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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ø Миттєве склеювання на основі
розчинників
Ø Працює у вологих умовах:
Не потребує випаровування розчинників
Ø Для застосування всередині і зовні
приміщень
Ø Водостійкий
Ø Для пористих і не пористих поверхонь
Ø Фарбується після висихання *
Ø Просте нанесення при низьких
температурах -10°C
Ø Незначний запах
*Оскільки існує багато типів фарб потребує попереднього
тестування

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Moment FIX Express є сумісним з широким
діапазоном матеріалів включаючи цеглу,
кераміку, бетон, оргалит, штукатурна плита,
фанера, камінь, МДФ, ПВХ, більшість
пластиків **.

Не рекомендований для використання під
постійним впливом води.
Поверхні, що склеюються мають бути
чистими, не містити пилу, жиру або мастил.
Поверхні не повинні бути постійно вологими.
Основа має бути міцною. Видаліть бруд за
допомогою
відповідного розчинника або
зачистить поверхню шліфувальним папером
після чого видаліть пил. У разі необхідності
перед нанесенням захистить прилягаючі
поверхні стрічкою або фольгою.
Одна поверхня має бути пористою, оскільки
розчинник повинен випаровуватися.
Пофарбовані поверхні повинні бути зачищені
заздалегідь.
Нанесення
Відріжте наконечник картриджу вище різьби
(1). Накрутіть пластикову насадку і відріжте її
кінець під кутом (2). Встановіть картридж у
пістолет,
наприклад
у
пістолет,
що
складається або шприц для швів (3).

** Проведіть попередні тести для пластику та
фарбованих поверхонь для визначення відповідності
приклеювання та сумісності. Не підходить для
поліетилену, поліпропілену і стиродуру.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
Підготовка поверхні
Підходять всі абсорбуючі і не абсорбуючі
основи, за винятком ПЕ, ПП, ПТФЕ,
акрилового скла і тощо. Для поверхонь з
покриттям необхідна перевірка придатності
продукту або професійна консультація.

Положення елементу, що приклеюється
можна корегувати протягом 5 - 10 хвилин.
Ненасіть клей на одну поверхню: 1) в окремих
місцях для вирівнювання поверхонь, 2)
хвилеподібними рухами для більш високої
початкової адгезії на широких поверхнях або
3) прямими лініями на невеликих поверхнях.
При застосуванні зовні приміщень нанесіть
вертикальні лінії.
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Відпускайте гачок пістолету після кожного
нанесення для того, щоб запобігти витіканню
клею – не стосується
пістолету, що
складається.
Видаліть залишки клею ганчіркою поки клей
не висох.
Moment FIX Express був спеціально
розроблений для того, щоб мінімізувати
необхідність у механічній фіксації протягом
процесу висихання. В залежності від поверхні,
для більш важких елементів може виникнути
необхідність у фіксації.
Для двох непористих поверхонь нанесіть
Moment
FIX
Express
вертикальними
стрічками так, щоб розчинник мав можливість
випаровуватися. Мінімальна температура для
нанесення -10°C
Для забезпечення надійного склеювання,
ретельно притисніть поверхні так, щоб вся
поверхня мала контакт із клеєм.
Для забезпечення належної адгезії залиште
деталі для висихання протягом ночі. Клей
повністю висихає через 48 годин.

10-12 г/см²

Кінцева міцність
(DIN EN 205)

5 до 6 Н/мм²

Час затвердіння

48 годин

Споживання на
пласких поверхнях

прибл. 300 г/cм

Усадка

прибл. 25%

Зберігання

18 місяців у
прохолодному місці
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ОБМЕЖЕННЯ
Чищення інструментів
Чищення проводиться за допомогою сухої
ганчірки одразу після використання, а потім із
застосуванням Етилацетату, ацетону.
Зберігання
Зберігати у прохолодному, сухому місці в
закритому стані протягом 18 місяців.
Зберігати на відстані від джерел тепла, вогню
та іскор в прохолодному місці. Продукт не
пошкоджується у разі заморожування, але
його не рекомендовано заморожувати.
Зберігати у місці недоступному для дітей.
ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Сировина

Гума, розчинник

Щільність

прибл. 1,25 г/cм

Температурна
стійкість

Від -20°C до +80°C, після
повного твердіння

Час застосування

прибл. 10 хв.

Температура
нанесення
Здатність
зв’язування
отворів

Початкова адгезія
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Перед застосуванням продукту ознайомтеся з
відповідним
паспортом
безпеки,
який
надається за запитом.

Від -10°C до +35°C
макс. 10 мм

“Інформація, що надається у даному Технічному паспорті (TDS) включаючи рекомендації до
застосування продукту, базується на наших знаннях та досвіді станом на дату видачі цього
ПАСПОРТУ. Продукт може мати багато різних варіантів застосування, а також умов
використання, які не можуть бути проконтрольовані нами. Таким чином Henkel не несе
відповідальність щодо відповідності продукту умовам виконання робіт, а також призначення і
результатів застосування. Ми наполегливо рекомендуємо провести попереднє власне
тестування для того, щоб підтвердити відповідне застосування нашого продукту.
Будь-яка відповідальність щодо інформації у цьому Технічному паспорті або інших письмових
або усних рекомендаціях відносно відповідного продукту не приймається, за винятком випадків,
коли інше прямо узгоджено, а також смертельних випадків або тілесних ушкоджень, що були
викликані нашою недбалістю і будь-якої відповідальності за чинним законодавством щодо
обов'язкової відповідальності за якість продукції.”
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Henkel AG & Co. KgaA [скорегувати відповідно]
Хенкельштрассе 67, D-40589 Дюссельдорф, П/я, D-40191 Дюссельдорф
Тел.: +49 (0) 211 / 797-0
Інтернет: www.pattex.de [скорегувати відповідно]
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