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„Moment OneForAll Universal“ yra aukštos kokybės, įvairiems klijavimo ir sandarinimo darbams 
tinkantys baltos spalvos klijai.  
 
 
SAVYBĖS 
 
 Stiprios momentinės „skystosios vinys“ 
 Mišinys „Flextec“ polimero pagrindu 
 Stingsta reaguodamas su drėgme 
 Tinka atliekant vidaus ir išorės darbus 
 Tinka įvairioms medžiagoms klijuoti1 
 Tinka jautrioms medžiagoms klijuoti 
 Suklijuoja elastingai 
 Nesiplaušo ir nenuvarva 
 Slopina garsą ir virpesius 
 Tinka akytiems ir neakytiems paviršiams klijuoti 
 Sustingusį galima dažyti ir šveisti 
 Lengva užtepti žemoje temperatūroje 
 Be izocianatų 
 Be tirpiklių 
 Suriša įtrūkius 
 Atsparus klimato poveikiui ir senėjimui 
 Per kelias minutes gali būti koreguojamas 
 Veikia ir ant drėgnų paviršių2 
 Nesusitraukia 
 
PASKIRTIS 
 
 1Tūbelėje parduodamas „Moment OneForAll Universal“ tinka pagrindams iš įvairiausių medžiagų 

klijuoti, įskaitant plytas, keramiką, betoną, medienos plaušų plokštes, gipso plokštes, klijuotinės 
faneros plokštes, akmenį, MDF, medieną, metalą*, UPVC, stiklą, plastikus*, dažytus paviršius*, 
veidrodžius**. 

*Pirmiausiai būtina atlikti bandymą ir nustatyti, ar tinkamai sukimba, nes pagrindų gali būti daug ir įvairių. Sukibimą su 
polistireniniu putplasčiu („Styrofoam“) galima itin pagerinti prieš tai jį padengus atskiestais medienos klijais. Medienos klijus 
apytikriu santykiu 1:1 sumaišykite su vandeniu ir paskleiskite ant pagrindo. Šiam pirminiam sluoksniui išdžiūvus, galima tepti 
klijus.  
**Naudokite standarto DIN EN 1036-1 reikalavimus atitinkančius veidrodžius; dirbdami su dideliais veidrodžiais, pirmiausia 
kreipkitės techninio patarimo.  

 
 Tinka visiems įgeriantiems ir neįgeriantiems pagrindams klijuoti, išskyrus PE, PP, PTFE, akrilinį stiklą, 

plastifikuotą PVC, varį ir žalvarį. Jei pagrindas yra padengtas kokios nors medžiagos sluoksniu, 
pirmiausia rekomenduojama patikrinti produkto tinkamumą arba kreiptis patarimo į specialistus.  

 2Jei yra galimybė išdžiūti, galima klijuoti ir drėgnus paviršius. Nerekomenduojama naudoti, jei 
numatoma, kad bus laikomas nuolat panardintas į vandenį. 

 
 
STANDARTAI 
 LOJ išskyrimo klasė (Prancūzija): A+. 
 Atitinka ISO 16938-1 ir -2: tinka natūraliam akmeniui klijuoti, nepalieka dėmių, nenusidažo. 

 
NAUDOJIMO NURODYMAI 

Techninių duomenų lapas  
                    2018 m. sausio mėn. 

 

„Moment OneForAll Universal“ tūbelė 
Baltos spalvos, 142 g 
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Paruošimas 
Pasirūpinkite, kad paviršiai, kuriuos ketinate suklijuoti, būtų švarūs, nedulkėti ir neriebaluoti. Pirmiausia 
reikia pašalinti ant įgeriančių pagrindų susikaupusį vandenį. 
Pagrindas privalo būti stabilus. Nešvarumus pašalinkite tam tinkamu tirpikliu arba sušiurkštinkite 
paviršių ir po to nuo jo nuvalykite dulkes. Prieš užtepdami klijus, jei reikia, gretimus plotus užklijuokite 
maskuojamąja lipniąja juosta arba folija. Patikrinkite, ar dažai arba kitos dengiamosios medžiagos gerai 
laikosi ant pagrindo; jei ne, pašalinkite jas. 
Tam, kad klijai deramai stingų, sunaudojamas nedidelis kiekis drėgmės (paimamas iš aplinkos arba iš 
pagrindo). Sukibimą su dauguma paviršių pagerina vilgomasis gruntas.  
 
DARBO EIGA 
               
Užtepkite klijų ant vieno iš klijuojamų paviršių: tepkite (1) tik tam tikras vietas, kad taip išlygintumėte 
paviršiaus nelygumus, arba (2) banguotomis linijomis, kad iš pradžių geriau priliptų prie didelio 
paviršiaus, arba (3) tiesiais ruoželiais, jei paviršius nedidelis. Jei naudojate lauke, klijus tepkite 
vertikaliais ruožais. 
 

              
 
Užtikrinkite gerą vėdinimą. (mažiausias tarpas – 1 mm). 
Svarbu klijuojant du neįgeriančius paviršius tarpusavy: tam, kad klijai imtų stingti, jiems būtinas sąlytis 
su oru, todėl negalima klijais padengti viso ištisinio ploto ar didelių plotų. Po to suglauskite du paviršius, 
jei reikia, pataisykite, ir galiausiai gerai suspauskite. Žiūrėkite, kad klijais pateptos vietos nesutaptų. 
Suklijavus sunkius ir tempimo jėgos veikiamus daiktus būtina paremti ir sutvirtinti 24 valandoms.  
 
Klijams sustingus: 
Visiškai sustingusius klijus galima dažyti, ypač tinka akriliniai dažai vandens pagrindu. 
Visgi rekomenduojame iš pradžių išbandyti, nes dažų gali būti daug ir skirtingų. Dažai, kurie stingsta 
veikiami deguonies (pvz., alkidinės dervos), paprastai džiūsta (išlieka lipnūs) ilgiau. Dvikomponenčiai 
epoksidiniai dažai prastai išsilygina. 
 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Žaliava 
„Flextec“ polimeras  
(drėgmėje stingstantis silanu modifikuotas polimeras (angl. STP)) 

Tankis 1,6–1,7 g/cm3 

Atsparumas kaitinimui nuo -30 °C iki +80 °C, 100 °C trumpą laikotarpį 

Atviroji pauzė ~ 15 min.  

Klijų tepimo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C 

Sąnaudos 250–350 g/m2 

Įtrūkių surišimo geba iki 20 mm 

Pirminis lipnumas ~ 14 g/cm² 

Galutinis stipris  
(pagal DIN EN 205) 

nuo 1 iki 2 N/mm² 

Pailgėjimas trūkio metu 
(trūkstamoji ištisa) (DIN 
53504) 

~ 100 % 
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Kietėjimo (stingimo) 
tempas  

~ 2 mm per 24 val. 

Susitraukimas Nesusitraukia 

Laikymo trukmė  
12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant sausai ir nepradarytoje 
originalioje gamintojo pakuotėje, apsaugotą nuo tiesioginių saulės 
spindulių, temperatūroje nuo +5 ºC iki 25 ºC. 

 
 
APRIBOJIMAI 
 
Įrankių valymas 
Sausa šluoste nedelsdami nuvalykite nesustingusių klijų lašus ir iškart baigę dirbti sausa šluoste 
nuvalykite įrankius, po to pervalykite tirpikliu, alkoholiu ar benzinu; jokiu būdu nebandykite plauti 
vandeniu. 
Sukietėję klijai netirpūs jokiuose tirpikliuose ir juos galima pašalinti tik mechaniškai tam tinkamu įrankiu 
(pvz., grandikliu). 
 
Laikymo sąlygos 
Laikyti nepradarytą vėsioje ir sausoje vietoje. Pradarius, būtinai uždengti dangteliu, o pradarytos tūbelės 
turinį sunaudoti kuo greičiau. 
Saugoti nuo karščio, liepsnos ir kibirkščių, laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Produktui užšalimas 
nekenkia, bet sandėliuojant rekomenduojama vengti didelių ir staigių temperatūros pokyčių. Saugoti nuo 
vaikų. 
 
SVEIKATA IR SAUGA 
 
Prieš naudodami produktą perskaitykite jo medžiagos saugos duomenų lapą. Jį galima gauti pateikus 
prašymą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Henkel Balti OÜ“  
Sõbra 43  
Tartu 50106, Estija 
Telefonas (+372) 7305 800 
Svetainė 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 naudoti skirtingoms paskirtims, taip pat įvairiomis naudojimo ir 
darbinėmis aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Todėl „Henkel“ neatsako už mūsų 
produkto tinkamumą gamybos procesams ir sąlygoms, kurioms esant naudojate produktą, taip pat už 
paskirtį ir rezultatus. Itin rekomenduojame prieš naudojant patiems atlikti bandymus ir patikrinti mūsų 
produkto tinkamumą.  
 
Bet kokia atsakomybė dėl informacijos, pateiktos techninių duomenų lape ar kitoje rašytinėje ar 
žodinėje rekomendacijoje (-ose) dėl susijusio produkto, yra neįtraukta, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai 
susitarta kitaip, ir išskyrus mirties ar kūno sužalojimo atvejus dėl mūsų aplaidumo, ir bet kokia 
atsakomybė pagal bet kurį taikomą privalomą įstatymą dėl atsakomybės už gaminius.“ 

 

http://www.moment-klijai.lt/

