DUOMENYS
Sudėtis
Spalva (Dalis A, Dalis B)
Specifinis svoris
(Dalis A, Dalis B)
Sumaišytų klijų naudojimo laikas
Stingimo laikas
Suklijuotos vietos apkrova

epoksidinė derva
skaidri / skaidri
1.16 g/ml, 1.10 g/ml.
daugiausiai 3 minutės po sumaišymo
5 minutės po užtepimo
klijuojami paviršiai būna tvirtai susiklijavę maždaug po 6
valandų. (Galutinis stipris: 24 val.)
apie 130 kg/cm (priklausomai nuo medžiagos ir paviršiaus
paruošimo)
tarp -30 ir +150°C

Galutinis stipris
(EN 1465), 24 val., 23 °C
Suklijuotos vietos atsparumas
temperatūrai*
* Labai apkraunamos suklijuotos vietos turi būti saugomos nuo aukštesnės nei +70 °C temperatūros.

SVEIKATA IR SAUGA
Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir užsakymo metu gautą saugos duomenų lapą.
„Šiame techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant gaminio naudojimo rekomendacijas, yra
pagrįsta mūsų žiniomis ir patirtimi šio duomenų lapo išleidimo dieną. Dėl kitokio gaminio naudojimo būdo ir nuo
mūsų nepriklausančių darbo sąlygų „Henkel“ neatsako už klijų tinkamumą tam tikrai paskirčiai bei už galutinį
rezultatą. Rekomenduojame būtinai iš anksto išbandyti gaminį, kad įsitikintumėte, ar jis tinka numatytai paskirčiai.
Neprisiimame jokios atsakomybės už šiame techniniame duomenų lape pateiktas arba kitas rašytines ar žodines
rekomendacijas dėl šio gaminio, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip arba jei dėl mūsų aplaidumo ištinka mirtis arba
patiriama trauma, taip pat kai už gaminį esame atsakingi pagal galiojančius įstatymus.“

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800
Internet: www.moment-klijai.lt
Tel. +370 612 09600
Darbo dienomis ir valandomis
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