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„Moment Home&Construction“
Daugiafunkcis naujas neutralus silikonas
SAVYBĖS

„Moment Home&Construction“ yra mažo modulio, vienkomponentis, paruoštas
naudoti, naujas neutralus kietėjantis silikoninis sandariklis, kuriame yra fungicido,
tinkamo naudoti sanitarinėse patalpose ir dažniausiai atliekamiems sandarinimo
darbams.
„Home&Construction“ būdingos geros sukibimo savybės, neutralumas ir ilga galiojimo
trukmė.
„Moment Home&Construction“ yra naujos kartos neutralūs silikonai, kuriems būdingi ir
oksimo (labai geros darbinės savybės, ilgas galiojimo laikas) ir alkoksi (tvarus ir
nekenksmingas sveikatai) grupių pranašumai.
➢ mažas modulis
➢ 12,5% paslankumas
➢ lengva užtepti ir išlyginti
➢ lygi ir blizgi išorinė išvaizda
➢ puikus atsparumas UV spinduliams, klimato poveikiui ir senėjimui
➢ nelaidus vandeniui
➢ geras sukibimas su daugeliu net negruntuoto pagrindo rūšių, tokių kaip stiklas, plytelės, keramika,
oksiduotas arba grynas aliuminis, plienas, nerūdijantis plienas, mediena (dažyta arba kitokia), poliesteris,
PC, PVC, klinkerio plytelės (glazūruotos ir neglazūruotos), betonas ir kiti akyti pagrindai
➢ jokio liekamojo lipnumo
➢ neardo (neėsdina) metalų
➢ tepant beveik bekvapis
➢ Be MEKO ir oksimo grupių
➢ atsparus grybų veisimuisi
➢ geras atsparumas įprastoms valymo priemonėms ir daugeliui chemikalų

DENGIMAS

„Moment Home&Construction“ galima naudoti šioms reikmėms:
➢
➢
➢
➢

jungiamosioms ir kompensuojamosioms siūlėms sandarinti statybų pramonėje
sandarinimo darbams sanitarinėse patalpose, pvz., vonios kambariuose ir virtuvėse
perimetro siūlėms sandarinti
lauko ir vidaus apdailai
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STANDARTAI
EN 15651-1 (CE ženklas)
EN 15651-2 (CE ženklas)
EN 15651-3 (CE ženklas)
EN 13501-1
ISO 846-B
ISO 11600
LOJ (Prancūzija)

gaminio tipas F-EXT-INT: fasado sandariklis skirtas naudoti
fasadų išorinėje ir vidinėje pusėje, pritaikytas šaltam klimatui
gaminio tipas G-CC: sandariklis skirtas naudoti ant stiklo,
pritaikytas šaltam klimatui
gaminio tipas S: sandariklis santechnikos įrenginiams
Degumas: E klasė
mikrobiologinis dauginimasis: 0 lygmuo
Klasė F-12,5E
klasė A+

TECHNINIAI DUOMENYS
Prieš kietėjant
Silikono tipas
Agregatinis būvis
Tankis (ISO 2811-1)
Hidraulinė varža (ISO 7390)

Neutralus
Pasta
 0,99 g/ml
 1 mm

Kietėjimas
Plutos formavimosi laikas (+23 °C / 50% RH)
Kietėjimo greitis (+23°C, 50% RH, 20x10mm siūlės skerspjūvis)
Darbui tinkama temperatūra

 15–30 min.
 2–2,5 mm / diena
+ 5 iki + 40°C

Sukietėjus
A kietis pagal Šorą (ISO 868)
Paslankumas (ISO 11600)
Didž. siūlės plotis
Apimties pokytis (ISO 10563)
Atsparumas temperatūrai

 12
12,5%
30 mm
< 25%
- 30 iki + 120°C

Mechaninės savybės
Elastingumo atkūrimas
(su oksiduotu aliuminiu - ISO 7389-A)
Modulis, kai pailgėjimas 100 %
(su oksiduotu aliuminiu - ISO 8339-A)
Trūkstamasis pailgėjimas (trūkstamoji ištisa)
(su oksiduotu aliuminiu - ISO 8339-A)

 75%
 > 0,25 N/mm2
 200%

NAUDOJIMO NURODYMAI
„Moment Home&Construction“ tiekiamas paruoštas naudoti. Jį galima tepti tiesiai iš originalios pakuotės
be specialaus paruošiamojo apdorojimo.
Paviršiaus paruošimas
Visi paviršiai turi būti švarūs ir sausi, be dulkių, riebalų ir kitų medžiagų, galinčių pakenkti tinkamam
sandariklio sukibimui.

2 iš 5 psl.

Seno sandariklio ar kitų medžiagų likučius, taip pat pelėsius reikia visiškai pašalinti nuo pagrindo (jei
reikia, naudokite silikono valiklį).
Riebalus galima pašalinti tirpiklyje (spirite arba vaitspirte) suvilgytu diskeliu ir po to paviršių reikia nuvalyti
švaria šluoste.
Dulkes galima nupūsti aliejaus neturinčio suslėgto oro srove.
Siekiant geriausių sandarinimo rezultatų, prieš užtepant sandariklio masę, rekomenduojama siūlių kraštus
užklijuoti apsaugine juosta.
Siūlės matmenys
Būtina atsižvelgti į sandariklio paslankumą ir į vietos reglamentus.
Paprastai siūlės gylis turi būti > 10 mm ir <35 mm, o siūlės plotis – dvigubai didesnis nei gylis.
Gruntavimas
„Home&Construction“ galima naudoti ant negruntuotų dažniausiai naudojamų pagrindų.
Rekomenduojama naudoti specialų gruntą, išskyrus panardinimo į vandenį atvejus, ypač ant akytų
pagrindų.
Sandariklio naudojimas
Užtepus sandariklio pagrindo medžiagą (uždarųjų akučių polietileno putų arba atvirųjų akučių poliuretano
putų), reikia iškart užtepti ir sandariklį tam, kad visiškai užsipildytų jam skirta ertmė. Lyginant užteptą
sandariklį, užtikrinamas geras sandariklio ir jungiamųjų paviršių sąlytis.
Užtepę iškart apipurkškite siūlę švelniu ploviklio tirpalu (muiluotu vandeniu) ir išlyginkite tinkamu įrankiu.
Bet kokias apsaugines juostas reikia nuplėšti dar prieš susidarant plutai sandariklio paviršiuje. Nedelsdami
išlyginkite visus nelygius sandariklio kraštus.
Valymo priemonės
Šviežiai sandarikliu suteptas vietas galima valyti sausu arba tirpikliu suvilgytu diskeliu.
Bet kokį sukietėjusį sandariklį galima pašalinti grandant (pvz., skustuvo peiliukais) arba naudojant specialų
silikono šalinimo valiklį.
Atkreipkite dėmesį
Siūlę reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti.
Patalpoje, kurioje naudojamas sandariklis, užtikrinkite gerą nuolatinę oro apytaką.
Kietėjimo greitis priklauso nuo temperatūros, oro drėgmės ir siūlės matmenų. Esant žemai temperatūrai,
mažam oro drėgnumui ar dideliems siūlės matmenims, kietėjimas vyksta lėčiau ir trunka ilgiau.

APRIBOJIMAI
➢

Tepdami ant jautrių paviršių (pvz., veidrodžiai), iš anksto patikrinkite jų suderinamumą su sandarikliu.

➢

Nerekomenduojama „Moment Home&Construction“ naudoti siūlėms, kurios tiesiogiai liečiasi su
maistu.

➢

Nerekomenduojama „Moment Home&Construction“ naudoti konstrukciniam stiklinimui.

➢

„Moment Home&Construction“ neturi būti naudojamas kaip antrinis sandariklis stiklo paketuose ir
negali turėti sąlyčio su stiklo paketo kraštų sandarikliu.

➢

„Moment Home&Construction“ negali turėti sąlyčio su beskeveldrio (nedūžtamo) stiklo
tarpsluoksniu.
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➢

Nerekomenduojama „Moment Home&Construction“naudoti baseinų siūlėms, akvariumo siūlėms ar
naudoti po vandeniu.

➢

„Moment Home&Construction“ užsandarintų siūlių negalima uždažyti (prastas dažų dengiamumas ir
sukibimas).

➢

Prieš tepant „Moment Home&Construction“ ant dažyto pagrindo, dažai turi būti visiškai išdžiūvę ir
sukietėję. Turint omenyje milžinišką dažų įvairovę, rekomenduojama iš anksto atlikti dažų
suderinamumo bandymą, ypač jei dažai alkidiniai.

➢

Nerekomenduojama „Moment Home&Construction“ sandarinti medžiagų, kurios laikui bėgant gali
išskirti tam tikrus komponentus (butiliniam sandarikliui, EPDM gumai, polichloroprenui, bitumui ir kt.).
Gali pakisti spalva arba suprastėti sukibimo savybės.

➢

Nerekomenduojama „Home&Construction“ naudoti ant natūralaus akmens (pvz., marmuro, granito).
Natūraliam akmeniui reikia naudoti specialų natūralaus akmens silikoną.

➢

Nerekomenduojama „Moment Home&Construction“ naudoti su PMMA (Plexiglass®), švinu, PTFE
(Teflon®), polietilenu ir polipropilenu.

BENDROJI INFORMACIJA
Sandėliavimas
Laikykite „Moment Home&Construction“ sausoje patalpoje nuo 5 °C iki 25 °C temperatūroje.
Galiojimo trukmė yra 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant originalioje gamintojo pakuotėje
(galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės).
Pakuotės
Plastmasinės (PE) kasetės
Spalvos
Skaidri

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. Primygtinai rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad nustatytumėte
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. “
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„Henkel Balti OÜ“
Sõbra 61
Tartu 50106, Estija
Telefonas (+372) 7305 800
Svetainė www.moment-klijai.lt
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