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Tehnisko datu lapa 
                    01.2019

 

Moment OneForAll Click&Fix 

 
Vienkomponenta un elastīga, universāla, 

uz Flextec tehnoloģiju balstīta montāžas līme pielietošanai iekštelpās 
un ārā. 
 
ĪPAŠĪBAS
 
➢ Ļoti augsts sākotnējai lipīgums 
➢ Koriģējama dažas minūtes 
➢ Mitrumā cietējoša 
➢ Nenoslīd 
➢ Lietošanai iekštelpās un ārā 
➢ Dažādiem materiāliem 
➢ Jutīgiem materiāliem 
➢ Elastīga līmēšana 
➢ Porainām un neporainām virsmām 
➢ Nesatur izocianātus 
➢ Nesatur šķīdinātājus 
➢ Spraugas aizpildoša 
➢ Skaņu un vibrācijas slāpējoša 
➢ Izturīga pret laika apstākļiem un novecošanos 
➢ Darbojas uz mitrām virsmām 
➢ Nav rukuma 
 
PIELIETOJUMA JOMAS 
 
▪ Click&Fix ir saderīga ar dažādām pamatnēm, ieskaitot ķieģeļus, keramiku, betonu, kokšķiedru plātnes, 

ģipškartona plāksnes, finieri, akmeni, vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF), koksni, metālu, cieto 
polivinilhlorīdu (UPVC), stiklu, plastmasas*, krāsotas virsmas*, spoguļus**. 

 
▪ Piemērota visām absorbējošām un neabsorbējošām pamatnēm. Izņēmums ir polietilēns (PE), 

polipropilēns (PP), politetrafluoretilēns (PTFE), akrila stikls, plastificētais polivinilhlorīds (PVC), varš un 
misiņš. Pārklātu pamatņu gadījumā ir ieteicama produkta piemērotības pārbaude vai profesionāla 
konsultācija. Produktu var pielietot uz mitrām virsmām, ja pamatnei ir iespēja izžūt. Nav ieteicama 
līmējumiem, kas pastāvīgi ir iegremdēti ūdenī. 

 
▪ Dabisko akmeņu līmēšana (piemēram, palodžu, kas izgatavotas no marmora, granīta) ir iespējama, ja 

dabiskā akmens minimālais biezums ir 10 mm. 
 
* Lai noteiktu piemērotību līmēšanai, daudzu dažādo pamatņu dēļ tās iepriekš pārbaudīt. Click&Fix pielipšanu pie polistirola putām (putu 
polistirola) var būtiski uzlabot, tās iepriekš pārklājot ar līmi kokam. Samaisīt līmi kokam attiecībā 1:1 ar ūdeni un uzklāt uz pamatnes. Pēc 
iepriekšējā pārklājuma izžūšanas, var uzklāt Click&Fix.  
 

 ** Spoguļus izmantot saskaņā ar DIN EN 1036-1, par liela mēroga objektiem pieprasiet tehnisko konsultāciju.  
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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 
Priekšapstrāde 
 
Līmējamām virsmām ir jābūt tīrām, bez eļļas, taukiem, putekļiem un brīvām daļiņām un ir jābūt sausām. 
Stāvošs ūdens no absorbējošām pamatnēm būtu vispirms jāaizvāc. 
Ja virsmas ir piesārņotas, netīrumus noņemt ar piemērotu šķīdinātāju vai virsmas noslīpēt un pēc tam attīrīt 
no putekļiem. Pārbaudīt, vai krāsa un pārklājumi stingri turas pie virsmas, ja nē, tos noņemt. 
Gadījumos, kad ir nezināmi materiāli vai kritiski pielietojumi, ir ieteicamas adhēzijas pārbaudes vai 
sazināšanās ar mūsu Tehnisko dienestu. 
Līmes cietēšanai ir nepieciešama maza mitruma daudzuma uzņemšana (no gaisa un / vai no pamatnes). 
 
Pielietošana  

1. Noņemt vāciņu un alumīnija foliju, pēc tam piespiest ierīci, līdz jūs dzirdiet klikšķi. 
2. Piestiprināt detaļu pie virsmas un stingri piespiest.  Dažas minūtes tā būs koriģējama, un pēc tam darbs 
būs pabeigts!  
 

 

Pēc aizsargājošās alumīnija folijas noņemšanas, produktam ir tikai ierobežots stabilas uzglabāšanas laiks 
(maksimums, 6 mēneši). Lai nodrošinātu labāku aizsardzību pret sacietēšanu, pēc pielietošanas lūdzam 
stingri uzlikt atpakaļ vāciņu. 
 
Svarīgi 2 neabsorbējošu virsmu gadījumā: Līme nedrīkst veidot nepārtrauktus laukumus, jo tās cietēšanai 
ir nepieciešama saskare ar gaisu / mitrumu. Pārliecināties, ka līmes punkti nesakrīt! 
 

Tīrīšana 
 
Nevēlamus piesārņojumus ar līmi notīrīt nekavējoties. Izmantot ūdeni ar lielu ziepju daudzumu, vaitspirtu, 
etanolu vai citus šķīdinātājus, kas paredzēti tīrīšanai. Sacietējušu produktu var noņemt tikai mehāniski 
(piemēram, ar nazi vai skrāpi). 
 

TEHNISKIE DATI 
 

Nesacietējis produkts 
 

Izejmateriāls Flextec polimērs  

(mitrumā cietējošs silāna-pabeigts polimērs (STP)) 

Izskats Nepilnīgi balts 

Smarža Maiga, alkohola 

Pielietošanas temperatūra +5 C līdz +40 C (pamatne un apkārtējā vide) 

Konsistence Nenoslīdoša pasta 
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Blīvums 
(ISO 2811-1) 

~ 1,65 g/cm3 

Plēvītes izveidošanās laiks  
(23°C, 50% r. h.) 

 10 minūtes        

Atklātais laiks  15 minūtes 

Sacietēšanas ātrums 
(23 °C, 50 % RH, lāse 20x10 mm) 

 2 mm / 24 stundas 

Sākotnējais lipīgums  35 g/cm2 

Atstarpju savienošanas spēja Līdz 5 mm (punkta augstums) 

Glabāšanas laiks Neatvērtā iepakojumā (pie sprauslas noblīvētā ar alumīnija foliju): 
18 mēneši no ražošanas datuma, ja tiek uzglabāts neatvērtā iepakojumā, sausos apstākļos 

un pasargāts no tiešas saules gaismas, temperatūrās starp +10 C un +25 C. 

Sacietējis produkts 
 

Modulis 100 % pagarinājumā 
(DIN 53504, S2) 

 1,5 N/mm2 

Pagarinājums saplīstot 
(DIN 53504, S2) 

 100 % 

Stiepes izturība  
(DIN 53504, S2) 

 1,6 N/mm2 

Galīgā stiprība 
(DIN EN 205) 

 2,0 N/mm2 
(pārlaiduma bīdes stiprība, koksne / koksne) 

Darba temperatūra  -30 C līdz +80 C, 100 C īslaicīgi 

Rukums 
(ISO 10563) 

 -3 %   
 

 
IETEICAMIE MAKSIMĀLĀS SLODZES LĪMEŅI VIENAM LĪMES PUNKTAM 
 
Viena līmes punkta savienojošā virsma ir atkarīga no tā, cik tuvu divas virsmas var tikt saspiestas kopā un 
no tā, cik liela atstarpe / nelīdzenums līmei ir jāaizpilda. Tādēļ, viena punkta sākotnējais lipīgums un galīgā 
stiprība ir ļoti atkarīga no atstarpes starp pamatni un objektu, un, sagaidāms, no divu virsmu raupjuma. 
 

Punkta izmērs 

Kad uzklāts 
Kad saspiests 

1 mm atstarpe 2 mm atstarpe 

2,0 cm diametrā 3,5 cm diametrā 2,4 cm diametrā 

Stiprība 

Sākotnējais lipīgums Tūlītēja 300 g 160 g 

Galīgā stiprība Kad pilnībā sacietējis* 7 kg 3,5 kg 

 
* Sacietēšanas ātrums ir atkarīgs no virsmas, materiāla, mitruma līmeņa un temperatūras. Poraini materiāli un augsts mitrums ļauj līmei cietēt ātrāk. 

 
Punktu skaits, kāds ir nepieciešams dažādiem pielietojumiem, ir atkarīgs no pielīmējamo objektu formas, 
izmēra, svara un materiāla veida, kā arī no sienas materiāla. Ja pielipšana ir nepietiekama, uzklāt vairāk 
punktu. 

 
IEROBEŽOJUMI 
 
Uzglabāšana 
 

Uzglabāt sausos apstākļos, temperatūrās starp +10 C un +25 C. Sasaldēšana produktu nebojā, bet 
uzglabāšanas laikā izvairīties no lielām temperatūras izmaiņām. 
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Piezīmes par lietošanu 
 
Saskarē ar krāsotām virsmām vai tad, ja Click&Fix pēc lietošanas tiks pārkrāsota, ir ieteicams pārbaudīt 
saderību. Krāsām, kas veido šķērssaites skābekļa klātbūtnē, var būt ilgāks žūšanas laiks, lipīgums vai 
krāsas maiņa, īpaši, alkīda sveķu krāsu gadījumā. Ja produkts nav pilnībā sacietējis, to nepārkrāsot. 
 
Click&Fix neizmantot kā glazējošo blīvējumu uz bituma pamatnēm vai celtniecības materiāliem, kas var 
izdalīt eļļas, plastifikatorus vai šķīdinātājus, kas var ietekmēt produktu.  
Nav piemērota pielietojumiem, kur ir ūdens spiediens vai pastāvīga atrašanās ūdenī, piemēram, 
peldbaseinos zem ūdens līnijas, ūdensvada caurulēs. Click&Fix neizmantot vannu, izlietņu vai flīzētu 
sienu / grīdu vannas istabās blīvēšanai. 
 
Produktu var izmantot spoguļu līmēšanai tikai tad, ja spoguļa pārklājums un to aizsargājošā laka atbilst 
EN 1036-1. Ja spoguļa īpašības nav zināmas un lielu projektu gadījumā, lūdzam prasīt spoguļa ražotājam 
sniegt apstiprinājumu. 
 
 
 
VESELĪBA UN DROŠĪBA 
 
Pirms produkta lietošanas lūdzam skatīt piederīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkel Balti OÜ  
Sõbra 43,  
Tartu 50106, Igaunija 
Tālr.: (+372) 7305 800 
www.moment-liimid.ee 
www.moment-limes.lv 
www.moment-klijai.lt 
 

“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-liimid.ee/
http://www.moment-limes.lv/
http://www.moment-klijai.lt/

