MOMENT

WOOD

Adeziv pentru lemn cu lipire instantanee
NU NECESITĂ FIXARE SUPLIMENTARĂ
CARACTERISTICI

pentru toate tipurile de lemn

se usucă transparent

lipire instantanee, fără solvent

aderenţă ridicată (în special la aplicaţiile lemn pe lemn)

se poate vopsi după uscare

pentru umplerea rosturilor de max. 5 mm

se aplică la temperaturi mai mari de +10°C


DOMENII DE UTILIZARE

lipește instant, fãrã fixare suplimentarã, suprafețe verticale din

lemn și nu numai

aderã pe suprafeţe precum: lemn, ceramicã, beton, PFL (plãci


fibro lemnoase), gips‑carton, placaj, MDF, polistiren, cãrãmidã,
piatrã, UPVC, majoritatea materialelor plastice**

AMBALARE

recipient din plastic 100 g, 12 buc. / bax


PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ

Suprafeţele pe care se aplică produsul trebuie să fie curate,
degresate şi desprăfuite. Lemnul special, cum ar fi tecul, se poate
spăla eventual cu o soluţie obişnuită.
Umiditatea lemnului trebuie să fie de 8 până la 12% CM. O
umiditate mai mare prelungeşte timpul de întărire.

MOD DE APLICARE

 e aplică adezivul pe una dintre suprafeţe:
S
1. în puncte, în cazul suprafeţelor denivelate;
2. în linii curbe pentru aderenţă iniţială cu suprafeţe mari;
3. în linii drepte pentru suprafeţe mici. La exterior se aplică
adezivul în linii drepte verticale.
Se pun în contact suprafeţele şi se presează timp de 10 secunde.
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 uprafeţele se pot repoziţiona timp de 5 ‑ 10 minute.
S
Moment Fix Wood se poate aplica şi cu o spatulă cu dinţi.
Nu se recomandă aplicarea adezivului la temperaturi mai mici de
+10˚C.

DATE TEHNICE

Bază de materie primă
dispersie
Densitate
1 g/cm³
Rezistenţă la temperatură	‑20°C până la +70°C
Timp deschis	aprox. 15 min.
Temperatură de prelucrare
+10°C până la +40°C
Capacitatea de umplere
a rosturilor	max. 5mm
Aderenţă iniţială	4 până la 6 g/cm²
Rezistenţă finală
3 până la 6 N/mm²
Timp de uscare finală
48 h
Consum pe suprafeţe plane
aprox. 300 g/m²
Contracţii
aprox. 45 %

DEPOZITARE

A se depozita în spaţii uscate şi răcoroase, până la 12 luni în
recipient sigilat. A se evita contactul direct cu căldura, flacăra
deschisă şi scânteile. Deoarece produsul conţine apă, se
recomandă ferirea acestuia de îngheţ.

RECOMANDĂRI

 urăţaţi uneltele imediat după folosire cu apă rece.
C
Adezivul întărit se curăţă mai uşor dacă este înmuiat în prealabil
în apă.
După utilizare, dacă mai rămâne adeziv în recipient, se recomandă
ca acesta să fie închis.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

*Adezivul aderă instantaneu după ce părţile sunt presate timp de 1 secundă. Uscarea finală a adezivului se produce după 24 h de la uscarea acestuia la
temperatura camerei.
** Se recomandã testarea în prealabil a materialelor plastice. Nu aderã pe polipropilenã și polietilenã.

