MOMENT FIX noņemama
divpusēja līmlente
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Var pielīmēt līdz 2 kg smagus priekšmetus
Pārvietošanu nodrošinošas stiprinājuma sloksnes
Izturīgas pret UV starojumu
Vienkārši izmantot – nav nepieciešamas citas iekārtas vai darbarīki
Priekšmetu nostiprināšanai bez urbšanas un ar to saistītās netīrības
un trokšņa
Darbiem telpās un āra apstākļos

PIELIETOJUMS:
Moment FIX sloksnes ir divpusējas, līmējošas sloksnes līdz 2 kg smagu priekšmetu nostiprināšanai.
Paredzētas virtuves un vannasistabas piederumu, dekoratīvo priekšmetu, dekoratīvo līstu, ēku numuru
utt. uzstādīšanai. Piemērotas izmantošanai uz lielākās daļas gludu materiālu, piemēram, keramikas
flīzēm, metāla, koka, akmens, plastmasas utt. Nav ieteicams izmantot uz PTFE (Teflon®), silikona, papīra
un vinila tapetēm, jutīgām un nestabilām virsmām, kā arī uz pamatnēm, kas pārklātas ar aizsargslāņiem.
NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI
Virsmas sagatavošana
Līmējamajām virsmām jābūt sausām, tīrām, nest spējīgām un izturīgām. Tās jāattīra no visiem netīrumiem
un saķeri ietekmējošām vielām, piemēram, taukiem, putekļiem, eļļām utt. Rūpīgi notīriet virsmas,
piemēram, ar acetonu, spirtu vai benzīnu.
Lietošana
Novietojiet sloksnes uz uzstādāmā priekšmeta virsmas un stipri un vienmērīgi piespiediet pie tās. Novērsiet
gaisa pūslīšu ieslēgumu veidošanos starp sloksni un virsmu. No sloksnes otras puses noņemiet dzelteno
aizsargslāni un stipri piespiediet priekšmetu pie pamatnes. Nepieskarieties slokšņu lipīgajai virsmai, jo tas
samazina to lipīgumu. Arī slokšņu tieša saskare ar ūdeni var samazināt to lipīgumu.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
Krāsa

balta/divpusēja līmējoša
sloksne

Materiāls

PE putas

Līme

akrila līme
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Aizsargslānis

silikonu saturoša dzeltena
PE plēve

Platums

20 mm

Garums

40 mm

Kopējais biezums

apm. 1,1 mm

Temperatūras izturība

līdz +95 °C (īslaicīgi)

IEPAKOJUMS
10 sloksnes, 4 cm garas un 2 cm platas

IEROBEŽOJUMI
Uzmanību
Uzstādiet sloksnes +20 °C līdz +30 °C temperatūrā. Vislabāk sloksnes līmē plakanus priekšmetus (biezums
< 10 mm) uz gludām metāla vai stikla virsmām. Līmējot uz virsmām, kas nav metāla vai stikla, saķere var
būt mazāka. Līmējot lielākus priekšmetus (masa > 2 kg, biezums > 10 mm), izvietojiet sloksnes vienmērīgi
uz priekšmeta ik pēc 3-5 cm. Jutīgas virsmas slokšņu noņemšanas laikā var tikt sabojātas. Pirms lietošanas
iesakām pārbaudīt piemērotā vietā. Produkta pārpalikumus utilizējiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Lielāku
daudzumu utilizējiet atsevišķi. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Precīzāka informācija ir pieejama
produkta drošības datu lapā.
Uzglabāšana
24 mēneši no ražošanas datuma sausā, vēsā un neputekļainā vidē. Izvairieties no temperatūrām, kas ir
zemākas par +10 °C un pārsniedz +30 °C.

VESELĪBA UN DROŠĪBA
Pirms produkta izmantošanas izlasiet produkta drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.
“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot ieteikumus par produkta lietošanu un uzklāšanu,
balstās uz mūsu zināšanām un pieredzi datu lapas izdošanas datumā. Produkta dažādo pielietojuma veidu un mūsu
kontrolei nepakļauto darba apstākļu dēļ Henkel neatbild par līmes piemērotību konkrētam pielietojumam, ne arī par
plānotā rezultāta sasniegšanu. Stingri iesakām veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu produkta
piemērotību.
Jebkāda atbildība par šajā tehnisko datu lapā sniegtajiem vai citiem rakstiskiem vai mutiskiem ieteikumiem par šo
produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav citas tiešas norunas, vai ir mūsu nolaidības izraisīts nāves gadījums vai miesas
bojājumi, vai atbildība izriet no spēkā esošās likumdošanas par atbildību par produktu.”
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