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MOMENT REPAIR EXPRESS 48 g           
 
 
OMADUSED 
 
  epoksüpahtel 
 kahekomponentne, 1:1 segamissuhtega 
 lahustivaba 
 tahkunud materjali saab töödelda (lihvida, puurida) ja värvida 
 
 
KASUTUSVALDKOND 
 
Paljude materjalide nagu metallid, puit, keraamika, kivi, enamik plastmasse  
(välja arvatud PP, PE, Teflon® jms) täitmine, parandamine ja liimimine. 
 
 
KASUTAMINE 
 
Pinna ettevalmistamine 
Liimitavad pinnad peavad olema kuivad ning tolmu- ja õlivabad. Parima 
 tulemuse saamiseks tuleb pindu enne liimimist karestada. 
 
Tööde käik 
Eemaldage kile ja segage kaks komponenti ühtlase värvuse saamiseni omavahel läbi (umbes 1 minuti 
jooksul). Täitmine või taastamine: kandke pahtel prakku või auku ja vormige või siluge kätega soovitud 
kujuliseks. Liimimine: kandke pahtel ühele pinnale ja pange pinnad kokku. 3 minutit pärast ühtlase massi 
moodustumist hakkab pahtel kõvenema. 
 
 
TEHNILISED ANDMED 
 

Koostis 
epoksüvaigust ja kõvendist 
moodustuv pahtlimass 

Tihedus 
(komponent A, B) 

2 g/ml, 2 g/ml 

Temperatuurikindlus 
-30 °C kuni 120 °C 
(koormatavate liidete puhul 
max 70 °C) 

Avatud aeg 3 minutit 

Värvus 
valge ja beež (tahkudes 
muutub valgeks) 

Tahkumisaeg 
on 15 minutiga piisavalt 
tugev käitlemiseks ja 
töötlemiseks. Täieliku 

    Tehniline andmeleht 
                        09.2016 
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tugevuse saavutab 24 
tunni pärast. 

Lõplik tugevus 
(EN 1465, RTC) 

kuni 6 N/mm2 (sõltuvalt 
aluspinnast) 

Säilivus (20°C 
juures) 

avamata pakendis 2 aastat 
tootmiskuupäevast 

 
 
PIIRANGUD 
 
Epoksüliim ei sobi kasutamiseks pehmete plastikute nagu PE, PP või Teflon®i puhul. 
 
Tööriistade puhastamine 
Tahkunud toote saab eemaldada mehhaaniliselt (lihvides, kraapides jne), tahkumata materjali etanooli või 
muu alkoholipõhise puhastusvahendiga. 
 
Hoidmine 
Hoidke toodet toatemperatuuril (10°C – 30°C). Toode säilib kauem madalamal temperatuuril. 
 
 
TERVISHOID JA OHUTUS 
 
Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva ohutuskaardiga. 
 

“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.” 
 

 

 
Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56B 
51013 Tartu, Eesti 
Tel. (+372) 7305 800 
Internet: www.moment-liimid.ee  

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

