
 

1 | 1  
 

 
                           

MOMENT GEEL 
Universaalne läbipaistev liim 
Pakend: 30 ml 
 
 
OMADUSED 

 Mittetilkuv 
 Läbipaistev 
 Suur nakketugevus 
 Veekindel 
 Külmakindel 
 Äärmiselt vastupidav lahjendatud hapete ja aluste toimele 

 
 
KASUTUSVALDKOND: 
pehme ja jäika PVC, polüstürooli, orgaanilise klaasi ja teiste plastikute, portselani, 
keraamika, klaasi, puidu, metalli, kummi, naha, korgi, riide, porolooni, paberi, kartongi 
erinevas kombinatsioonis kokkuliimimiseks. 
Ei sobi tefloni, polüetüleeni, polüpropüleeni liimimiseks 
Ei soovitata toiduga kokkupuutuvate nõude liimimiseks 

 
 
KASUTUSJUHISED 

 

Eeltöötlus 

Liimitavad pinnad peavad olema kuivad ja puhtad, soovitav on töödelda liivapaberiga ja teha rasva-vabaks 

bensiini või atsetooniga. 

Enne liimimist hoida materjale toatemperatuuril (+18° C kuni +25° C). 

 

Pealekandmine 

Kandke liimi Moment Geel ühtlaselt õhukese liimikihina mõlemale liimitavale pinnale, eriti hoolikalt 

servadesse. 

 

Hoideaeg: 

Enne liimitavate pindade ühendamist, tuleb neil lasta seista toatemperatuuril 10-15 minutit. 

 

Oluline info: 

Pärast 10 min seismist võib liimida veel 2 tunni jooksul. Pärast seismist peab liimitavate materjalide pinnale 

jääma nähtav liimkile. Poorsete ja väga imavate materjalide liimimisel võib vajalikuks osutuda täiendava 

liimikihi pealekandmine. Enne pindade ühendamist veenduge, et liim on puutekuiv, ei kleepu sõrmede külge 

ega veni. 

 

Liimimine / Surumine: 

Ühendage korralikult ja täpselt liimitavad pinnad, sest pindade ühendamise järel ei ole korrigeerimine enam 

võimalik. Suruge kokkuliimitavad pinnad tugevasti kokku (vajutussurve 0,5 N/mm² = 5 kg/cm² või rohkem). 

Nakketugevus ei sõltu rakendatud surve kestusest, vaid tugevusest. Piisab surumisest mõne sekundi 
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jooksul. Surumist alustage keskelt servade poole, et vältida õhu kogunemist. Eriti hoolikalt vajutage kinni 

servad. 

 

Edasine töötlemine: 

Algne nakketugevus on nii kõrge, et liimitud toodet võib kohe edasi töötlema hakata. 

 

 

TEHNILISED ANDMED 

 

Koostis: Polüuretaan 

Lõplik nakketugevus: 

Saavutatakse 3 päeva pärast. Liimitud asja võib 

hakata kasutama 24 tunni pärast. Sõltub 

materjalidest ja rakendatud survest. 

Tihedus: 0,87-0,89 g/cm³ 

Kulu: Mõlemale pinnale pealekandmisel 250-350 g/m² 

Temperatuuritaluvus: -40° C kuni +70° C 

Vastupidavus: 

Väga vastupidav vee, lahjendatud hapete ja 

aluste toimele. Ei vanane. Säilitustemperatuur: -

20° C kuni +30° C. Liim on külmakindel. 

Kasutustemperatuur: 
+18° C kuni +25° C. Kuiv ja soe kiirendavad 

lahustite aurustumist, külm aeglustab. 

 

 

LISAINFO 

Ohutu kasutamise ja säilitamise tingimused: 

Töid tuleb teostada hästi ventileeritavas ruumis, eemal lahtistest tulekolletest. 

Kasutamise vaheaegadel hoida liim tihedalt suletuna, et vältida lahustite aurustumist. 

Kätele või silma sattumisel pesta veega hoolega maha ja loputada silmi. 

Hoida tihedalt suletuna temperatuuril -20º C kuni +30º C. 

Külmumise korral taastab liim täielikult oma esialgse konsistentsi ja omadused soojenemisel 

toatemperatuurini. Enne kasutamist tuleb liim läbi segada.  

Säilivusaja möödumisel tuleb pakend kuivanud liimijääkidega utiliseerida koos olmejäätmetega. 

 

Tööriistade puhastamine: 

Puhastage tööriistad vahetult peale kasutamist bensiini abil. 

 

Plekkide eemaldamine: 

Liimi Moment Geel värskeid plekke saab korralikult eemaldada bensiiniga immutatud lapiga. Kuivanud 

plekke saab riidelt eemaldada keemilises puhastuses. Muudelt pindadelt eemaldatakse liimiplekid bensiini 

abil. 

 

Säilivus: 

24 kuud tootmiskuupäevast 
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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/

