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OMADUSED
•
•
•
•
•
•

saab kleepida kuni 2 kg kaaluvaid esemeid
ümberpaigutamist võimaldavad kinnitusribad
taluvad UV-kiirgust
lihtne kasutada – muid seadmeid ega tööriistu pole vaja
esemete kinnitamine ilma puurimise ning sellega kaasneva
mustuse ja mürata
sise- ja välistöödeks

KASUTUSVALDKOND:
Moment FIX-i ribad on mõlemapoolsed kleepribad kuni 2 kg kaaluvate esemete kinnitamiseks. Ette
nähtud köögi- ja vannitoatarvikute, dekoratiivesemete, iluliistude, majanumbrite jne paigaldamiseks.
Sobivad kasutamiseks enamikul siledatel materjalidel, näiteks keraamilistel plaatidel, metallil, puidul, kivil,
plastmassil jne. Ei soovitata kasutada PTFE-l (Teflon®), silikoonil, paber- ja vinüültapeetidel, tundlikel ja
ebapüsivatel pindadel ega kaitsvate kattekihtidega kaetud aluspindadel.

KASUTUSJUHISED
Pinna ettevalmistamine
Kleebitavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad, kandevõimelised ja tugevad. Neilt tuleb eemaldada kogu
mustus ja kõik nakkuvust mõjutavad ained, näiteks rasv, tolm, õlid jne. Puhastage pinnad hoolikalt näiteks
atsetooni, piirituse või bensiiniga.
Kasutamine
Asetage ribad paigaldatava eseme pinnale ning suruge tugevasti ja ühtlaselt selle vastu. Vältige õhumullide
tekkimist. Eemaldage ribade teiselt küljelt kollane kaitsekiht ja suruge ese tugevasti vastu aluspinda. Ärge
puudutage ribade kleepuvaid pindu, sest see vähendab nende kleepuvust. Ka ribade otsene kokkupuude
veega võib nende kleepuvust vähendada.

TEHNILISED ANDMED
Värvus

valge / mõlemapoolne
kleepriba

Materjal

PE-vaht

Liim

akrüülliim
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Kaitsekiht

silikooni sisaldav kollane
PE-st kile

Laius

20 mm

Pikkus

40 mm

Kogupaksus

u 1,1 mm

Temperatuurikindlus

kuni +95 °C (lühiajaliselt)

PAKEND
10 riba pikkusega 4 cm ja laiusega 2 cm

PIIRANGUD
Tähelepanu
Paigaldage ribasid temperatuuril +20 °C kuni +30 °C. Kõige paremini kleebivad ribad lamedaid esemeid
(sügavus < 10 mm) siledatele metall- või klaaspindadele. Muudele kui metall- või klaaspindadele
kleepimisel võib nakkuvus olla väiksem. Suuremate esemete (mass > 2 kg, sügavus > 10 mm) liimimisel
paigutage ribad 3–5 cm vahedega ühtlaselt esemele. Tundlikud pinnad võivad ribade eemaldamisel saada
kahjustada. Enne kasutamist soovitame katsetada sobivas kohas. Kõrvaldage tootejäägid koos
olmejäätmetega. Suurem kogus kõrvaldage eraldi. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Täpsemat teavet
leiate toote ohutuskaardilt.
Säilitamine
24 kuud alates tootmise kuupäevast kuivas, jahedas ja tolmuvabas keskkonnas. Vältige temperatuuri
alla +10 °C ja üle +30 °C.

TERVISHOID JA OHUTUS
Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.
“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased
soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva
kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks
sobivuse ega kavatsetud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks
eelnevalt katsetada.
Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste eest antud
toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on
meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest
seadusandlusest tuleneva vastutusega.”
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