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Techninių duomenų lapas 
 2019 m. sausio mėn.

 

Klijai „Moment OneForAll Click&Fix“ 

 
Vienkomponenčiai, elastingi, universalūs montažiniai klijai, skirti vidaus ir lauko darbams, sukurti 

technologijos „Flextec“pagrindu. 
 
SAVYBĖS
 
➢ Akimirksniu labai lipnūs 
➢ Kelias minutes galima koreguoti klijuojamų dalių padėtį 
➢ Stingsta drėgmėje 
➢ Nesudrimba 
➢ Galima naudoti pastatų viduje ir išorėje 
➢ Tinka skirtingoms medžiagoms klijuoti 
➢ Tinka jautrioms medžiagoms 
➢ Elastingas sukibimas 
➢ Tinka akytiems ir neakytiems paviršiams 
➢ Be izocianatų 
➢ Be tirpiklių 
➢ Tinka tarpeliams užpildyti 
➢ Slopina garsą ir vibracijas 
➢ Atsparūs oro sąlygoms ir senėjimui 
➢ Galima naudoti ant drėgnų paviršių 
➢ Nesitraukia 
 
NAUDOJIMO SRITIS 
 
▪ Click&Fix labai lipnius klijus tinka naudoti ant įvairių pagrindų, pvz., plytų, keramikos, betono, medienos 

plaušų plokščių, gispkartonio plokščių, faneros, akmens, MDF, medienos, metalo, UPVC, stiklo, 
plastikų*, dažytų paviršių* ir veidrodžių**. 

 
▪ Klijus galima naudoti ant visų įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų. Išskyrus PE, PP, PTFE, akrilinį stiklą 

ir plastifikuotą PVC, varį ir žalvarį. Klijuojant dengtus pagrindus, rekomenduojama patikrinti produkto 
tinkamumą arba pasitarti su specialistu. Galima naudoti ant drėgnų paviršių, jei jie gali išdžiūti. 
Nerekomenduojama naudoti vandenyje panardintoms dalims. 

 
▪ Galima klijuoti natūralius akmenis, pvz., iš marmuro arba granito pagamintas palanges, jei natūralaus 

akmens storis yra bent 10 mm. 
 
* Dėl galimų įvairių skirtingų pagrindų būtina pirmiausia atlikti tinkamumo bandymus. Klijų Click&Fix sukibimą su polistireniniu putplasčiu 
(„Styrofoam“) galima pagerinti prieš klijuojant pagrindą padengus praskiestais medienos klijais. Medienos klijus sumaišykite santykiu maždaug 1: 1 
su vandeniu ir paskleiskite ant pagrindo. Pirminei medienos klijų dangai išdžiūvus, galima tepti klijus Click&Fix.  
 
 ** Veidrodžiai turi atitikti DIN EN 1036-1. Klijuojant didelius daiktus, kreiptis specialistų patarimo.  
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NAUDOJIMO NURODYMAI 
 
Paviršiaus paruošimas 
Paviršiai, kuriuos ketinate klijuoti, turi būti švarūs, sausi, ant jų neturi būti jokių alyvos, tepalo likučių, dulkių 
ar atšokusių dalelių. Nuo įgeriančių pagrindų, prieš klijuojant, pirmiausia reikia pašalinti stovintį vandenį. 
Jei paviršiai nešvarūs, nešvarumus nuvalykite atitinkamu tirpikliu arba paviršius nušlifuokite ir tada 
nuvalykite nuo jų dulkes. Patikrinkite, ar dažų bei kitokios dangos gerai sukibusios, jei taip nėra – jas 
pašalinkite. 
Tuo atveju, jei medžiagos nežinomos, ar lemiamos reikšmės turinčiais atvejais, rekomenduojama atlikti 
sukibimo bandymus arba pasitarti su techninės priežiūros tarnyba. 
Klijams sukietėti reikia nedidelio kiekio drėgmės (iš oro ir (arba) pagrindo). 
 
Naudojimo būdai 
 
1. Nuimkite dangtelį ir pašalinkite aliuminio foliją, tuomet spauskite įtaisą, kol išgirsite spragtelėjimą. 
2. Priglauskite norimą priklijuoti daiktą prie paviršiaus ir tvirtai prispauskite.  Dar kelias minutes galėsite 
koreguoti jo padėtį, o tada bus baigta!  

 
 
 
Pašalinus apsauginę aliuminio foliją, gaminys išlieka stabilus tik tam tikrą ribotą laiką (ne ilgiau kaip 6 
mėnesius). Panaudoję, tvirtai uždenkite dangteliu, kad klijai neimtų stingti. 
 
Svarbu klijuojant 2 neįgeriančius paviršius: klijų negalima tepti ištisiniais plotais, nes jiems sukietėti 
reikalingas sąlytis su oru ir drėgme. Įsitikinkite, kad klijais ištepti plotai nepersidengia. 
 
Valymas 
 
Nepageidaujamus klijais suterštus plotus valykite nieko nelaukdami. Galite plauti dideliu kiekiu vandens ir 
muilo, valyti vaitspiritu, etanoliu arba kitais valyti skirtais tirpikliais. Sustingusius klijus gal ima pašalinti tik 
mechaniškai (t. y., nugrandyti peiliu ar grandikliu). 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Nesustingę klijai 
 

Žaliava Polimeras„Flextec“  

(drėgmei veikiant kietėjantis polimeras su galinėmis silano grupėmis (STP)) 

Išvaizda: balkšvos spalvos 

Kvapas švelnus, alkoholio 

Klijų tepimo temperatūra: nuo +5 °C iki +40 °C (pagrindo ir aplinkos) 

Konsistencija Nesudrimbanti pasta 

Tankis 
(pagal ISO 2811-1) 

~1,65 g/cm³ 
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Plutos susidarymo trukmė  
(23 °C temperatūroje, esant 50 % sant. drėgniui) 

 10 minučių        

Laikas iki kietėjimo pradžios  15 minučių 

Kietėjimo (stingimo) greitis 
(23 °C temperatūroje, esant 50 % sant. drėgniui, 
20x10 mm dydžio rutuliuko) 

 2 mm per 24 val. 

Pirminis lipnumas  35 g/cm² 

Tarpelių užpildymo geba Iki 5 mm (aukštis) 
 

Laikymo trukmė nepradarytoje pakuotėje (užsandarintoje aliuminio folija ties antgaliu): 
18 mėn. 
 
Nuo pagaminimo datos, laikant neatidarytose originaliose gamintojo pakuotėse, sausomis 
sąlygomis, apsaugojus nuo tiesioginių saulės spindulių, temperatūrai esant nuo +5 iki +25 
°C. 

Sustingę klijai 
 

Modulis 100 %  
DIN 53504 

 > 1,5 N/mm2 

Trūkstamasis pailgėjimas (trūkstamoji ištisa)  
(DIN 53504, S2) 

 100 % 

Tempiamasis stipris  
(DIN 53504, S2) 

 > 1,6 N/mm2 

Galutinis stipris  
(DIN EN 205) 

 2,0 N/mm2 

(atsparumas išilginei šlyčiai, mediena su mediena) 

Eksploatavimo temperatūra Nuo –30 iki +80 °C, trumpam iki 100 °C 

Susitraukimas (pagal ISO 10563)  –3 %   

 
REKOMENDUOJAMOS DIDŽIAUSIOS VIENAM KLIJŲ TAŠKUI TENKANČIOS APKROVOS 
 
Kokį paviršiaus plotą galima suklijuoti vienu klijų tašku, priklauso nuo to, kiek arti vienas kito įmanoma 
prispausti klijuojamus paviršius, ir kokią tuštumą (nelygumus) reikia užpildyti klijais. Todėl vieno klijų taško 
pirminis lipnumas ir galutinis suklijavimo stipris labai priklauso nuo tarpo tarp pagrindo ir klijuojamo objekto, 
taip pat nuo jų abiejų paviršių grublėtumo. 
 

Klijų taško dydis 

Užtepus 
Suspaudus 

1 mm tarpas 2 mm tarpas 

2,0 cm skersmens 3,5 cm skersmens 2,4 cm skersmens 

Stipris 

Momentinis lipnumas Akimirksniu 300 g 160 g 

Galutinis stipris Kai visiškai sustingsta (sukietėja)* 7 kg 3,5 kg 

 
* Kietėjimo (stingimo) tempas priklauso nuo paviršiaus, medžiagos, drėgmės ir temperatūros. Klijuojant akytas medžiagas, ir kai labai drėgna, klijai stingsta 
greičiau. 

 
Kiek klijų taškų reikės kiekvienu skirtingu atveju, priklausys nuo klijuojamų objektų formos, matmenų, svorio 
ir medžiagų rūšies, ir nuo pačios sienos medžiagos. Jei prilimpa nepakankamai tvirtai, užtepkite daugiau 
klijų taškų. 
 
APRIBOJIMAI 
 
Laikymo sąlygos 
 
Laikyti sausai, +10–25 ºC temperatūroje. Užšalimas klijų nesugadina, tačiau juos sandėliuodami venkite 
didelių temperatūrų pokyčių. 
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Pastabos naudotojams 
 
Rekomenduojama išbandyti Click&Fix labai lipnių klijų tinkamumą sąlyčiui su dažytais paviršiais, taip pat 
įsitikinti, ar paskui Click&Fix klijus bus galima uždažyti dažais. Deguoniui veikiant tinklą sudarantys dažai 
gali ilgiau nei įprasta džiūti ar išlikti lipnūs arba gali blukti, ypač alkidinės dervos dažų atveju. Klijus galima 
uždažyti tik jiems visiškai sustingus (sukietėjus). 
 
Nenaudokite Click&Fix labai lipnių klijų kaip stiklinimo sandariklio, taip pat ant bituminio pagrindo arba tokių 
statybinių medžiagų, iš kurių gali sunktis alyva, plastifikatoriai ar tirpikliai, galintys graužti klijus.  
Netinka klijuoti objektams, kurie bus veikiami vandens slėgio ar nuolat panardinti po vandeniu, pvz., 
baseinuose žemiau vandens linijos, vandens vamzdynuose ir pan. Nenaudokite Click&Fix labai lipnių klijų 
vonioms, praustuvams ar plytelėms išklijuotoms sienoms ir grindims vonios kambaryje užsandarinti. 
 
Veidrodžius šiais klijais galima klijuoti tik tuo atveju, jei veidrodžio danga ir apsauginis lako sluoksnis atitinka 
EN 1036-1 nuostatas. Jei veidrodžio savybės nežinomos, arba įgyvendindami didelius projektus, būtinai 
kreipkitės į veidrodžio gamintoją leidimo. 
 
 
 
SVEIKATA IR SAUGA 
 
Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas 
pagal pageidavimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkel Balti OÜ  
Sõbra 43,  
Tartu 50106, Estija 
Tel.: (+372) 7305 800 
www.moment-liimid.ee 
www.moment-limes.lv 
www.moment-klijai.lt 
 

„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 sąlygose, taip pat dėl naudojimo paskirties ir rezultatų. Primygtinai 
rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad nustatytumėte produkto tinkamumą naudoti.  
 
Neprisiimame atsakomybės už šio Techninių duomenų lapo turinį ar raštiškas ir žodines 
rekomendacijas, susijusias su šiuo produktu, išskyrus mirtį ar sužalojimą dėl mūsų aplaidumo ar bet 
kokio teisinio su produktu susijusio pažeidimo.“ 

 

http://www.moment-liimid.ee/
http://www.moment-limes.lv/
http://www.moment-klijai.lt/

