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Gaminiams iš gumos klijuoti
Pakuotė: 30 g
SAVYBĖS
• Geras pradinis ir galutinis sukibimas
• Atsparūs vandeniui ir elastingi
• Geras atsparumas karščiui
• Atsparumas senėjimui
PASKIRTIS
• Gumai, odai, kamštienai, veltiniui, standžiam PVC, minkštam
plastikui, medienai ir dekoratyviniam laminatui, pvz., „Resopal®“,
„Formica®“ ir kitoms kombinuotoms medžiagoms, metalui ir
daugeliui kitų medžiagų klijuoti.
• Guminiams botams, sportbačiams, šlepetėms ar sandalams
klijuoti.
• Pripučiamoms guminėms valtims ir palapinėms klijuoti.
• Netinka polietilenui, polipropilenui, putų polistirenui, dirbtinei odai ir plastifikuotam PVC klijuoti.
• Garso, hidroizoliacinėms ir garsą izoliuojančioms plokštėms (išskyrus putų polistireną) arba
tinkamoms plastikinėms plokštėms ir įvairių tipų sienų dangoms (išskyrus plastifikuotą PVC ar
dirbtinę odą) tvirtinti prie sausų, stabilių paviršių.
• Faneruotės juostoms prie kraštų ir išlinkimų klijuoti.
PAGRINDO PARUOŠIMAS
Klijuojama medžiaga turi būti sausa (pvz. medienos drėgnis 8–12 %), neriebaluota ir neapdulkėjusi.
Laminuotus paviršius, metalą ir pan. paviršius nuvalykite tirpikliu (valymo benzinu). Sukibimas paprastai
pagerėja papildomai pašiurkštinus 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 kontaktinių 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 kambario temperatūroje (18–25 °C) yra apie 10–15 minučių.
Užtikrinkite nuolatinį vėdinimą. Praėjus garavimo laikui, paviršius galima suklijuoti per 2 valandas. 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“.
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SUKLIJAVIMAS/SUSPAUDIMAS
Pirmiausia atsargiai sulygiuokite klijuojamus paviršius, nes susilietus dviem klijų sluoksniams reguliuoti
nebebus įmanoma. Tada greitai, bet stipriai suspauskite paviršius (slėgimo stipris 0,5 N/mm2 = 5 kp/cm2
ar daugiau). Atminkite, kad sukibimo stiprumas priklauso nuo spaudimo intensyvumo, o ne nuo trukmės.
Pakanka spausti keletą sekundžių. Didesnius klijuojamus paviršius, pvz., laminuotas plokštes, metalus ir
pan., reikia spausti su presu. Priklausomai nuo apdorojamos detalės, gali pakakti ir stipraus volavimo
(slėginiu volu). Kad nesusidarytų oro burbuliukų, voluokite nuo vidurio kraštų link. Kruopščiai prispauskite
prie kraštų. Tvirtus standžius paviršius smūgiuokite kietu plaktuku.
TOLESNIS APDOROJIMAS
Pradinis sukibimo stipris yra toks didelis, kad apdorojamą detalę iš karto po suspaudimo galima judinti
toliau.
TECHNINIAI DUOMENYS
Sudėtis
Tankis
Atsparumas karščiui
Darbinė temperatūra

Sąnaudos
Galutinis sukibimo stiprumas (LST EN
205)
Sandėliavimo terminas
Garavimo laikas

Polichloroprenas
0,89 g/cm3
nuo –40 °C iki +110 °C
Skystus kontaktinius klijus „Moment“
rekomenduojama
naudoti kambario temperatūroje
nuo +18 °C iki +25 °C
250–350 g/m2
Priklausomai nuo paviršiaus ir suspaudimo,
pasiekiamas po 3 dienų
24 mėn., laikyti
teigiamoje temperatūroje
10–15 min. kambario temperatūroje

ĮRANKIŲ VALYMAS
Įrankius iš karto po naudojimo nuvalykite acetoniniu tirpikliu arba benzinu.
LAIKYMO SĄLYGOS
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą kambario temperatūroje. Venkite laikyti žemesnėje nei +5 °C ir
aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje. Šalti arba sušalę klijai (iki +5 °C) vėl tampa visiškai tinkami
naudoti, jei jų temperatūra lėtai pakyla iki darbinės temperatūros (apie +20 °C). Gaminio kokybė dėl to
nepablogėja. Kai klijai nenaudojami, pakuotę laikykite sandariai uždarytą, kad neišgaruotų tirpikliai.
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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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