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MOMENT PowerTape 
 
 
OMADUSED 
Moment PowerTape teipi kasutatakse tihendamiseks, kinnitamiseks, kaitsmiseks ja 

parandamiseks.  Teipi saab kasutada enamiku pindade puhul. Kolmekihilise tehnoloogia 

tõttu saab teipi käega lihtsalt rebida ja kasutada nii sise- kui välistingimustes. 

 
 
KASUTUSVALDKOND: 
 Moment PowerTape nakkub hästi enamiku pindadega, samuti veidi märgade 

pindadega. 
 Moment PowerTape-i kasutatakse tihendamiseks, kinnitamiseks, kaitsmiseks ja 

parandamiseks majapidamises, aias, auto juures ja sanitaartehnika puhul. 
 Kolmekihilise tehnoloogia tõttu on teip hõlpsasti käega rebitav ja lõikeriista ei lähe vaja. 
 
 
KASUTUSJUHISED 

 

Kasutamine 

Moment PowerTape-i saab hõlpsasti käega rebida. Ühendatavad materjalid peavad olema 

kuivad ning rasva- ja tolmuvabad. 

Maksimaalse nakke saamiseks tuleb teip korralikult pinnale vajutada. 

Optimaalse tulemuse saamiseks kasutage teipi toatemperatuuril ja vajadusel mitme kihina. 

 

 

TEHNILISED ANDMED 

 

Värvus hõbedane, must, oranž 

Kandematerjal Polüetüleenkile + PET-riie  

Liim Sünteetiline kumm 

Laius 48 mm 

Pikkus 10 m, 25 m, 50 m 

Kogukaal 180 g/m² 

Tõmbetugevus 

(PSTC-31) 
>40 N/cm 

180° rebimisnake 

terasel (PSTC-1) 
>10 N/cm 

Temperatuurikindlus -10°C kuni +70°C 

Kasutamistemperatuur +10°C kuni 40°C 

    Tehniline andmeleht 
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Säilivusaeg 24 kuud 

 

 

PIIRANGUD 

 

Säilivus 

Hoidke kuivas kohas +10 C° ja +30 °C vahel. 

Kaitske otsese päikesekiirguse eest. 

 

Tähelepanu 

Õrnad pinnad võivad teibi eemaldamisel saada kahjustada. Kahtluse korral tuleb teipi varjatud kohas 

eelnevalt katsetada. 

 

 

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/

