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Moment 100% 
Daudzfunkcionāla šķidra līme, nesatur šķīdinātājus un ūdeni. Pamatojas uz 
Henkel’s Flextec™ Technology (silāna šķērssaites veidojošs polimērs, “Hibrīdpolimērs”) 

 
ĪPAŠĪBAS 
 
 šķidrums 
 caurspīdīgs 
 adhēzija pie daudzām dažādām pamatnēm 
 ūdensnecaurlaidīga 
 iekšdarbiem un āra darbiem 
 elastīga, izturīga pret vibrācijām 
 spraugu aizpildīšana 
 nesatur šķīdinātājus, nav rukuma 
 vienkomponenta 
 mitruma iedarbībā cietējoša 
 droši un viegli lietot 

 
 
PIELIETOJUMA JOMAS 
 

 Ideāla remontēšanai, amatniecības un celtniecības darbiem mājā un tās 
apkārtnē. 

 Absorbējošu virsmu, piemēram, koksnes, korķa, betona, apmetuma, akmens, mēbeļu, audumu un 
kartona, līmēšanai. 

 Tādu neabsorbējošu virsmu kā stikls, spoguļi, keramika, flīzes, plastmasas (piemēram, PVC, 
polikarbonāts). 

 Nav piemērota polietilēnam, polipropilēnam, polistirolam, 
ABS un Teflon™ 

 
 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 
Pielietošanas virsmas: 
100% ir piemērota daudzām absorbējošām un neabsorbējošām virsmām, izņemot polietilēnu, polipropilēnu, 
polistirolu, ABS un Teflon® 
 
Virsmas sagatavošana: 
Lai nodrošinātu labu adhēziju, ir nepieciešams mazliet mitruma 
(no virsmām un / vai no gaisa). 
Virsmām ir jābūt stabilām un tīrām. 
Piesārņojumu, piemēram, putekļus, taukvielas, eļļu vai rūsu notīrīt ar spirtu, acetonu un / vai smilšpapīru. 
Pārbaudīt līmējuma stiprību starp segumiem un pamatni, noņemt atlupušās lakas. Ja nepieciešams, pirms 
līmēšanas maskēt blakus apgabalus ar foliju vai lenti. 
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Lietošana: 
Notīrīt līmējamās virsmas. 
Uzklāt līmes slāni uz vienas virsmas. 
Saspiest virsmas kopā un sasiet ar lenti vai iespīlēt vismaz uz 
30 minūtēm. 
 
Divām neabsorbējošām virsmām: Abas virsmas samitrināt ar mitru audumu, lai nodrošinātu, ka cietēšanas 
reakcijai pietiek mitruma. Līmi uzklāt plānā un vienmērīgā slānī. Atstāt uz 2 - 3 minūtēm. Saspiest virsmas 
kopā (pirms plēvītes veidošanās!), stingri piespiest un sasiet ar lenti vai iespīlēt. 
 
Papildu informācija: 
Pēc 100% sacietēšanas var krāsot; sevišķi ar ūdens bāzes akrila laku. 
Produkts sacietē no mitruma: Turēt pudeles uzgali un vāciņu tīrus. 
Lai noteiktu piemērotību līmēšanai un saderībai, daudzo un dažādo, tirgū esošo, plastmasu un laku sastāvu 
dēļ, tās iepriekš pārbaudīt. 
Sacietējis produkts ir ūdensnecaurlaidīgs, bet 
nav piemērots pastāvīgai iegremdēšanai ūdenī. 
 
Spoguļus izmantot saskaņā ar DIN 1238, 5.1 un DIN EN 1036, par liela mēroga objektiem pieprasiet tehnisko konsultāciju. 

 
TEHNISKIE DATI 
 

Krāsa caurspīdīga  

Blīvums apmēram 1,1 g/cm³ 

Viskozitāte apmēram 15000 mPa•s (pie +23 °C) 

Pielietošanas temperatūra no +5 °C līdz +40 °C 

Atklātais laiks apmēram 10 min, atkarībā no 
temperatūras un mitruma 

Segums apmēram 230 g/m2 
Līmējuma izturība izturīgs pret novecošanos, laika 

apstākļiem un mitrumu 

Temperatūras izturība no -50 °C līdz +80 °C* 
(* ne ilgstošā iedarbībā) 

Pagarinājums pie pārraušanas apmēram 100% (plēvīte) 

Glabāšanas ilgums 12 mēneši 

Galīgā stiepes-cirpes stiprība 3 - 4 N/mm² (koksne) 

 
 
SVARĪGAS PIEZĪMES 
 
Darbarīku tīrīšana: 
Darbarīkus tīrīt ar acetonu vai spirtu tūlīt pēc lietošanas. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski. 
 

Uzglabāšana: 
Glabāt vēsā, sausā vietā. Nepieļaut tiešu saules gaismas iedarbību. Nav jutīga pret salu. 
 
Līmes palieku noņemšana: 
Svaigu produktu var viegli noņemt ar sausu audumu. Nesacietējušu līmi var notīrīt ar acetonu vai spirtu. 
 
Piezīme: 100% sacietējušu līmi nevar noņemt ar audumu. 
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Sacietējusi līme nešķīst nekādā šķīdinātājā, un to var noņemt tikai mehāniski ar piemērotu darbarīku, 
piemēram, skrāpi. 
 

Piesardzības pasākumi: 
Sīkāku informāciju skatīt 
Drošības datu lapā. 
 
Glabāšanas ilgums: 
Līdz 12 mēnešiem, neatvērtā tvertnē. 
 
 
VESELĪBA UN DROŠĪBA 
 
Pirms preces pasūtīšanas izlasiet pieejamo informāciju par drošību. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkel Balti OÜ  
Sõbra 56B,  
Tartu 51013, Estonia 
Tel: (+372) 7305 800 
Internets: www.moment-limes.lv  

“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un 
lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var 
būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu 
kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros 
jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus 
izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību. 
 
Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu 
rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā 
uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām 
produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.” 

http://www.moment-limes.lv/

