BATŲ KLIJAI „MOMENT“
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Batams klijuoti
Pakuotė: 50 ml

ELASTINGI IR BESPALVIAI
SAVYBĖS
• tirpikliniai klijai
• stipriai suklijuoja
• atsparūs vandeniui
• elastingi klijai
• atsparūs senėjimui
• išdžiūvę yra skaidrūs
PASKIRTIS
• odiniams batams, sportbačiams ar odinėms rankinėms
klijuoti
• netinka dirbtinei odai
PAKUOTĖ:
• 50 ml metalinė tūbelė, dėžėje 20 vnt.
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Klijuojama medžiaga turi būti sausa (pvz., medienos drėgnis 8–12 %), neriebaluota ir neapdulkėjusi.
Laminuotas medžiagas, metalus ir pan. nuvalykite tirpikliu (skiedikliu, benzinu, acetonu). Pašiurkštinus
paviršių švitriniu popieriumi, metalinis paviršiaus sukimba stipriau. Prieš klijuojant medžiagas, jos turi būti
laikomos šiltoje aplinkoje pagal gamintojo nurodymus.
DENGIMAS
Dideliems plotams dantyta mentele arba trumpų šerių šepetėliu tolygiai užtepkite gaminio ant abiejų
klijuojamų paviršių, ypač prie kraštų. Prieš sujungdami abi puses palaukite, kol išgaruos tirpiklis.
Garavimo laikas kambario temperatūroje (18–25 °C) yra apie 10–15 minučių. Užtikrinkite nuolatinį
vėdinimą. Praėjus garavimo laikui, paviršius galima suklijuoti per 60 minučių. Pirmiausia atsargiai
sulygiuokite klijuojamus paviršius, nes susilietus dviem klijų sluoksniams reguliuoti nebebus įmanoma.
Tada trumpai, bet stipriai suspauskite paviršius (0,5 N/mm = 5 kg/cm 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. Kad
neatsirastų oro burbuliukų, spauskite nuo centro išorės link. Kruopščiai prispauskite prie kraštų. Tvirtus
standžius paviršius smūgiuokite kietu plaktuku.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sudėtis
Galutinis sukibimo stiprumas
(LST EN 205)
Atsparumas temperatūrai
Klijavimo temperatūra

bespalvė
Poliuretanas, tirpikliai
Priklausomai nuo paviršiaus ir suspaudimo,
pasiekiamas po 3 dienų
nuo –40 °C iki +70 °C
nuo +18 °C iki +25 °C
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Tankis
Sąnaudos

0,89 g/cm³
250–350 g/m tepant klijus ant abiejų pusių

LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje kambario temperatūroje. Venkite laikyti žemesnėje nei +5 °C ir
aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje. Šalti arba sušalę klijai (iki +5 °C) vėl tampa tinkami naudoti, jei jų
temperatūra lėtai pakyla iki darbinės temperatūros (apie +20 °C). Klijų fizinės ir cheminės savybės turi
būti nepaveiktos. Kai klijai nenaudojami, pakuotę laikykite sandariai uždarytą, kad neišgaruotų tirpiklis.
Saugojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant gaminio.
REKOMENDACIJOS
Įrankius iš karto po naudojimo nuvalykite tirpikliu arba acetonu. Šviežias dėmes nuo klijuojamų objektų
atsargiai nuvalykite tirpikliu arba acetonu sudrėkinta šluoste. Išdžiūvusių skaidrių klijų dėmių iš tekstilės
visiškai pašalinti neįmanoma (net ir cheminiu būdu). Norėdami pašalinti dėmes nuo kitų paviršių,
naudokite tirpiklį arba acetoną. Pirmiausia įsitikinkite, kad jie nepažeidžia paviršiaus. Pakuotę laikyti gerai
vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo liepsnos ir kibirkščių. Nerūkyti. Patekus į akis, nedelsiant gerai
praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Mūvėkite tinkamas pirštines. Nurijus nedelsiant kreiptis į gydytoją
ir parodyti pakuotę arba etiketę. Apdorojant gaminyje esantys tirpikliai garuoja ir jų garai reaguodami su
oru gali sudaryti sprogius arba degius mišinius.
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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