SPECIALŪS KLIJAI ODAI „MOMENT“

2022.03

Klijai odai
Pakuotė: 30 g
SAVYBĖS
• Skaidrūs
• Elastingi
• Atsparumas senėjimui
• Geras pradinis sukibimas
• Plastifikatorius nemigruoja

PASKIRTIS
• Odos ir gaminiams iš natūralios odos tarpusavyje klijuoti,
• Medienai ir dekoratyviniam laminatui, pvz., „Resopal®“, „Formica®“ ir
kitoms kombinuotoms medžiagoms klijuoti su guma, oda, kamštiena,
veltiniu, kietu PVC, minkštu plastiku, metalu ir daugeliu kitų medžiagų,
• Itin stipriai prilimpa prie įvairių kietų ir minkštų plastikų (pvz., minkšto ir
kieto PVC, polikarbonato, „Plexiglas®“, ABS, plastiko),
• Tinka klijuoti matomose vietose, permatomoms medžiagoms, popieriui ir kartonui,
• Netinka polietilenui, polipropilenui, putų polistirenui („Styropor®“), dirbtinei odai ir PTFE klijuoti.
PAGRINDO PARUOŠIMAS
Klijuojama medžiaga turi būti sausa (pvz. medienos drėgnis ne daugiau 8–12 %), neriebaluota ir
neapdulkėjusi. Laminuotus paviršius, metalą ir pan. paviršius nuvalykite tirpikliu (valymo benzinu).
Sukibimas paprastai pagerėja papildomai pašiaušus paviršių. Prieš klijuojant medžiagas, jos turi būti
laikomos šiltoje aplinkoje pagal gamintojo nurodymus. Medžiagas klijuokite tik prie neapdorotų paviršių
(natūralaus pagrindo). Dažytus arba apdorotus paviršius pirmiausia reikia nuvalyti.

DENGIMAS
Skystų klijų „Moment“ dantyta mentele (dideliems plotams) arba trumpų šerių šepetėliu gausiai ir tolygiai
užtepkite ant abiejų klijuojamų paviršių, ypač prie kraštų. Prieš suklijuodami abi puses palaukite, kol
išgaruos tirpikliai. Garavimo laikas normalioje kambario temperatūroje (18–25 °C) yra apie 5–10 minučių.
Užtikrinkite nuolatinį vėdinimą. Praėjus garavimo laikui, paviršius galima suklijuoti per 60 minučių. Jei
garavimo laikas per trumpas, ypač jei medžiagos yra neįgeriančios, pradinis sukibimo stipris gali būti
mažesnis. Išgaravus tirpikliams ant paviršiaus turi likti vientisas klijų sluoksnis. Labai įgeriančias arba
labai porėtas medžiagas gali reikėti ištepti keliais klijų sluoksniais. Prieš suklijuojant paviršius klijai liečiant
turi būti sausi. Jie neturi prilipti prie piršto ar formuoti „siūlų“.
ĮRANKIŲ VALYMAS
Įrankius iš karto po naudojimo nuvalykite tirpikliu arba acetonu.
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LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti sandariai uždarytą originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Venkite laikyti žemesnėje nei +5
°C ir aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje.
SVEIKATA IR SAUGA
Prieš naudodami produktą perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą, kurį galima gauti paprašius.
TECHNINIAI DUOMENYS
Sudėtis
Tankis
Atsparumas karščiui
Apdorojimo laikas
Dirbti kai temperatūra
Sąnaudos
Galutinis sukibimo stipris
(DIN EN 205)
Sandėliavimo terminas
Garavimo laikas

Poliuretanas
Apie 0,87 g/cm3
nuo -40 °C iki +70 °C
60 min
rekomenduojama naudoti
temperatūroje nuo +18 °C iki +25 °C
250–350 g/m2
Priklausomai nuo paviršiaus ir
suspaudimo, pasiekiamas po 3 dienų
24 mėnesių
5–10 min. kambario 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
Tel. +370 612 09600
Darbo dienomis ir valandomis
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