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MOMENT PLASTIK 
Universalūs skaidrūs klijai plastikui  
Kontaktiniai klijai tirpiklių pagrindu. 
30 ml tūbelė ant kartoninio lapo 
 
GAMINIO APRAŠYMAS 

 Labai stiprus sukibimas 
 Skaidrus 
 Atsparus vandeniui 
 Atsparus šalčiui 
 Labai atsparus skiestų rūgščių ir šarmų poveikiui 

 
 
TAIKYMO SRITYS  
Minkštam ir kietam PVC, polistirolui, organiniam stiklui ir kitam plastikui (išskyrus 
tefloną), polietilenui ir polipropilenui klijuoti 
Netinka indams, skirtiems maistui, klijuoti. 
 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 
Produkto pagrindas:  Poliuretano pagrindu. Sudėtyje nėra toluolo. 
Galutinis sukibimo stiprumas: Pasiekiamas po 24 valandų. Priklauso nuo medžiagų ir spaudimo. 
Tankis:    0,87−0,89 g/cm3 
Išeiga:    250−350 g/m2 dengiant abu paviršius  
Atsparumas temperatūrai: Nuo - 40°С iki + 70°С 
Atsparumas: Labai atsparus vandens, skiestų rūgščių ir šarmų poveikiui. Atsparumas 

senėjimui. Laikymo temperatūra nuo -20°С iki + 30°С. Klijai atsparūs 
šalčiui. 

Naudojimo temperatūra: Nuo + 18°С iki + 25°С. Sausa šiluma spartina, o šaltis lėtina tirpiklių 
garavimą. 

 
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 
Paviršiaus paruošimas  
Klijuojami paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Norint užtikrinti gerą sukibimą, paviršius rekomenduojama 
papildomai nuvalyti švitriniu popieriumi ir nuriebalinti benzinu arba acetonu. 
Prieš klijuodami, palaikykite medžiagą kambario temperatūroje (nuo +18°С iki +25°С). 
 
Klijavimas  
Klijus Moment Plastik reikia tolygiai paskirstyti ant abiejų klijuojamų paviršių, ypač kruopščiai kraštuose. 
 
Laikymo laikas  
Prieš sujungiant, suklijuotas puses 5-10 minučių reikia palaikyti kambario temperatūroje. 
 
Svarbi informacija  
Po 10 minučių laikymo klijuoti galima dar 1 valandą. Po laikymo ant klijuojamo paviršiaus turi susiformuoti 
matoma klijų plėvelė. Klijuojant akytas ir įgeriančias medžiagas, gali prireikti papildomo klijų sluoksnio. Prieš 
sujungiant paviršius, reikėtų įsitinkinti, kad klijai išdžiūvo, nelimpa prie pirštų ir nesitraukia. 
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Klijavimas / suspaudimas  
Atsargiai ir tiksliai sujunkite klijuojamus paviršius, nes juos sujungus, koreguoti nebus galima. 
Tvirtai suspauskite klijuojamus paviršius (spaudimas − 0.5 N/mm2 = 5 kg/cm2 arba daugiau).  
Sukibimo stiprumas priklauso ne nuo taikomo spaudimo trukmės, bet nuo jo jėgos. Kelių sekundžių 
spaudimas yra pakankamas. 
Spauskite nuo centro prie kraštų, norėdami išvengti oro susidarymo. Kruopščiai klijuokite kraštus. 
 
Tolesnis apdorojimas  
Pirminis sukibimo stipris yra toks didelis, kad suklijuotas gaminys gali būti apdorojamas nedelsiant. 
 
 
PAPILDOMA INFORMACIJA 
Saugaus naudojimo ir laikymo sąlygos  
Degus! Darbus atlikti gerai vėdinamoje patalpoje, toli nuo atvirų ugnies šaltinių. 
Per klijų naudojimo pertraukas klijus reikia laikyti sandariai uždarytus, norint išvengti tirpiklių garavimo. 
Patekus ant rankų odos arba į akis kruopščiai praplauti vandeniu. 
Laikyti sandariai uždarytus, kai temperatūra yra nuo -20°С iki +30°С. 
Užšalimo atveju klijai visiškai atkuria savo pirminę konsistenciją ir savybes, esant kambario temperatūrai, 
prieš naudojant klijus būtina išmaišyti. 
Pasibaigus klijų galiojimui, pakuotę su likučiais pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. 
 
Įrankių valymas  
Įrankius nedelsdami nuvalykite benzinu 
 
Dėmių šalinimas  
Atsargiai pašalinkite šviežias klijų Moment Plastik dėmes benzine išmirkyta šluoste. Išdžiuvusias dėmes 
nuo tekstilės galima pašalinti cheminio valymo būdu. Nuo kitų paviršių klijų dėmės šalinamos benzinu.   
 
Galioja 24 mėnesius nuo pagaminimo datos. 
 
 
SVEIKATA IR SAUGA 

 

Prieš užsisakydami produktą, perskaitykite saugumo kortelės informaciją. 

 

 

 

 

 

 

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

Internet: www.moment-klijai.lt 

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo 

yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti 

naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti 

negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, 

naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad 

įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas. 

Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet 

kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai 

susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus 

atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais. 

 


