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Tehniline andmeleht 
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Moment Super Epoxy 
Läbipaistev kiiresti kuivav 2K epoksüliim süstlas 
 
 
OMADUSED 

 Kiiresti kuivav epoksüliim 
 Kahekomponentne, segamissuhe 1:1 
 Lahustivaba 
 Tahkunud materjali on masinaga töödeldav (lihvitav, puuritav) ja 

värvitav. 
 
KASUTUSVALDKOND 
Enamiku materjalide nagu metall, puit, keraamika, kivi, enamik plastikuid (v.a 
PP, PE, Teflon® ja sarnased materjalid) liimimine ja parandamine. 
 
 
KASUTUSJUHISED 
Aluspinna ettevalmistamine 
Liimitav pind peab olema kuiv, tolmu- ja õlivaba. Parima tulemuse annab 
pindade eelnev karestamine. 
 
Pealekandmine 
Eemaldage süstla plastkork ja kinnitage selle asemele segamisaplikaator. Liimi väljasurumiseks vajutage 
süstlakolvile ja komponendid segunevad aplikaatoris ettenähtud vahekorras. Kandke liimisegu ühele 
pinnale ja ühendage detailid viivitamatult. 1 minuti jooksul pärast segamist hakkab liim tahkuma. 
 
 
TEHNILISED ANDMED 

Koostis Epoksüvaik ja kõvendi 

Tihedus (A-, B-komponent) 1,16 g/ml, 1,10 g/ml 

Kuumakindlus -30°C kuni +150°C (koormust taluvate liidete puhul max +70°C) 

Avatud aeg 1 minut 

Värv tahkununa läbipaistev 

Tahkumisaeg Saavutab käitlemiseks vajaliku tugevuse 30 minutiga ja lõpliku 
tugevuse 24 tunniga. 

Lõplik tugevus (EN 1465, RTC) kuni 16 N/mm2 (sõltuvalt aluspinnast) 

Säilivus (20°C juures) avamata tuubis 18 kuud tootmiskuupäevast 

 
 
PIIRANGUD 
Epoksüliim ei sobi pehmete plastikute nagu PE, PP või Tefloni jaoks. 
 
Tööriistade puhastamine 
Tahkunud liimi saab eemaldada mehhaaniliselt (lihvides, kaapides jne). Tahkumata liim tuleb ära etanooli 
või muu alkoholipõhise lahustiga. 
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Hoidmine 
Toodet säilitatakse toatemperatuuril (+10°C kuni +30°C) kuid maksimaalne säilivus on tagatud selle 
temperatuurivahemiku alumises otsas. 
 
 
TERVISHOID JA OHUTUS 
Enne toote kasutuselevõttu tutvuge tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56B 
51013 Tartu, Eesti 
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/

