MOMENT

EXPRESS

Adeziv universal de montaj

APLICAȚII LA INTERIOR ȘI EXTERIOR
CARACTERISTICI

formulă pe bază de solvent cu aderență

instantanee

pentru suprafețe absorbante și neabsorbante

nu necesită fixare mecanică

rezistent la apă, poate fi vopsit după uscare

aplicare ușoară la temperaturi scăzute (‑10°C)


DOMENII DE UTILIZARE

lipește orice tip de material: lemn, faianță și


gresie, cărămidă, beton, tencuială, plăci de fibre,
placaje, piatră, OSB, PVC, plastic
lipește
plintă, trepte, rafturi, faianță sau gresie,

decorațiuni, piese de mobilier, lambriuri
nu este recomandat pentru lipirea oglinzilor sau

polistirenului

AMBALARE

cartuș din plastic 375 g, 25 buc. / bax

blister 75 g, 12 buc. / cutie

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele ce vor fi lipite trebuie să fie curate, degresate și
desprăfuite. Suprafețele nu vor fi udate din abundență.
Suprafețele trebuie să fie stabile.
Toate suprafețele absorbante și neabsorbante sunt compatibile,
cu excepția polietilenei, polipropilenei, oglinzilor și polistirenului.
Nu este recomandat pentru aplicații subacvatice.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator normal. Aplicația poate
fi corectată timp de 5 ‑ 10 minute.
Adezivul se aplică pe una din suprafețe:
1. În puncte pentru nivelarea suprafețelor cu denivelări;
2. În linii curbe pentru aderență inițială pe suprafețe mari;
3. În linii drepte pentru suprafețe plane. Pentru uz exterior se
aplică în linii drepte.
Moment Fix Express a fost special realizat pentru a minimiza
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fixarea mecanică în timpul procesului de uscare. În funcție de
suprafețe, poate fi necesară fixarea aplicațiilor grele. O suprafață
trebuie să fie absorbantă pentru a asigura o lipire sigură și solidă,
deoarece solventul trebuie să se evapore. Pentru două suprafețe
neabsorbante, aplicați Moment Fix Express în linii verticale prin
metoda lipire ‑ dezlipire ‑ lipire pentru ventilarea solventului.
Pentru a obține o lipire corectă, apăsați puternic pentru ca toate
suprafețele să intre în contact cu adezivul. Lăsați să se usuce o
zi pentru a obține aderență bună. Lipirea definitivă se obține după
48 h.

DATE TEHNICE

Materie primă
cauciuc, solvent
Densitate
1,25 g/cmº
Rezistă la temperaturi între	‑20°C până la +80°C,
întărit complet
Timp deschis
aprox. 10 min
Temperatură de aplicare
‑10°C până la +35°C
Aderență inițială
12 g/cmª
Rezistență finală (DIN EN 205) 5 până la 6 N/mmª
Timp de întărire definitivă
48 h
Consum pe suprafețe plane
aprox. 300g/mª
Contracții
aprox. 25 %

DEPOZITARE

A se depozita în spații uscate și răcoroase, până la 18 luni. A se
evita contactul cu căldura, flacăra deschisă și scânteile. Înghețul
nu dăunează produsului, însă se recomandă depozitarea lui la
temperaturi pozitive. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. După
deschidere, asigurați‑vă că ați pus din nou capacul și utilizați
întregul cartuș în scurt timp.

RECOMANDĂRI

Imediat după folosire, curățați resturile de adeziv neîntărit
cu apă, iar apoi cu acetonă sau spirt. După folosire, cartușele
trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în rețeaua de
canalizare. Solid inflamabil. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o
iritare gravă a ochilor. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra
departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe
încinse. – Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în
spaţii bine ventilate. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de
protecţie a ochilor.

*Adezivul aderă instantaneu după ce părțile sunt presate timp de 1 secundă. Uscarea finală a adezivului se produce după 24 h de la uscarea acestuia la
temperatura camerei.

