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Tehniline andmeleht 
                    01.2019

 

Moment OneForAll Click&Fix 

 
Moment OneForAll Click&Fix on ühekomponentne ja elastne, mitmeotstarbeline Flextec-tehnoloogial 
põhinev montaažiliim. 
 
OMADUSED 
 
➢ Väga hea kohene nake 
➢ Mõne minuti jooksul korrigeeritav 
➢ Niiskuse toimel tahkuv 
➢ Mittevalguv 
➢ Sise- ja väliskasutuseks 
➢ Mitmesuguste materjalide jaoks 
➢ Tundlike materjalide jaoks 
➢ Elastne liimliide 
➢ Poorsete ja mittepoorsete pindade jaoks 
➢ Isotsüanaadivaba 
➢ Lahustivaba 
➢ Pragusid kattev 
➢ Heli ja vibratsiooni summutav 
➢ Ilmastiku- ja vananemiskindel 
➢ Toimib märgadel pindadel 
➢ Ei kahane 
 
KASUTUSVALDKOND 
 
▪ Hästi nakkuv Click&Fix on mitmesuguste pindade (sealhulgas tellis, keraamika, betoon, kõvad puitkiud- 

ja kipskartongplaadid, vineer, kivi, MDF, puit, metall, UPVC, klaas, plast*, värvitud pinnad*, peeglid**) 
jaoks sobiv liim. 

 
▪ Sobivad kõik imavad ja mitteimavad pinnad, välja arvatud PE, PP, PTFE, akrüülklaas, plastifitseeritud 

PVC, vask ja messing. Kaetud pindade puhul kontrollige toote sobivust või pidage nõu asjatundjaga. 
Märjal pinnal võib kasutada siis, kui see saab ära kuivada. Ei soovitata püsivalt vee all olevate pindade 
puhul. 

▪ Looduskivi (nt marmorist või graniidist aknalaud–iste) on võimalik, kui looduskivi on vähemalt 10 mm 
paksune. 
 
*Kuna tegemist on paljude erinevate pindadega, tuleb toodet eelnevalt katsetada. Click&Fix-i naket polüstüreenvahuga (stürovahuga) saab lahjendatud liimiga 

kruntimise korral märkimisväärselt parandada. Segage puiduliim umbes 1 : 1 vahekorras veega läbi ja kandke pinnale. Kuivamise järel on pind toote 

pealekandmiseks valmis.  

**Kasutage standardi DIN EN 1036-1 kohaseid peegleid ja küsige suuremate esemete korral tehnilist nõu.  
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KASUTUSJUHISED 
 
Ettevalmistus 
 
Liimitavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ning vabad  õlist, tolmust ja lahtistest osakestest. Imavailt 
pindadelt eemaldatakse kõigepealt seisev vesi. 
Puhastage määrdunud pinnad sobiva lahusti abil või lihvige ja puhastage tolmust. Kontrollige värvi või muu 
pinnakatte seisukorda ja vajadusel eemaldage lahtised osakesed. 
Tundmatute materjalide või kriitiliste rakenduste korral soovitame läbi viia katsetused või pöörduda meie 
tehnilise toe poole. 
Liim vajab tahkumiseks veidi niiskust (õhust ja/või pinnast). 
 
Pealekandmine 
 
1. Eemaldage kork ja alumiiniumfoolium ning suruge seadet, kuni kuulete klõpsatust. 
2. Kinnitage liimitav ese pinnale ja suruge kõvasti paigale. Eseme asendit saab mõne minuti jooksul 
kohendada ja ongi valmis!  
 

 
 
Alumiiniumist kaitsefooliumi eemaldamise järel säilib toode vaid piiratud aja jooksul (maksimaalselt 6 kuud). 
Liimi ärakuivamise vältimiseks keerake kork kasutamise järel korralikult tagasi peale. 
 
Oluline kahe mitteimava pinna puhul: Kuna liim vajab tahkumiseks kokkupuudet õhu/niiskusega, ärge katke 
pindu pideva liimikihiga. Kontrollige, et liimitäpid omavahel kokku ei läheks! 
 
Puhastamine 
 
Puhastage liimiga määrdunud kohad rohke seebi, lakibensiini, etanooli või mõne muu lahusti abil 
viivitamatult ära. Tahkunud toote saab ära ainult mehaaniliselt (nt noa või kaabitsaga). 
 
 
TEHNILISED ANDMED 

Tahkumata toode 
 

Tooraine Flextec-polümeer  
(niiskuse toimel tahkuv silaantermineeritud polümeer (STP)) 

Värvus Valkjas 
 

Lõhn nõrk alkoholilõhn 
 

Pealekandmistemperatuur: +5°C kuni +40°C (aluspind ja keskkond) 
 

Konsistents mittevalguv pasta 
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Tihedus 
(ISO 2811-1) 

~1,65 g/cm³ 

Kelme moodustumise aeg  
(23°C, 50% r. h.) 

 10 minutit 

Avatud aeg  15 minutit 

 

Tahkumiskiirus 
(23°C, 50% r. h., 20 x10 mm riba) 

 2 mm / 24 tundi 

Algne nake  35 g/cm² 
 

Pragude katmise võime kuni 5 mm (täpi kõrgus) 
 

Säilivus Avamata pakendis 18 kuud 
 
Tootmiskuupäevast avamata originaalpakendis kuivas otsese päikesevalguse eest kaitstud 
ruumis temperatuuril +5ºC kuni 25ºC. 

Tahkunud toode 
 

100% moodul 
(DIN 53504, S2) 

 1,5 N/mm² 

Pikenemine murdumisel 
(DIN 53504, S2) 

 100% 

Tõmbetugevus  
(DIN 53504, S2) 

 1,6 N/mm² 

Lõplik tugevus  
(DIN EN 205) 

 2,0  N/mm² 
(nihketugevus, puit/puidul) 

Kasutustemperatuur -30°C kuni +80°C, lühiajaliselt 100°C 
 

Kahanemine (ISO 10563)  -3 %   
 

 
SOOVITUSLIKUD MAKSIMAALSED KOORMUSTASEMED ÜHE LIIMITÄPI KOHTA 
 
Nakketugevus ühe liimitäpi kohta sõltub sellest, kui lähestikku kaks pinda on ja kui suure vahe/ebatasasuse 
liim peab täitma. Seetõttu sõltub ühe täpi algne nake ja lõplik tugevus suuresti pinna ja eseme vahest ja 
samuti pindade karedusest. 

Täpi suurus 

Pealekantuna 
Kokkupigistatuna 

1mm vahe 2 mm vahe 

2,0 cm läbimõõduga 3,5 cm läbimõõduga 2,4 cm läbimõõduga 

Tugevus 

Kohene nake Kohe 300 g 160 g 

Lõplik tugevus Täielikult kuivanuna* 7 kg 3.5 kg 

 
*Tahkumiskiirus sõltub pinnast, materjalist, niiskustasemest ja temperatuurist. Poorsed materjalid ja suur niiskus kiirendavad liimi tahkumist. 
 
Erinevate rakenduste jaoks vajalik täppide arv sõltub liimitavate esemete kujust, mõõtmeist, kaalust ja 
materjali tüübist ning seinamaterjalist. Ebapiisava nakke korral kasutage rohkem täppe. 
 
 
PIIRANGUD 
 
Hoidmine 
 
Hoidke toodet +10ºC ja 25ºC vahelisel temperatuuril kuivas kohas. Külmumine toodet ei kahjusta, kuid 
vältige ladustamisel suuri temperatuurimuutusi. 
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Märkusi liimimise kohta 
 
Värvitud pindade või hilisema ülevärvimise korral soovitame hästi nakkuva Click&Fix-i ühilduvust katsetada. 
Hapniku toimel ristsidestuvate värvide (eriti alküüdvaikvärvide) puhul võib kuivamine toimuda aeglasemalt, 
liim võib jääda kleepuvaks või muuta värvi. Üle võib värvida ainult täiesti tahkunud toote. 
 
Click&Fix-i ei kasutata klaasimiseks, bituumenpindadel ega ehitusmaterjalidel, millest võib eralduda toodet 
kahjustada võivat õli, plastifikaatorit või lahustit. 
Ei sobi survevee või püsivalt vee all olevate (nt basseini veeliinist madalamale jäävate) rakenduste ega 
veetorude jaoks. Ärge kasutage toodet vannide, valamute ega keraamiliste plaatidega kaetud 
vannitoaseinte/-põrandate puhul. 
 
Toodet võib kasutada peegli liimimiseks, kui peegli kate ja kaitselakk vastavad standardile EN 1036-1. 
Tundmatute omadustega peeglite ja suurte projektide puhul küsige nõu peeglitootjalt. 
 
TERVISHOID JA OHUTUS 
 
Enne toote kasutuselevõtmist tutvuge tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkel Balti OÜ  
Sõbra 43,  
Tartu 50106, Estonia 
Tel: (+372) 7305 800 
www.moment-liimid.ee 
www.moment-limes.lv 
www.moment-klijai.lt 

Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutusotstarbe ja -viisi 
alased soovitused, põhinevad meie toote vastavasisulistel teadmistel ja kogemusel käesoleva tehnilise 
andmelehe väljaandmise seisuga. Toote puhul võib esineda erinevaid meie kontrollile allumatuid 
kasutusvaldkondi ja -viise ning töötingimusi, mistõttu Henkel ei vastuta meie toote teile vajalikuks 
tootmisprotsessiks ja tingimustes kasutamiseks sobivuse, samuti kasutusotstarbe ega -tulemuste eest. 
Soovitame tungivalt teostada meie toote sobivuse kindlaksmääramiseks katsetusi. 
 
Igasugune vastutus tehnilisel andmelehel esitatud teabe või muude käesolevat toodet puudutavate 
kirjalike või suuliste soovituste eest on välistatud, välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt teisiti 
kokku lepitud ja välja arvatud seoses meie hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastuse 
korral tulenevalt rakenduvast kohustusliku tootevastutuse alasest seadusandlusest.” 

 

 

http://www.moment-liimid.ee/
http://www.moment-limes.lv/
http://www.moment-klijai.lt/

