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GAMINIO SAVYBĖS
Lipniąją juostą Moment Power Tape galima naudoti įvairiems fiksavimo, sandarinimo, laikymo,
žymėjimo, apsaugojimo ir remonto darbams. Ją galima naudoti ant daugelio paviršių. Dėl trijų
sluoksnių technologijos, reikiamą kiekį šios juostos galima atplėšti ranka. Tinka naudoti ir
lauke, ir patalpose. Atspari UV spinduliams.

NAUDOJIMO SRITIS
 Moment Power Tape pasižymi puikiomis sukibimo savybėmis su daugeliu pagrindų, o taip
pat ir su šiek tiek drėgnais paviršiais.
 Moment Power Tape galima naudoti įvairiems sandarinimo,
laikymo, apsaugojimo ir remonto darbams buities,
sodininkystės, automobilių ir sanitarinės įrangos srityje.
 Dėl trijų sluoksnių technologijos, Moment Power Tape reikiamą kiekį šios juostos galima
atplėšti ranka, todėl nereikia jokio pjovimo įrankio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Naudojimas
Moment Power Tape lengva naudoti, kadangi reikiamą kiekį galima atplėšti ranka. Klijuojama
medžiaga turi būti sausa, ant jos neturi būti purvo ar dulkių.
Siekdami didžiausio sukibimo, labai gerai prispauskite juostą prie paviršiaus.
Siekdami geriausių sukibimo rezultatų, juostą klijuokite kambario temperatūroje. Tam tikrais
atvejais (labiau atsakingiems sprendimams) būtina užklijuoti keletą sluoksnių.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva

Sidabrinė, juoda, oranžinė

Laikančioji
medžiaga

Polietileno plėvelė + PET
audinys

Klijai

Sintetinė guma

Plotis

48 mm

Ilgis

10 m, 25 m, 50 m

Bendrasis svoris

180 g/m²

Tempimo stipris
(PSTC-31)

> 40 N/cm
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180° Atsparumas
atsilupimui su
plienu (PSTC-1)

> 10N/cm

Atsparumas
temperatūrai

nuo -10°C iki +70°C

Naudojimo
temperatūra

nuo +10°C iki +40°C

Laikymo terminas

24 mėnesiai

APRIBOJIMAI
Laikymas
Laikyti sausoje vietoje, nuo +10 C° iki +30 °C temperatūroje.
Sandėliuojant saugoti gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių.
Svarbi pastaba
Nuplėšiant juostą trapūs paviršiai gali būti pažeisti. Kilus abejonėms, juostą būtina savarankiškai išbandyti
nepastebimoje vietoje.

SVEIKATA IR SAUGA
Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas
pagal pageidavimą.
„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.
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