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MOMENT Power Spray 
 
OMADUSED 
 
 korrigeeritav pihustusmuster  
 head vananemisomadused 
 hea algne ja lõplik nake 
 sobib poorsete ja mittepoorsete pindade jaoks 
 
 
KASUTUSVALDKOND 
 
 riide, polüeeter-/polüestervahtude, vahtkummiprofiilide, isolatsioonimaterjali, naha, vildi ja 

papi liimimine papi, kummi, metalli, puidu või polüestermaterjali külge 
 nakkub hästi ka paljude PE-kiledega; spooniribade servadele ja kõveratele pindadele 

liimimine 
 ei sobi vahtpolüstüreeni, PE, PP ja plastifitseeritud PVC jaoks. 
 
 
KASUTUSJUHISED 
 
Eeltöötlus: 
Liimitav materjal peab olema kuiv ning rasva- ja tolmuvaba. Puhastage laminaat, metall jne lahustiga 
(lakibensiiniga). 
 
Pealekandmine: 
Toote nakkumist tuleks enne liimimist kindlasti katsetada.. 
 
Enne kasutamist loksutage hoolikalt. 
Pihustusmustri laiuse ja koguse reguleerimiseks keeratakse otsik soovitud asendisse. 
 
Hoidke otsikut pinnast 20-25 cm kaugusel ja pihustage ühtlaselt mõlemale liimitavale pinnale - eriti 
servadesse. 
 
Enne detailide ühendamist laske lahustil aurustuda. Tavalisel toatemperatuuril (18 kuni 25 °C) kestab see 
umbes 10 - 15 minutit (sõltuvalt materjalist, pealekandmispaksusest ja töötingimustest). Tagage pidev 
õhutus. 
 
Märkus: liiga pikk või lühike ooteaeg võib tulemust mõjutada. Liim peab detailide ühendamise ajal veel 
kleepuv olema. Seadke detailid hoolikalt paika (hilisem korrigeerimine pole võimalik) ja suruge tugevasti 
kokku.  
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TEHNILISED ANDMED 
 

Koostis 
Lahustipõhine SBR 
(stüreenbutadieenkummi) 

Tihedus 0,72 g/cm3 

Kuumakindlus -30°C kuni +70°C 

Avatud aeg kuni 10 min 

Pealekandmistemperatuur +10°C kuni +40°C 

Kulu 

mõlemapoolsel 
pealekandmisel umbes 
150 kuni 250 g/m², 
sõltuvalt materjalist ja 
pihustusmustrist 

Säilivus jahedas kohas 12 kuud 

Aurustumisaeg 
sõltuvalt aluspinna 
omadustest 10-15 min 

 
 
PIIRANGUD 
 
Tööriistade puhastamine 
Pärast kasutamist pöörake purk tagurpidi ja vajutage pihustusotsikule, kuni see on liimist tühi. 
Võimalusel puhastage otsikut vedeldi või muu sarnase lahustiga. 
 
Hoidmine 
Hoidke tihedalt suletuna toatemperatuuril. Vältige alla +5°C ja üle +50°C temperatuuri. 
 
 
TERVISHOID JA OHUTUS 
 
Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkel Balti OÜ  
Sõbra 56B,  
Tartu 51013, Eesti 
Telefon: (+372) 7305 800 

“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.” 
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Internet: www.moment-liimid.ee 

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

