Techninių duomenų lapas
09.2016

Moment Power Spray
Permanent

SAVYBĖS





Koreguojamas purškimo būdas
Geros savybės prieš senėjimą
Didelis pradinis ir galutinis stiprumas
Tinka naudoti ant akytųjų ir neakytųjų paviršių

NAUDOJIMO SRITYS
 Audinių, polieterio / poliesterio putų, porėtos gumos putų profilių, izoliacinių medžiagų,
odos, veltinio, kartono su kartonu, gumos, metalo su mediena arba su poliesteriu
klijavimui.
 Taip pat gerai sukimba su daugeliu PE plėvelių.Tinka klijuoti faneros juostas prie kraštų
ir išlinkimų.
 Netinka klijuoti polistireninį putplastį, PE, PP ir plastifikuotą PVC.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Paviršiaus paruošimas
Klijuojama medžiaga turi būti sausa, be tepalų ir dulkių. Laminuotus, metalinius ir pan. paviršius nuvalykite
tirpikliu (plovimui skirtu benzinu).

Naudojimas
Prieš tikrąjį naudojimą primygtinai rekomenduojama atlikti klijų tinkamumo su klijuojama medžiaga
bandymus.
Prieš naudodami klijus, stipriai papurtykite flakoną.
Pasirinkite klijų purškimo plotį ir kiekį flakono antgalį pasukę iki norimų nustatymų.
Flakoną laikykite 20–25 cm atstumu nuo paviršiaus ir vienodai purkškite ant abiejų klijuojamų paviršių, ypač
ant kraštų.
Prieš sujungdami dalis leiskite išgaruoti tirpikliams. Tirpiklių išgaravimo laikas įprastomis kambario
temperatūros (18–25 °C) sąlygomis yra maždaug 10–15 min. (priklausomai nuo klijuojamos medžiagos,
užpurkštų klijų storio ir darbo sąlygų). Užtikrinkite pastovų vėdinimą.
Pastaba: laukiant per ilgai arba per trumpai gali pakisti sukibimas. Klijuokite, kol klijai dar yra lipnūs. Atidžiai
sulygiuokite dalis (veliau koreguoti nebebus galima) ir tvirtai jas suspauskite vieną su kita.
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TECHNINIAI DUOMENYS
Sudėtis

Stireno-butadieno kaučiukas (SBR) tirpiklio
pagrindu

Tankis

0,72 g/cm3

Šiluminis atsparumas

Nuo -30 iki +70 °C

Laikas iki kietėjimo pradžios

Iki 10 min.

Naudoti, kai temperatūra

Nuo +10 iki +40 °C

Sąnaudos

Apie 150–250 g/m² (naudojant ant abiejų pusių,
priklausomai nuo medžiagos ir klijų purškimo
būdo)

Laikymo trukmė

12 mėn. vėsiomis sąlygomis

Išgaravimo laikas

10–15 min., priklausomai nuo paviršiaus savybių

APRIBOJIMAI
Įrankių valymas
Po naudojimo apverskite flakoną ir spauskite purškiamąjį antgalį, kol jame nebebus klijų.
Jei įmanoma, antgalį nuvalykite skiedikiu ar panašiais tirpikliais.
Laikymas
Flakoną laikykite sandariai uždarytą kambario temperatūroje. Venkite laikyti žemesnėse kaip +5 °C ir
aukštesnėse kaip +50 °C temperatūrose.

SVEIKATA IR SAUGA
Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamą Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas
pageidaujant.
„Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant naudojimo rekomendacijas ir produkto taikymą,
paremta mūsų žiniomis ir praktine produkto naudojimo patirtimi nuo šio TDL išleidimo datos. Produktą galima taikyti
įvairiais tikslais, įvairiomis naudojimo ir darbo sąlygomis, kurių mes negalime kontroliuoti. Dėl šios priežasties „Henkel“
neprisiima atsakomybės dėl produkto tinkamumo naudoti jūsų srityse ir jūsų sąlygomis, taip pat dėl naudojimo
paskirties ir rezultatų. Primygtinai rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad nustatytumėte produkto tinkamumą
naudoti.
Neprisiimame atsakomybės už šio Techninio duomenų lapo turinį, taip pat su šiuo produktu susijusias rašytines ir
žodines rekomendacijas, išskyrus, jei įvyko mirtis ar sužalojimas dėl mūsų aplaidumo ar bet kokio su produktu
susijusio teisinio pažeidimo.“

Henkel Balti OÜ
Sõbra 56B
51013 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
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