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MOMENT Crystal  
30 ml ir 125 ml tūbelės 
Moment Kristall – tai kontaktiniai klijai poliuretano pagrindu, kurių sudėtyje yra tirpiklių. 
 
GAMINIO APRAŠYMAS 

 Permatomi 
 Klijų linija yra beveik nematoma 
 Atsparūs minkštuose plastikuose naudojamiems plastifikatoriams (pvz., 

minkštame PVC) 
 Atsparūs senėjimo poveikiui, atskiestiems rūgštiniams ir šarminiams tirpalams 

 
NAUDOJIMO SRITYS 
Puikiai tinka klijuojant skaidrias medžiagas, kai reikia, kad klijų linija būtų nematoma. 
Itin stipriai suklijuoja kietus ir minkštus plastikus (kietą ir minkštą PVC, ABS, polistireną, 
PMMA ir pan.). 
Sukimba su įvairiomis medžiagomis, klijuojant skirtingais deriniais: mediena, metalu, 
guma, oda, kamštine medžiaga, veltiniu, tekstile, minkštomis putomis ir pan., išskyrus 
tokius paviršius kaip polietilenas, polipropilenas, teflonas ir panašios medžiagos. 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 
Spalva:     bespalviai, permatomi 
Kietųjų dalelių kiekis:    21,0–22,0 % 
Klampa:    3000–5000 mPa*·s (Epprecht STV) 
Savitasis sunkis:   0,874–0,875 g/cm3 
Klijavimo stipris priklauso nuo klijuojamų medžiagų ir jėgos jas suspaudžiant 
Atviroji pauzė:    60–120 min. 
Atsparumas karščiui:    60 ºC 
Paskleidžiamas kiekis:   250–350 g/m² ant abiejų klijuojamų dalių 
Pliūpsnio temperatūra:   -18 ºC 
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Prieš tepant klijus, klijuojami paviršiai turi būti nusausinti, pašiurkštinti, nuo jų reikia pašalinti dulkes ir 
kruopščiai nuvalyti. Tepalai ir teršalai turi būti nuvalyti naudojant tirpiklį, pvz., acetoną arba vaitspiritą. 
Klijai tolygiai tepami ant paviršių teptuku arba mentele. Praėjus džiūvimo laikui (po 5–10 min.), tinkamai 
išdžiūvusias dalis reikia sudėti kartu ir kelioms sekundėms tvirtai prispausti. 
 
SANDĖLIAVIMAS IR TVARKYMAS 
Jei bus klijuojama uždaroje patalpoje, būtina užtikrinti tinkamą vėdinimą. Laikyti atokiau nuo uždegimo 
šaltinių. Patekus į akis arba ant odos, atsargiai praplaukite vandeniu. 
Laikyti nuo –20 iki +30 ºC temperatūroje. Jei laikomi žemesnėje kaip 0 ºC temperatūroje klijai užšalo, kad 
atgautų savo pradinį storį, juos reikia palaikyti kambario temperatūroje. Klijų sukibimo stipris nesikeis. 
Saugoti nuo vaikų! 
Tinkamumo naudoti terminas: iki 24 mėnesių. 
 
SVEIKATA IR SAUGA 
Prieš užsisakydami produktą, perskaitykite saugumo kortelės informaciją. 

 

 

 

    Techninių duomenų lapas 
                  09.2016 
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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. 

 


