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„Moment Acrylic“
Vienkomponentis akrilo sandariklis
SAVYBĖS

„Moment Acrylic“ yra vienkomponentis siūlių sandariklis, akrilo dispersijos
pagrindu. „Moment Acrylic“ yra nenuvarvantis sandariklis, skirtas mažai
besideformuojančioms vidaus ir lauko siūlėms sandarinti.
➢ Galima uždažyti (žr. pastabas dėl tepimo)
➢ Lengvai tepamas, pasižymi labai geromis tepimo savybėmis
➢ Geras sukibimas su daugeliu net negruntuotų pagrindų, pavyzdžiui, betonu,
mediena ir kt.
➢ Tolygiai sukimba su drėgnu, absorbuojančiu pagrindu ir be grunto
➢ Beveik bekvapis
➢ Didelis patvarumas
➢ Be tirpiklių
➢ Be ftalatų
STANDARTAI
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Atitinka EN 15651-1 (CE ženklas)
Gaminio tipas F-EXT-INT: fasado sandariklis skirtas
Naudoti fasadų išorinėje ir vidinėje pusėje
LOJ išmetimo klasė (Prancūzija):A+
EN 15301-1
Degumas: E klasė

NAUDOJIMO SRITIS
➢
➢
➢
➢
➢

Mažai besideformuojančioms siūlėms sandarinti patalpų viduje ir lauke
Jungiamosioms siūlėms aplink mažus ir vidutinio dydžio medinius langų rėmus, durų rėmus patalpų
viduje, ritinines žaliuzes, palanges, PVC vamzdžius ar vandentakius, gipso kartono plokštes, lubas,
tinkuotas sienas, sienų ir grindjuosčių sujungimo siūles ir kt.
Vidaus patalpų sandūroms sandarinti, tepant ant tokio pagrindo kaip betonas, tinkas, plytos, gipso
kartonas, aliuminis, medis, PVC ir kt.
Sujungimo siūlėms, užsandarintoms ar užpildytoms klijuojant tapetus ir dažant.
Mažiems sienų ir lubų įtrūkiams ar siūlėms užpildyti, pvz. gipse, plytose, akmenyse, medienoje ir kt.

NAUDOJIMO NURODYMAI

„Moment Acrylic“ tiekiamas paruoštas naudoti. Jį galima tepti tiesiai iš kasetės standartiniu pneumatiniu
arba mechaniniu pistoletu be specialaus paruošiamojo apdorojimo.
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Siūlės plotis turi būti pasirinktas taip, kad atitiktų sandariklio paslankumą.
a) Apskritai siūlės plotis turėtų būti > 10 mm ir < 30 mm, jei tikėtinas slankiojimas. Reikėtų išlaikyti pločio
ir gylio santykį apie 1:0,5.
b) Rekomenduojamas mažiausias siūlių plotis aplink langus ir duris: 10 mm
c) Trikampių sandūrų kraštai turi būti mažiausiai 6 mm.
Siūlių paruošimas
Pagrindas turi būti švarus, sausas, be dulkių, aliejaus, riebalų ar prilipusių dalelių. Prieš tepant sandariklį,
akytą pagrindą (pvz., betoną, tinką, medieną ir t.t.) reikia gerai sudrėkinti.
Prireikus, visiškai nugrandykite seną sandariklį ir kitus likučius. Riebalus nuo paviršiaus galima pašalinti
atitinkamu valikliu. Norint sukurti optiškai tvarkingas siūles, rekomenduojame siūlių kraštus užklijuoti
apsaugine juosta.
Paruošę siūlę ir pagrindą, prireikus, įsprauskite atraminį strypą (uždaroji akutė, PE putplasčio atraminiai
strypai) iki reikiamo gylio.
Darbo eiga
Nupjaukite kasetės dangtelio viršų virš sriegio, užsukite plastikinį antgalį ir pjaukite kampu, kad atitiktų
reikiamą siūlės sluoksnelės plotį. Įstatykite kasetę į sandariklio pistoletą ir išspauskite sandariklio į siūlę,
įsitikinę, kad sandariklis visiškai liečiasi prie siūlės šonų, ir stenkitės, kad nepatektų oro.
Lyginimas
Užtepus produkto, reikia iš karto tvirtai išlyginti palei siūlės šonus, kad gerai sukibtų. Prieš lyginant, siūlę
galima nedaug apipurkšti švariu vandeniu. Apsauginę juostą nuplėškite, kol ant sandariklio nesusiformavo
pluta, ir išlyginkite siūlę vandeniu, kad paviršius taptų lygus. Pašalinkite vandens likučius ir saugokite
sandariklio paviršių nuo vandens (lietaus), kol susidarys pluta.
Valymo priemonės
Naujai užteptą, nesukietėjusį gaminį galima nuplauti vandeniu. Įrankius ir naudojimo įrangą išplaukite
vandeniu iškart panaudoję. Sukietėjęs sandariklis netirpsta jokiuose tirpikliuose ir jį galima pašalinti tik
mechaniškai (pvz., peiliu).
Pastabos dėl naudojimo ir apribojimų
Sandariklį galima uždažyti tik tuo atveju, jei danga geba atkartoti sandariklio deformacijas (įprastai, jei
siūlių deformacija yra < 5 %, priklausomai nuo dangos) – kitaip dangos paviršiuje gali atsirasti įtrūkių.
Gaminį galima uždažyti įprastais komerciniais dažais, laku ir politūra. Prieš naudojant rekomenduojama
išbandyti, ar sandariklis yra tinkamas ir ar jį galima uždažyti.
Nenaudokite gaminio, jei prognozuojamas lietus ar šaltis. Užtepus saugoti nuo lietaus mažiausiai 1
valandą. Kietėjimo metu LX30 reikia apsaugoti nuo šalčio. Sukietėjęs gaminys yra atsparus vandeniui ir
šalčiui.
Nerekomenduojama naudoti esant aukštai temperatūrai (dėl deformacijų kietėjimo metu susidaro plyšiai).
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Nenaudokite LX30 kaip stiklinimo sandariklio, grindų siūlėse, išorinių sienų besideformuojančiose
jungtyse, su marmuru ar natūraliais akmenimis, ant bituminio pagrindo, natūralaus kaučiuko, chloropreno,
EPDM ar su statybinėmis medžiagomis, iš kurių gali sunktis aliejai, plastifikatoriai ar tirpikliai, kurie gali
pakenkti sandarikliui. Nenaudokite ant neatsparaus korozijai pagrindo, tokio kaip plienas, geležis ir kt.
Netinka siūlėms, kur veikiamoms vandens slėgio arba siūlėms, kurios nuolat mirksta vandenyje
(povandeninės sistemos, sanitariniai įrenginiai, grindų dangos siūlės, balkonai ir terasos). Nenaudokite
LX30 vonioms ar kriauklėms sandarinti.
Gali pakisti spalva, pvz. dėl cheminių medžiagų poveikio ar aukštos temperatūros. Tačiau spalvos
pasikeitimas paprastai neturi neigiamos įtakos techninei kokybei ar patvarumui.
Norėdami gauti daugiau informacijos ir kilus klausimams dėl panaudojimo atvejų, kurie nepaminėti šiame
duomenų lape, susisiekite su vietiniu „Henkel“ atstovu.
TECHNINIAI
DUOMENYS

Nesukietėjęs gaminys
Pagrindas:
Kvapas:
Darbo temperatūra:
Konsistencija:
Tankis:
Hidraulinė varža"
Plutos susidarymo trukmė:
Kietėjimo (stingimo) greitis:

Akrilato dispersija vandens pagrindu
savitas
nuo +5 °C iki +40 °C (pagrindo ir aplinkos)
Nesudrimbanti pasta
1,56 g/cm³
(ISO 2811-1)
 0 mm
(ISO 7390)
 25 minutės
(23°C, 50% s. d.)
 5 mm per 10 dienų
(23 °C, 50% s. d., siūlė 20x10mm)

Sukietėjęs gaminys
Kvapas:
A kietumas pagal Šorą:
100% modulis:
Pailgėjimas trūkio momentu:
Susitraukimas:
Paslankumas:
Didž. siūlės plotis:
Eksploatavimo temperatūra:

bekvapiai
 40
 0,2 N/mm2
 200 %
 -30%
12,5 %
didž. 30 mm
-20°C – +80°C

(ISO 868)
(ISO 8339-A)
(ISO 8339-A)
(ISO 10563)

BENDROJI INFORMACIJA
Paviršiai
Gaminys tinka daugybei statybinių medžiagų: betonui, plytoms, pluoštiniam betonui, dažytiems metalams,
lakuotam aliuminiui, oksiduotam aliuminiui, medienai, PVC ir kt. Nsukimba su PE, PP, PTFE (Teflon®).
Nerekomenduojama naudoti marmurui, plytelėms, keramikai sandarinti.
Prieš naudojant ant plastiko ir dažų, reikia patikrinti sukibimo savybes. Tuo atveju, jei medžiagos
nežinomos, ar lemiamos reikšmės turinčiais atvejais, rekomenduojama atlikti sukibimo bandymus arba
pasitarti su techninės priežiūros tarnyba.
Sandėliavimas
18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant neatidarytose originaliose gamintojo pakuotėse, sausomis
sąlygomis, apsaugojus nuo tiesioginių saulės spindulių, temperatūrai esant nuo +10 iki +25 °C.
Cheminis atsparumas
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Nerekomenduojama gaminio naudoti, jei numatomas nuolatinis sąlytis su chemikalais. Nedidelis
atsparumas aromatiniams tirpikliams, organinėms rūgštims, koncentruotiems šarmams ir koncentruotoms
rūgštims, chloruotiems angliavandeniliams, plovikliams.
Dėl kitų cheminių medžiagų kreipkitės į mūsų techninę tarnybą.
Pakuotės
Plastmasinės (PE) kasetės
Spalvos
Balta

SVEIKATA IR SAUGA
Prieš naudodami produktą, perskaitykite jo medžiagos saugos duomenų lapą, kurį galima gauti pateikus
prašymą.

„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 naudoti skirtingoms paskirtims, taip pat įvairiomis naudojimo ir
darbinėmis aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Todėl „Henkel“ neatsako už mūsų
produkto tinkamumą gamybos procesams ir sąlygoms, kurioms esant naudojate produktą, taip pat už
paskirtį ir rezultatus. Itin rekomenduojame prieš naudojant patiems atlikti bandymus ir patikrinti mūsų
produkto tinkamumą.
Bet kokia atsakomybė dėl informacijos, pateiktos techninių duomenų lape ar kitoje rašytinėje ar
žodinėje rekomendacijoje (-ose) dėl susijusio produkto, neįtraukta, išskyrus atvejus, kai aiškiai
susitarta kitaip, ir išskyrus mirties ar kūno sužalojimo atvejus dėl mūsų aplaidumo, ir bet kokia
atsakomybė pagal bet kurį taikomą privalomą įstatymą dėl atsakomybės už gaminius.“
„Henkel Balti OÜ“
Sõbra 61
Tartu 50106, Estija
Telefonas (+372) 7305 800
Svetainė www.moment-klijai.lt
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