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MOMENT Crystal  
Moment Kristall ir šķīdinātāju saturoša kontaktlīme uz poliuretāna bāzes. 
Iepakojums: 30 ml, 125 ml 
 
 
ĪPAŠĪBAS 

 

 Caurspīdīga 

 Veido gandrīz neredzamu līmes kārtiņu 

 Līmējums ir izturīgs pret mīksto plastmasu plastifikatoriem (piemēram, mīkstā 

polivinilhlorīda (PVC)) 

 Izturīga pret novecošanos, ūdeni, atšķaidītiem bāziskiem un skābiem 

šķīdumiem. 

 

 

PIELIETOJUMA JOMAS 

 

Ideāla caurspīdīgu materiālu līmēšanai un tad, kad ir nepieciešama neredzama līmes 
kārtiņa. 
Tā īpaši stipri salīmē dažādas cietās un mīkstās plastmasas (cieto un mīksto 
polivinilhlorīdu (PVC), akrilnitrila-butadiēna-stirola (ABS) plastmasu, polistirolu, organisko stiklu (PMMA) 
un citus). 
Tā pielīp pie daudziem materiāliem dažādās kombinācijās: koksnes, metāla, gumijas, ādas, korķa, filca, 
auduma, mīkstajām putām un citiem, izņemot polietilēnu, polipropilēnu, teflonu un līdzīgus materiālus. 
 

 

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 

 

Virsmas, pirms to salīmēšanas, ir nepieciešams nožāvēt, padarīt raupjas, atbrīvot no putekļiem 

un rūpīgi attīrīt no taukvielam un piesārņojuma, izmantojot šķīdinātāju, piemēram, acetonu vai vaitspirtu. 

Līmi uz virsmām vienmērīgi izziest ar otu vai lāpstiņu. Pēc tam, kad ir pagājis žāvēšanas laiks 

(5 - 10 min), pareizi nožāvētās detaļas salikt kopā un uz dažām sekundēm stingri saspiest. 

 

 

TEHNISKIE DATI 

 

Krāsa bezkrāsaina, caurspīdīga 

Cietu vielu saturs 21,0 - 22,0 % 

Viskozitāte 3000 - 5000 mPa•s (Epprecht STV) 

Īpatnējais svars 0,874 - 0,875 g/cm3 

      Tehnisko datu lapa 
                        09.2016 
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Līmējuma stiprība ir atkarīga no materiāliem un uzliktā spiediena 

Atklātais laiks 60 - 120 min 

Siltumizturība 60 °C 

Patēriņš 
250 - 350 g/m2, pielietojot uz abām 
pusēm 

Uzliesmošanas 
temperatūra 

-18 °C 

 

 

Uzglabāšana un droša lietošana: 

Ja līmēšanas darbi notiek slēgtās telpās, parūpēties par atbilstošu ventilāciju. Sargāt no aizdegšanās 

avotiem. Ja nokļūst uz ādas vai acīs, rūpīgi noskalot ar ūdeni. 

Uzglabāt temperatūrās starp -20 °C un +30 °C. Sasalšanas gadījumā, pēc uzglabāšanas temperatūrās zem 

0 °C, līme atgūst tās sākotnējo konsistenci pēc turēšanas istabas temperatūrā, un tās līmējuma stiprība 

paliek nemainīga. 

Sargāt no bērniem! 

 

Glabāšanas laiks līdz 24 mēnešiem. 

 

 

VESELĪBA UN DROŠĪBA 

 

Pirms produkta lietošanas lūdzam iepazīties ar attiecīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc 

pieprasījuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56B 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 
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/

