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MOMENT 100%  
Lahusti- ja veevaba mitmeotstarbeline 

universaalliim. Põhineb Henkeli Flextec-
tehnoloogial (ristsidestatud silaanpolümeer, 
„hübriidpolümeer“)  
 
 
OMADUSED 
 vedel 

 läbipaistev 

 liimib peaaegu kõiki materjale 

 veekindel 

 sise- ja välistöödeks 

 elastne; vibratsioonikindel 

 täidab augud ja praod 

 lahustivaba 

 ühekomponentne 

 niiskuse toimel tahkuv 

 ohutu ja lihtne kasutada 
 
 
KASUTUSVALDKOND 

 ideaalne parandamiseks, meisterdamiseks ja ehitustöödeks nii sees kui väljas 

 sobib poorsete pindade liimimiseks (nt. kork, betoon, mört, kivi, mööbel, riie ja papp) 

 sobib mittepoorsete pindade liimimiseks (nt. klaas, peegel, keraamika, keraamilised plaadid, 
plastmass (nt PVC, polükarbonaat)) 

 ei sobi polüetüleeni, polüpropüleeni, polüstüreeni, ABS ja tefloni liimimiseks 
 
 
KASUTUSJUHISED 
 
Aluspind: 
Moment 100% liim sobib paljude imavate ja mitteimavate pindade jaoks, välja arvatud polüetüleen, 
polüpropüleen, polüstüreen, ABS ja Teflon®. 
 
Aluspinna ettevalmistamine: 
Liimliite hea nakke tagamiseks on vaja veidi niiskust (pindadest ja/või õhust). Liimitavad pinnad peavad 
olema terved ja puhtad.  
Eemaldage liimitavatelt pindadelt igasugune mustus nagu tolm, rasv, õli või rooste alkoholi, atsetooni ja/või 
liivapaberi abil. Kontrollige kattematerjali ja aluspinna vahelist nakketugevust, eemaldage lahtised 
pinnakatte-vahendid. Vajadusel katke külgnev ala eelnevalt kile või teibiga. 
 
Kasutamine 
Puhastage liimitavad pinnad. Kandke liimikiht ühele liimitavale pinnale.  
Vajutage pinnad kokku ja teipige või suruge pitskruvidega vähemalt 30 minutiks kokku.  

    Tehniline andmeleht 
                        09.2016 
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Kahe mittepoorse pinna liimimisel: niisutage mõlemat liimitavat pinda niiske lapiga, et tahkumisreaktsiooni 
jaoks oleks piisavalt niiskust. Kandke liim peale õhukese ja ühtlase kihina. Vajutage pinnad kokku (enne 
kelme moodustumist!) ja pange teibi või pitskruvidega tugeva surve alla. 
 
Lisainfo: 
Pärast kuivamist võib Moment 100% liimi üle värvida; eriti veepõhise akrüüllakiga.  
Toode tahkub niiskuse toimel: hoidke pudeli otsik ja kork puhtad. 
Kuna turul on palju erinevaid plastmasse ja pinnakattevahendeid, tuleb nende sobivust liimimiseks ja 
ühilduvust eelnevalt katsetada.  
Tahkunud toode on veekindel, kuid ei tohi olla pidevalt vee all. 
 
Kasutage peegleid DIN 1238,5.1 ja DIN EN 1036 kohaselt, suurte objektide puhul küsige tehnilist nõu. 

 
 
 
TEHNILISED ANDMED 

Värvus läbipaistev 

Tihedus umbes 1,1 g/cm3 

Viskoossus 
Umbes 15000 mPa*s 
(+23°C juures) 

Kasutustemperatuur +5°C kuni +40°C 

Avatud aeg  
Umbes 10 minutit sõltuvalt 
temperatuurist ja 
niiskusest 

Katvus   Umbes 230 g/m2 

Liimliite 
vastupidavus: 

Vananemis-, ilmastiku- ja 
niiskusekindel 

Temperatuurikindlus 
-50°C kuni +80°C* 
(*lühiajaliselt) 

Pikenemine 
murdumisel 

Umbes 100% (kile) 

Säilivusaeg: 12 kuud  

Ülekattega liite 
lõplik nihketugevus: 

3 - 4 N/mm² (puit) 

 
 
OLULISED MÄRKUSED 
 
Tööriistade puhastamine 
Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist atsetooni või alkoholiga. Tahkunud liimi saab eemaldada 
ainult mehhaaniliselt. 
 
Hoidmine 
Hoidke jahedas ja kuivas kohas. Vältige otsest päikesevalgust. Toode ei karda külmumist. 
 
Liimijääkide eemaldamine: 
Värske toote saab lihtsalt eemaldada kuiva lapiga. Kõvenemata toote saab ära atsetooni või alkoholiga. 
Märkus: tahkunud liimi ei saa riietelt ära. 
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Tahkunud liimi ei lahusta ükski lahusti ja selle saab ära ainult mehhaaniliselt sobiva tööriista abil nagu 
näiteks kaabits. 

Ohutusmeetmed: 
Lisainfot lugege ohutuskaardilt. 
 
Säilivusaeg: 
Avamata nõus 12 kuud. 
 
 
TERVISHOID JA OHUTUS 
Lugege enne toote tellimisel saadaolev ohutuskaart läbi. 
Moment 100% geel liigitub kehtiva ohtlike ainete direktiivi kohaselt ohutuks. Järgige ohutuskaardis 
esitatud hügieenimeetmeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkel Balti OÜ  
Sõbra 56B,  
Tartu 51013, Eesti 
Telefon: (+372) 7305 800 
Internet: www.moment-liimid.ee 
 

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased 
soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva 
kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse 
jaoks sobivuse ega kavatsetud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse 
kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada. 
 
Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste eest  
antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on 
meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest 
seadusandlusest tuleneva vastutusega.” 

 

http://www.moment-liimid.ee/

