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Pakuotė: 58 ml
SAVYBĖS
•
•
•
•
•
•

Didelis atsparumas temperatūrai
Gelis- nelaša, nenuteka
Tinka vertikaliam naudojimui
Greitas pradinis fiksavimas
Elastingumas
Didelis galutinis stipris

PANAUDOJIMO SRITIS
•

•
•
•

Universalūs neopreno klijai suklijuoja medieną, gumą, odą,
plastikines detales ir įvairias sienų dangas (netinka polietilenui,
polipropilenui, nailonui, polistirenui, plastifikuotam PVC ar
sintetinės odos),
garso izoliacijos, izoliacijos ir akustinių plokščių tvirtinimas ant
sausų stabilių paviršių ir pagrindų,
medinių medžiagų sujungimas su dekoratyviniais laminatais,
tokias kaip „Resopal“, „Formica“, t. t., guma, ,
kamščiamedžiu, veltiniu, kietu PVC, minkštu PVC, metalu ir daugeliu kitų medžiagų.
Faneruotųjų apvadų sujungimas prie kraštų ir kreivų paviršių,

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Pirminis apdorojimas
Sujungiamos medžiagos turi būti sausos (medžio drėgmė nuo 8 iki 12 %) ir be riebalų ar dulkių. Nuvalykite
laminatą, metalą, t. t. tirpikliu (benzinu ar acetonu). Papildomas pašiaušimas padidina sujungimo su
stiprumą. Klijuokite medžiagoms tik teigiamoje temperatūroje pagal gamintojo instrukcijas. Geriausiai
klijuokite dar neapdorotas paviršių (natūralus pagrindas) medžiagas. Dažais ar kitaip apdoroti klijuojami
paviršiai prieš naudojimą turi būti nuvalyti ar nulupti.
Naudojimas
Gausiai ir tolygiai tepkite „Moment Gel“ ant abiejų sujungiamų paviršių – ypač ties kraštais – dantytąja
mentele arba trumpų šerių šepetėliu. Prieš sujungdami dalis, leiskite tirpikliams išgaruoti. Garavimo laikas
įprastoje kambario temperatūroje (5 ÷ 18°C) yra apie 15 min. Užtikrinkite nuolatinę ventiliaciją. Išgaravimui
pasibaigus, iki 60 min. galima sujungti. Per trumpas garavimo laikas, ypač neporėtoms medžiagoms, gali
lemti silpnesnio pradinio sujungimo rezultatus. Po tirpiklių išgaravimo ant paviršiaus turi būti likusi vientisa
matoma klijų plėvelė. Gali prireikti tepti kelis klijų sluoksnius ant dideles poras turinčių ir ypač įgeriančių
medžiagų. Prieš sujungiant dalis, klijai turi būti išdžiūvę. Prilietus pirštai neturėtų lipti ir klijai neturėtų atplyšti
nuo paviršiaus.
Klijavimas / suspaudimas:
Pirmiausia, atidžiai sulygiuokite sujungiamas dalis. Nesulieskite abiejų paviršių, nes nebebus galima
koreguoti. Tada suspauskite dalis viena su kita trumpam, tačiau taikydami stiprų spaudimą (0,5 N/mm² = 5
kp/cm² spaudimą arba didesnį). Atkreipkite dėmesį, kad sujungimo stiprumas priklauso ne nuo taikomos
spaudimo trukmės, bet nuo stiprumo. Užtenka paspausti stipriai kelias sekundes.

1|1

Įrankių valymas
Įrankius valykite iškart po naudojimo su skiedikliu ar plovikliu.
Sandėliavimas
Laikykite originalioje pakuotėje sandariai uždarę kambario temperatūroje. Venkite žemesnių kaip +5 °C ir
aukštesnių kaip +50 °C temperatūrų. Šaltus ar sustingusius klijus (žemiau kaip +5 °C temperatūros) galima
vėl naudoti, jei jie iš lėto aklimatizuojami iki darbo temperatūros (apyt. +20 °C). Kokybė nebus prarasta.
Darbo pertraukų metu klijų pakuotę reikia laikyti sandariai uždarytą, siekiant išvengti tirpiklių garavimo.
TECHNINIAI DUOMENYS:
Sudėtis

Tirpiklių pagrindu polichlorpreno derva

Tankis

Apyt. 0,89 g / cm³

Atsparumas karščiui

-40 °C–+70 °C

Laikas tinkantis klijavimui

Iki 60 min.

Garavimo laikas

10–15 min. priklausomai nuo paviršiaus savybių

Naudoti kai temperatūra

+18–+25° C

Sąnaudos

250–350 g/m²

Galutinis stipris
(LST EN 205)

Priklausomai nuo paviršiaus ir spaudimo, po 3 dienų

Sandėliavimo laikas

24 mėnesiai vėsioje vietoje

SVEIKATA IR SAUGA
Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas
pagal pageidavimą.
„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra
pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas
įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė
„Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už
gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra
tinkamas.
Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet
kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai
susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę
už gaminius, numatomą teisės aktais.

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
Internet: www.moment-klijai.lt
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