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Super Moment Universal 3g 

 
PRODUKTO APRAŠYMAS 
Super Moment Universal - vienkomponenčiai skysti momentiniai klijai. 
 
 

Pagrindinis junginys Etilcianakrilatas 
Išvaizda Skaidrus skystis 
Klampa 20–80 mPa·s 
Pakuotė 3 g tūbelė 
Tankis 20 °C 
temperatūroje 

1,08 (g/cm
3
) 

Laikymo trukmė esant 
20 °C temperatūrai 

24 mėnesiai nepradarytoje 
pakuotėje 

 
 

NAUDOJIMO PASKIRTIS. SAVYBĖS     

       

Super Moment Universal skirti naudoti namuose, buitinėms reikmėms. Stipriai suklijuoja įvairias medžiagas. 
Puikiai tinka plastikui, gumai, metalams, medienai, keramikai, odai, audiniams, kartonui ir popieriui klijuoti. 

 
Sukibimo greitis: atsižvelgiant į klijuojamą medžiagą, pirminis sukibimas įvyksta per 5–30 sekundžių.  

 

 
Sukibimo stipris (pagal ISO 4587): 10–20 N/mm

2 
(šlytis tempiant) per 12–24 val., atsižvelgiant į klijuojamą 

medžiagą. 
 
 

NAUDOJIMO NURODYMAI  

 

1. Įsitikinkite, kad visi klijuojami paviršiai yra švarūs, sausi ir gerai priglundantys vienas prie kito. 

2. Venkite klijų patekimo ant odos. 

3. Ant vieno iš klijuojamųjų paviršių užtepkite nedaug Super Moment Universal. 

4. Nedelsdami suglauskite abi klijuojamas dalis ir suspaudę palaikykite bent 1 minutę. 

5. Palikite 10 minučių, dar geriau – per naktį, kad paviršiai visiškai sukibtų. 

6. Venkite išpilti klijus ir apsaugokite darbo paviršius.  

7. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, klijuokite kambario temperatūroje (15–30 °C) ir esant bent 30 % 
santykiniam drėgniui. 

8. Tam, kad klijų tūbelę galėtumėte naudoti kuo ilgiau, pašalinkite klijų perteklių iš tūbelės antgalio, 
iššluostydami jį servetėle, uždėkite dangtelį ir pakuotę laikykite vėsioje, sausoje vietoje.   

 

 

APRIBOJIMAI  

 

 Skirta naudoti tik patalpoje, sausomis sąlygomis. 
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 Nenaudokite ant dulkėtų, purvinų ar šlapių paviršių. 

 Netinka polipropilenui, polietilenui, politetrafluoroetilenui (PTFE), silikoninei gumai, stiklui, 

įstiklintiems paviršiams, labai minkštai odai ar porolonui klijuoti. 

 Jokiu būdu šiais klijais neklijuokite indų, kuriuose bus laikomi karšti skysčiai. 
 
 
 

SVEIKATA IR SAUGA 

 
Prieš naudojant gaminį, prašome perskaityti medžiagos saugos duomenų lapą, kuris yra pateikiamas pagal 
pageidavimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56B 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 
 

Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, įskaitant patarimus dėl gaminio 
naudojimo, grindžiama mūsų žiniomis ir patirtimi, turima šio techninių duomenų lapo išleidimo dieną. 
Gaminys gali būti naudojamas skirtingais tikslais, taip pat gali skirtis darbo atlikimo sąlygos, kurioms 
neturime įtakos. Todėl Henkel neprisiima atsakomybės už gaminio tinkamumą naudojimo procesams ir 
sąlygoms bei  už gaminio naudojimo tikslus ir pasekmes. Primygtinai rekomenduojame atlikti 
išankstinius bandymus, siekiant patikrinti gaminio tinkamumą naudojimui.  

 
Bendrovė neprisiima atsakomybės už techninių duomenų lape pateikiamą informaciją ar bet kokį 

raštu ar žodžiu suteiktą patarimą dėl gaminio, išskyrus atvejus, kai atsakomybė yra aiškiai išreikšta, 
mirties ar kūno sužalojimo atveju dėl mūsų aplaidumo ir kai atsakomybė prisiimama pagal taikytinus 
atsakomybės už gaminį įstatymus. 

 


