
 

1 | 1  
 

 
                           

MOMENT Kristall 
Pakend: 30 ml, 125 ml 
 
Moment Kristall on polüuretaanipõhine lahustit sisaldav kontaktliim. 
 
OMADUSED 

 läbipaistev 
 moodustab peaaegu nähtamatu liimliite 
 vastupidav plastikutele lisatavate plastifikaatorite suhtes (nt pehme PVC) 
 vastupidav vananemisele, veele, lahjendatud alustele ja hapetele. 

 
 
KASUTUSVALDKOND: 
Sobib hästi läbipaistvate materjalide liimimiseks ja läbipaistva liite saamiseks. 
Ühendab eriti tugevasti jäiga ja pehme plastiku (jäik ja pehme PVC, ABS, 
polüstüreenist dekoratiivelemendid, PMMA jne) 
Nakkub paljude erinevas kombinatsioonis materjalidega: puit, metall, kummi, nahk, 
kork, vilt, tekstiil, pehme vahtkummi jne, välja arvatud polüetüleen, polüpropüleen, 
teflon ja sarnased materjalid. 
 
 
KASUTUSJUHISED 

Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, karestatud, tolmuvabad, hoolikalt puhastatud. 
Rasv ja saastus tuleb eemaldada lahusti (nt atsetooni või lakibensiini) abil. 
Liim kantakse pintsli või pahtlilabidaga ühtlaselt pinnale, kuivamisaja (5-10 min) järel 
detailid ühendatakse ja surutakse mõneks sekundiks tugevasti kokku. 
 
Hoidmine ja käitlemine: 
Suletud ruumis liimimisel tuleb tagada korralik ventilatsioon, hoiduge süttimisallikatest. Silma või nahale 
sattumisel loputage hoolikalt veega. 
Hoidke –20ºC ja +30 ºC vahelisel temperatuuril. Alla 0ºC juures hoidmise tagajärjel külmunud liim 
saavutab toatemperatuuril jälle originaalpaksuse ja nakketugevus ei muutu. 
Hoidke lastele kättesaamatult! 
 
Säilib kuni 24 kuud. 
 
 
TEHNILISED ANDMED 

Värvus: Värvitu, läbipaistev 

Tahkete osiste 

sisaldus: 
21,0-22,0% 

Viskoossus: 
3000 -5000 mPa*·s 

(Epprecht STV) 

Erikaal: 0,874-0,875 g/cm3 

Nakketugevus sõltub materjalidest ja 

rakendatavast survest. 

    Tehniline andmeleht 
                        09.2016 
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Avatud aeg: 60-120 min 

Kuumakindlus: 60 ºC 

Kulu: 

mõlemapoolsel 

pealekandmisel 250- 350 

g/m² 

Leekpunkt: -18 ºC 

 
 

TERVISHOID JA OHUTUS 

 

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56B 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+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/

