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MOMENT EXPRESS FIX 
 
ĪPAŠĪBAS 
 
 Instant Tack sastāvs uz šķīdinātāja bāzes  
 Pielietojama slapjos līmēšanas apstākļos: 

Nav nepieciešams apstrādāt ar šķīdinātāju 
 Pielietošanai iekštelpās un ārā 
 Ūdens izturīga 
 Porainām un neporainām virsmām 
 Pārkrāsojama, kad sacietējusi * 
 Viegli pielietojama zemā temperatūrā -10 °C 
 Vāja smarža 
 
* Daudzu dažādo krāsu dēļ iepriekš ir nepieciešams veikt pārbaudi 
 
 
PIELIETOJUMA JOMAS 
 
Moment EXPRESS FIX ir saderīga ar pamatnēm, ieskaitot ķieģeļus, keramiku, 
betonu, kokšķiedru plātnes, ģipškartona plāksnes, finieri, akmeni, vidēja blīvuma 
kokšķiedru plātnes (MDF), koksni, cieto polivinilhlorīdu (UPVC), daudzas plastmasas**. 

** Lai noteiktu piemērotību līmēšanai un saderību, veikt plastmasu un laku iepriekšēju pārbaudi. Nav piemērota polietilēnam, 
polipropilēnam un putu polistirolam. 

 
 
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
 
Priekšapstrāde: 
Ir piemērotas visas absorbējošas un neabsorbējošas pamatnes, izņemot polietilēnu (PE), polipropilēnu 
(PP), politetrafluoretilēnu (PTFE), akrila stiklu, polistirolu un līdzīgas. Pārklātu pamatņu gadījumā ir 
ieteicama produkta piemērotības pārbaude vai profesionāla konsultācija. Nav ieteicama līmējumiem, kas 
pastāvīgi ir iegremdēti ūdenī. 
Nodrošināt, ka līmējamās virsmās ir tīras, bez putekļiem, taukiem vai eļļas. Virsmas nedrīkst būt 
acīmredzami slapjas vai pastāvīgi mitras.  
Pamatnēm ir jābūt stabilām, tīrām un bez vielām, kas, iespējams, varētu pasliktināt adhēziju. Pēdējās 
noņemt ar piemērotu šķīdinātāju vai virsmas noslīpēt ar smilšpapīru. 
Pirms pielietošanas, ja nepieciešams, blakus laukumu maskēt ar foliju vai lenti. 
Lai nodrošinātu stingru un drošu līmējumu, vienai virsmai ir jābūt porainai, jo šķīdinātājam ir jāiztvaiko. 
 
Pirms pielietošanas, krāsotas virsmas ir jāatbrīvo no krāsas. 
 
Pielietošana: 
Nogriezt kartridža galu virs skrūves vītnes (1). Uzskrūvēt plastmasas sprauslu un slīpi nogriezt sprauslas 
galu (2). Ievietot kartridžu pistolē, piemēram, salokāmajā pistolē, šuvošanas pistolē (3).  
 
 

      Tehnisko datu lapa 
                        09.2016 
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Lai iegūtu teicamu novietojumu, 5 līdz 10 minūšu laikā pēc pielīmēšanas priekšmeta stāvokli var mainīt.  
Uznest līmi uz vienas no salīmējamo daļu  virsmām:  (1)  Plankumiem,  lai  nolīdzinātu nelīdzenas 
virsmas, (2) vilnim līdzīgā formā augstākam sākotnējam lipīgumam pie platām virsmām vai (3) taisnās 
līnijās mazākām virsmām. Lietošanai ārpus telpām uznest vertikālas līnijas. 

                
Lai apturētu līmes plūsmu, pēc katras lietošanas atbrīvot pistoles sprūdu - nav spēkā salokāmajai pistolei. 
Pirms jebkādi pārliecīgi līmes daudzumi izžūst, tos noslaucīt nost ar audumu  
EXPRESS FIX ir īpaši izveidota, lai līdz minimumam samazinātu vajadzību pēc balstiem tās žūšanas 
laikā. Atkarībā no pamatnēm, smagākus objektus var būt nepieciešams atbalstīt.  
Divām neporainām virsmām EXPRESS FIX uzklāt vertikālām līnijām. Minimālā pielietošanas temperatūra 
ir -10 °C. 
Lai nodrošinātu pareizu līmējumu, detaļas stingri piespiest tā, lai visas virsmas ir saskarē ar līmi. 
Lai nodrošinātu pareizu pielipšanu, ļaut žūt pa nakti. Līmējums ir pilnībā izžuvis pēc 48 stundām. 
 
 
TEHNISKIE DATI 
 

Izejmateriāls Kaučuks, šķīdinātājs 

Blīvums apmēram 1,25 g/cm3 

Siltumizturība 
-20 °C līdz +80 °C, pilnībā 
sacietējušai 

Atklātais laiks apmēram 10 min 

Pielietošanas 
temperatūra 

+10 °C līdz +35 °C 

Atstarpju 
savienošanas spēja 

Maks. 10 mm 

Sākotnējais 
lipīgums 

10 - 12 g/cm2 

Galīgā stiprība  
(DIN EN 205) 

5 līdz 6 N/mm² 

Žūšanas ilgums 48 h 

Segums uz 
plakanām virsmām 

apmēram 300 g/m2 

Rukums apmēram 25 % 

Glabāšanas laiks 18 mēneši vēsā vietā 
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IEROBEŽOJUMI 
 
Darbarīku tīrīšana: 
Tūlīt pēc izmantošanas noslaucīt ar sausu audumu un pēc tam notīrīt, izmantojot etilacetātu, acetonu vai 
vaitspirtu. 
 

Uzglabāšana: 
Uzglabāt vēsā, sausā vietā un neatvērtu, līdz pat 18 mēnešiem. 
Reiz atvērts, noteikti uzlikt atpakaļ vāciņu. Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, atstatus no karstuma, 
atklātas liesmas un dzirkstelēm. Sasaldēšana produktu nebojā, bet vislabāk ir to uzglabāt virs sasalšanas 
temperatūras. Sargāt no bērniem. 
 
VESELĪBA UN DROŠĪBA 
 
Pirms produkta lietošanas lūdzam iepazīties ar attiecīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc 
pieprasījuma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/

