MOMENT TOTAL
Универсално лепило с технология Flextec

Описание на продукт
Moment TOTAL е първото по рода си универсално лепило в
удобна опаковка с интегрирана Flextec формула. Лепилото
съдържа 100% активни съставки и 0% разтворители. Удобната бутилка позволява лесно залепване на многообразие
от материали като бетон, плочки, метал, стъкло, дърво,
пластмаса, текстил, кожа, керамика, нераждаема стомана,
мед, месинг, бронз, цинк, хартия, картон, полистирен, камък вкл. естествен камък, твърдо PVC. Не е подходящо за
залепване на полиетилен (PE), полипропилен (PP), тефлон
и твърд полистирен. Преди употреба съветваме да са направят тестове за съвместимост на нежелезните метали с
Moment Total.

Свойства
100% активни съставки
0% разтворители
Прозрачно
Лепи многообразие от материали
Вътрешна и външна употреба
Образува гъвкава лепилна връзка
Силно залепване
Запълва малки неравности
Удароустойчиво
Водоустойчиво
Температуроустойчиво
Устойчиво на UV лъчи

Указания за употреба
Полагането на Moment TOTAL зависи от материалите, които ще бъдат лепени. Обикновено е достатъчно едностранно нанасяне. Количеството лепило зависи от попиващата
способност на материала. Гладки материали, с ниска попиваща способност могат да бъдат залепени с относително малко количество лепило. Порести материали с висока
попиваща способност изискват по-голямо количество лепило (дори и в някои случаи двустранно полагане на лепило). Присъединете частите веднага след полагане на лепилото и ги укрепете за около 30 минути с лепяща лента или
менгеме. За разлика от други лепила, залепените части с
Moment TOTAL не трябва да бъдат притискани с максимум
сила; просто задръжте двете залепени части заедно.
Moment TOTAL втвърдява при наличието на малко количество
влага (или от атмосферата или от основата).

Неабсорбиращи, гладки материали (пластмаси, метали) са
обикновено водонепропускливи. Ако две такива повърхности
трябва да бъдат залепени трябва предварително да се намокрят преди полагането на лепилото, напр. да се намокрят
с мокра кърпа.
Абсорбиращите повърхности обикновено са водопропускливи. В този случай лепилото може да бъде положени без проблеми по цялата повърхност.
Moment TOTAL може да бъде полагано върху влажни повърхности без проблеми. Лепилото достига крайната си якост
след като е напълно изсъхнало. Ако повърхностите, които се
лепят са мокри или под вода, това ще намали максималната
крайна якост. Това е особено актуално при основи като бетон или зидария.

Специални указания
Почистване
Почиствайте веднага след нанасяне със сух парцал, а след
това с ацетон или минерален спирт.
Съхранение
12 месеца от датата на производство на сухо и хладно
място, далеч от източници на запалване.

Депониране на отпадъците
Консултирайте се с информационния лист за безопасност
на продукта.
Защитни мерки
Консултирайте се с информационния лист за безопасност
на продукта.
Внимание!
Изложените данни в тази техническа спецификация могат
да бъдат само най-общи указания. Поради намиращите
се извън обсега на нашето влияние условия на употреба,
както и поради голямото разнообразие от материали, препоръчваме във всеки отделен случай първо да се направят
достатъчно собствени опити за пригодността на продукта.
Отговорност за конкретни резултати от използването на
продукта следователно не може да се поражда от съдържащите се тук данни и указания. В рамките на нашите условия
за продажба се поема гаранция само за постоянно високото качество на нашите продукти.

Опаковка
Бутилка от 50g и 100g

Технически данни
База:
Цвят:
Плътност:
Крайна якост:
Време за достигане на крайна якост:

Температурна устойчивост:
Устойчивост на лепилната връзка:
Температура на работа:
Отворено време:
Разход при равни повърхности:

силан-модифициран полимер
прозрачен
1,1 g/cm3
20-40 кg/cm2
24 часа
(мин. 24 h в зависимост от атмосферните
условия, залепените материали,
количеството лепило)

от –40°C до +80°C

на атмосферни влияния,
стареене и влага
от +5°C до +40°C
ок. 15 мин.
ок. 230 g/m2
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