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     Techninių duomenų lapas 

                           08.2016 

Moment Super Epoxy 
Skaidrūs, greitai stingstantys 2K epoksidiniai klijai švirkšte  

  

SAVYBĖS  
 Greitai stingstanti epoksidinė derva 
 Dvi sudedamosios dalys santykiu 1:1  
 Be tirpiklių  
 Sustingusius klijus galima apdirbti (šlifuoti, gręžti) ir dažyti  
  

NAUDOJIMO SRITYS 
Įvairioms medžiagoms, pvz.: metalui, medienai, keramikai, akmeniui, daugumai 

plastikų (išskyrus polipropileną (PP), polietileną (PE), tefloną („Teflon®“) ir 

pan.), klijuoti ir remontuoti.  
  

 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS  
  

Paviršiaus paruošimas  
Klijuojami paviršiai turi būti sausi, be dulkių ir riebalų. Siekiant geriausių rezultatų, prieš klijuojant paviršius 

reikėtų pašiurkštinti. 
  

Naudojimas  
Nuo švirkšto nuimkite plastikinį apsauginį dangtelį. Vietoje apsauginio dangtelio uždėkite vieną iš dviejų 

maišymo antgalių. Spausdami plunžerinį stūmoklį išspauskite klijus. Maišytuvo antgalyje abi sudedamosios 

dalys gerai sumaišomos. Klijų mišinį užtepkite ant vieno iš klijuojamų paviršių ir suspauskite. Klijai pradės 

stingti praėjus 1 min. po sumaišymo. 
  

TECHNINIAI DUOMENYS  

Sudėtis  
Epoksidinė derva ir kietiklis  

Tankis (A, B dalis)  1,16 g/ml, 1,10 g/ml  

Šiluminis atsparumas  
Nuo -30 iki +150 °C (maks. +70 °C klijuojant apkrovas laikančius 
paviršius)  

Laikas iki kietėjimo pradžios 1 minutė  

Sukietėjusio produkto spalva Skaidrus 

Kietėjimo laikas 30 min. iki pirminio sukibimo. Visiškai sukietėja po 24 val. 

Galutinis stiprumas  
(EN 1465, RTC) 

Iki 16 N/mm2 (priklauso nuo pagrindo) 

Laikymo trukmė (kai 
temperatūra 20 °C) 

18 mėnesių nuo pagaminimo datos laikant neatidarytoje pakuotėje 

  



 

Page 2 of 2 
 

  

 

 

 

 

 

APRIBOJIMAI  
Epoksidinių klijų negalima naudoti kartu su minkštaisiais plastikais, pvz., PE, PP arba „Teflon®“.  
  

Valymo įrankiai  
Sukietėjusius klijų likučius galima pašalinti mechaniškai (šlifuojant, gremžiant ir pan.). Nesustingusius klijus 

galima pašalinti etanoliu arba kitu tirpikliu alkoholio pagrindu.  
  

Laikymas  
Klijai turėtų būti laikomi kambario temperatūroje (+10 – +30 °C). Norėdami išlaikyti kuo ilgiau, laikykite 

žemiausioje leidžiamoje temperatūroje.  
  

SVEIKATA IR SAUGA  

  
Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamą Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas 

pageidaujant. 
 
 
„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 taikyti įvairiais tikslais, įvairiomis naudojimo ir darbo sąlygomis, kurių mes 

negalime kontroliuoti. Dėl šios priežasties „Henkel“ neprisiima atsakomybės dėl produkto tinkamumo 

naudoti jūsų srityse ir jūsų sąlygomis, taip pat dėl naudojimo paskirties ir rezultatų. Primygtinai 

rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad nustatytumėte produkto tinkamumą naudoti. 

 

Neprisiimame atsakomybės už šio Techninio duomenų lapo turinį, taip pat su šiuo produktu susijusias 

rašytines ir žodines rekomendacijas, išskyrus, jei įvyko mirtis ar sužalojimas dėl mūsų aplaidumo ar bet 

kokio su produktu susijusio teisinio pažeidimo.“  

   
Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56B 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 
Internet: www.moment-klijai.lt  
 

       

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

