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„Moment 100 %“  

Be tirpiklių ir be vandens, universalūs skysti klijai. Pagaminta pagal Henkel FlextecTM 
technologiją (silano hibridinis jungiamasis polimeras – „hibridinis polimeras“). 

 
 
SAVYBĖS 
 

 Skystas  

 Skaidrus 

 Limpa prie daugelio 

 skirtingų paviršių 

 Atsparus vandeniui 

 Tinka naudoti lauke ir patalpose 

 Elastingas, atsparus vibracijai 

 Tinka tarpeliams užpildyti 

 Be tirpiklių, stingdamas nesusitraukia 

 Vieno komponento 

 Stingsta reaguodamas su drėgme 

 Paprastai naudojamas ir saugus 
 
 
TAIKYMO SRITYS 
 

 Idealiai tinka namų vidaus ir išorės remonto, kūrybiniams ir statybos darbams. 

 Įgeriantiems paviršiams klijuoti, pvz., medienai, kamščiamedžiui, betonui, skiediniui, akmeniui, 
baldams, tekstilei ir kartonui. 

 Neįgeriantiems paviršiams klijuoti, tokiems kaip stiklas, veidrodis, keramika, plytelės, plastikas (pvz., 
PVC, polikarbonatas). 

 Netinka polietilenui, polipropilenui, polistirolui, ABS ir teflonui. 
 

 
NAUDOJIMO NURODYMAI 
 
Naudoti tinkami paviršiai: 
Moment 100 % tinkamas įgeriantiems ir neįgeriantiems paviršiams, išskyrus polietileną, polipropileną, 
polistireną, ABS ir tefloną. 
 
Paviršiaus paruošimas:  
Norint užtikrinti gerą sukibimą būtina, kad aplinkoje būtų drėgmės (paviršiuje ir (arba) ore). Paviršius turi 
būti lygus ir švarus. Pašalinkite teršalus, pvz., dulkes, nešvarumus, tepalus ar rūdis. Valykite alkoholiniu 
tirpikliu, acetonu ir (arba) švitriniu popieriumi.  
Patikrinkite dangos paviršius, pašalinkite atsilupusias dangas. Jeigu reikia, prieš klijuodami  uždenkite 
gretimą plotą folija ar lipniąja juostele. 
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Pritaikymas: 
Nuvalykite ruošiamą klijuoti paviršių. Užtepkite sluoksnį klijų ant vieno iš klijuojamų paviršių. 
Suspauskite paviršius ir, sutvirtinę juostele ar spaustuvais, laikykite ne trumpiau kaip 30 min.  
Dviejų neįgeriančių paviršių klijavimas: sudrėkinkite abu paviršius drėgna šluoste. Įsitikinkite, kad yra 
pakankamai drėgmės klijų stingimo reakcijai. Padenkite klijus plonu sluoksniu. Palaukite 2–3 minutes. 
Suspauskite paviršius (nespėjus susiformuoti plėvelei) ir sutvirtinkite juostele ar spaustuvais. 
 
Pritaikymas: 
Suklijavus paviršius 100 % gali būti padengiamas dažais, ypač vandens pagrindu pagamintu akriliniu laku. 
Produktas stingsta reaguodamas su drėgme. Butelio dangtelį ir antgalį laikykite švarius. 
Dėl egzistuojančios plastikų ir lakų įvairovės prieš naudojant  kokią nors medžiagą patartina išbandyti jos 
sukibimo charakteristikas ir medžiagų suderinamumą. 
Sustingęs produktas yra atsparus vandeniui, tačiau netinkamas ilgalaikiam vandens poveikiui 
(panardinimui). 
Veidrodžius klijuokite laikydamiesi DIN   1238 standarto 5.1 punkto ir DIN EN 1036 standarto reikalavimų. Dėl didelių objektų 
klijavimo kreipkitės techninės konsultacijos. 

 
 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Spalva skaidri 

Tankis apytiksliai 1,1 g/cm3 

Klampumas apytiksliai 15 000 mPa×s (+ 23 °C) 

Naudojimo temperatūra Nuo -5° C iki +40° C 

Stingimo laikas apytiksliai 10 min., priklausomai nuo 
temperatūros ir aplinkos drėgmės 

Klijų išiega apytikslia 230 g/m2 

Sukibimo atsparumas senėjimui, oro sąlygoms ir drėgmei  

Atsparumas temperatūrai nuo - 50 °C iki + 80 °C*  
(*trumpalaikiam poveikiui) 

Tamprumas iki plyšimo  apytiksliai 100 % (plėvelė) 

Galiojimo trukmė 12 mėn. 

Galutinis paviršiaus atsparumas 
plėšimui 

3–4 N/mm2 (mediena) 

 
 
SVARBIOS PASTABOS 
 
Įrankių valymas 
Klijuoti naudotus įrankius nedelsdami nuvalykite acetonu ar alkoholiniu tirpikliu. Sustingusius klijus pašalinti 
galima tik mechaniškai. 
 
Laikymas  
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Produktas nejautrus šalčiui. 
 
Prilipusių likučių pašalinimas 
Švieži klijai lengvai pašalinami sausa šluoste. Nesustingę likučiai nuvalomi acetonu ar alkoholiniu tirpikliu. 
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Pastaba. Ant drabužių sustingusių klijų visiškai (100 %) pašalinti neįmanoma. 
Sustingę klijai netirpsta jokiame tirpiklyje, todėl juos pašalinti galima tik mechaniškai, naudojant tam 
tinkamą įrankį, pvz., grandiklį. 
 
Apsaugos priemonės: 
 
Papildomos informacijos rasite medžiagos apsaugos duomenų  
lape (MSDS). 
 
Galiojimo trukmė: 

 
Iki 12 mėnesių, laikant neatidarytoje taroje. 
 
 
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. 

 


