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Super Moment Universal 3g
TOOTE KIRJELDUS
Super Moment Universal on ühekomponentne vedel kiirliim.
Põhikomponent
Välimus
Viskoossus
Pakend
Tihedus 20 °C juures
Säilivus 2-8°C juures

Etüültsüanoakrülaat
Läbipaistev vedelik
50 - 120 mPa.s

3 g tuub
1,08 (g/cm3) @ 20 °C
avamata pakendis 30 kuud

TÜÜPILINE KASUTUSVALDKOND/TOIMIVUS
Super Moment Universal on mõeldud kodukasutuseks ning annab
tugeva liite väga mitmesuguste tavaliste materjalide puhul. Liim sobib väga hästi selliste materjalide
jaoks nagu plastmass, kummi, metall, puit, keraamika, nahk, riie, papp ja paber.
Nakkekiirus: esialgne nake toimub sõltuvalt aluspinnast 5 kuni 30 sekundiga.
Nakketugevus (ISO 4587): sõltuvalt aluspinnast 10 kuni 20 N/mm2 (tõmbenihketugevus) 12 kuni 24
tunni pärast.

KASUTUSJUHISED
1. Tagage, et kõik liimitavad pinnad oleksid puhtad, kuivad ja tihedasti istuvad.
2. Vältige liimi nahale sattumist.
3. Kandke miinimumkogus Super Moment Universal’i ühele liimitavale pinnale.
4. Pange detailid kohe kokku ja hoidke vähemalt 1 minut käte vahel kokku surutuna.
5. Täieliku nakketugevuse tagamiseks laske detailidel 10 minutit või eelistatavalt üleöö segamatult
kuivada.
6. Ärge laske liimil maha tilkuda ja kaitske tööpindu.
7. Parima tulemuse saamiseks liimige toatemperatuuril (15-30 °C) ja vähemalt 30% suhtelise
õhuniiskuse juures.
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8. Toote parema säilivuse huvides pühkige liimitilgad otsikult paberrätikuga ära, keerake kork peale ja
pange pakend jahedasse kuiva kohta hoiule.

PIIRANGUD





ainult sisekasutuseks kuivades tingimustes
ärge kasutage tolmustel, määrdunud ega märgadel pindadel
ei sobi polüpropüleeni, polüetüleeni, PTFE, silikoonkummi, klaasi, glasuuritud pindade, väga
pehme naha ega vahtkummi jaoks
ärge kasutage kuuma vedeliku hoidmiseks kasutatavate nõude liimimiseks.

TERVISHOID JA OHUTUS
Enne liimimist tutvuge toote ohutuskaardiga (saadaval tellimisel).
“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise
alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva
seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta
Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsetud tulemuse saavutamise eest.
Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.
Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste
eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või
tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast
tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”
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