„MOMENT FIX“ pašalinama
dvipusė juosta
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SAVYBĖS
•
•
•
•
•
•

galima priklijuoti daiktus, sveriančius iki 2 kg
tvirtinimo juostos, leidžiančios pakeisti į kitą vietą
atsparios UV spindulių poveikiui
lengva naudoti – nereikia jokių kitų prietaisų ar įrankių
daiktus galima pritvirtinti negręžiant, švariai ir nekeliant triukšmo
vidaus ir lauko darbams

PASKIRTIS
„Moment FIX“ juostos – tai dvipusės lipnios juostos, skirtos iki 2 kg
sveriantiems daiktams pritvirtinti. Skirtos virtuvės ir vonios reikmenims,
dekoratyviniams elementams ir juostelėms, namų numeriams ir kt. pritvirtinti.
Tinka naudoti ant daugumos lygių medžiagų – keraminių plytelių, metalo, medienos, akmens, plastiko ir
kt. Nerekomenduojama naudoti ant PTFE („Teflon®“), silikoninių, popierinių ir vinilinių tapetų, jautrių ir
nestabilių paviršių, taip pat ant apsauginėmis dangomis ar alyva padengtų paviršių.

NAUDOJIMAS
Paviršiaus paruošimas
Klijuojami paviršiai turi būti gerai sutinkantys, sausi, švarūs, atsparūs apkrovoms ir tvirti. Nuo jų reikia
pašalinti visus teršalus ir kitas sukibimą silpninančias medžiagas, pavyzdžiui, riebalus, dulkes, alyvą ir kt.
Kruopščiai nuvalykite paviršius, pavyzdžiui, acetonu, spiritu ar benzinu.
Naudojimas
Uždėkite juostas ant tvirtinamo daikto paviršiaus ir stipriai, tolygiai prispauskite. Pasirūpinkite, kad neliktų
oro pūslelių. Nuo kitos juostų pusės nuimkite geltoną apsauginį sluoksnį ir tvirtai prispauskite daiktą prie
paviršiaus. Nelieskite lipnaus juostų paviršiaus, nes tai sumažins jų lipnumą. Juostų lipnumą gali sumažinti
ir tiesioginis jų kontaktas su dulkėmis, vandeniu.
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Spalva

balta / dvipusė lipni juosta

Medžiaga

PE putplastis

Klijai

akriliniai klijai

Apsauginis sluoksnis

silikono turinti geltona PE
plėvelė
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Plotis

20 mm

Ilgis

40 mm

Bendras storis

apie 1,1 mm

Atsparumas
temperatūrai

iki +95 °C (trumpai)

PAKUOTĖ
10 juostelių, kurios yra 4 cm ilgio ir 2 cm pločio

APRIBOJIMAI
Dėmesio!
Juostas tvirtinkite esant temperatūrai +20 °C iki +30 °C. Juostos geriausiai priklijuoja lygius plokščius
daiktus (gylis < 1 mm) prie lygių metalinių ar stiklinių paviršių. Sukibimas su kitais paviršiais, išskyrus metalą
ar stiklą, gali būti silpnesnis. Klijuodami didesnius daiktus (svoris > 2 kg, gylis > 1 mm), juostas tolygiai
užklijuokite ant daikto kas 3–5 cm. Pašalinus juostas, jautrūs paviršiai gali būti pažeisti. Prieš naudojimą
rekomenduojame gaminį išbandyti tinkamoje vietoje. Gaminio likučius išmeskite kartu su buitinėmis
atliekomis. Didesnį kiekį šalinkite atskirai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Išsamesnės informacijos
pateikiama gaminio saugos duomenų lape.
Laikymas
24 mėn. nuo pagaminimo dienos sausoje, vėsioje ir originalioje pakuotėje. Negalima laikyti žemesnėje kaip
+10 °C ir aukštesnėje kaip +30 °C temperatūroje.

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, Estija
Tel. (+372) 7305 800.
Internete www.moment-klijai.lt
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