
 

Page 1 of 2 

 

 

 

 

 

 
 
 
OMADUSED 
 

 INSTANT TACK©  (kohese nakkega) lahustipõhine koostis 
 Toimib märgades tingimustes: ei vaja lahusti õhutamist 
 Sise- ja väliskasutuseks 
 Veekindel 
 Poorsetele ja mittepoorsetele pindadele 
 Kuivanuna ülevärvitav* 
 Hõlpsasti pealekantav madalal temperatuuril (-10°C) 
 Vähelõhnav 

* Paljude erinevate pindade tõttu tuleb toodet eelnevalt katsetada. 
 
 
KASUTUSVALDKOND 
 
EXPRESS FIX sobib paljudele pindadele, sh tellis, keraamika, betoon, kõva 
puitkiudplaat, kipskartongplaat, vineer, kivi, MDF, puit, UPVC ja paljud plastid**. 
 

**Plastide ja lakkide puhul tehke nakke ja ühilduvuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetusi. Ei sobi polüetüleeni, 

polüpropüleeni ja stürovahu jaoks. 
 
 
KASUTUSJUHISED 
 
Ettevalmistus: 
Sobivad kõik imavad ja mitteimavad pinnad, välja arvatud PE, PP, PTFE, akrüülklaas, polüstüreen jne. 
Kaetud pindade puhul soovitatakse toote sobivust kontrollida või pidada nõu asjatundjaga. Ei soovitata 
püsivalt vee alla jäävate rakenduste jaoks. 
Liimitavad pinnad peavad olema puhtad ning tolmu-, rasva- ja õlivabad. Pinnad ei tohi olla nähtavalt 
märjad ega pidevalt niisked.  
Pinnad peavad olema stabiilsed, puhtad ja vabad naket halvendada võivatest ainetest, mis tuleb 
eemaldada sobiva lahustiga või lihvides. Vajadusel katke külgnevad pinnad kile või teibiga. 
Tugeva nakke saamiseks peab üks pind olema poorne, et lahusti saaks ära aurata.  
Eelnevalt tuleb värvitud pindadelt värv eemaldada. 
 
Kasutamine: 
Lõigake padruni ots keermest (1) ülevaltpoolt ära Kruvige plastotsik otsa ja lõigake otsiku tipp (2) 
diagonaalselt maha. Pange padrun püstolisse (3). 

              * Plastmasspadruni avamine 

 
 
Detailide asendi korrigeerimiseks on aega 5 kuni 10 minuti. 
Kandke liim ühele pinnale: ebatasaste pindade silumiseks laikudena (1), suuremate pindade puhul 
parema algse nakke saamiseks laineliselt (2) või väiksemate pindade puhul sirgete ribadena (3). Väljas 
kasutage vertikaalribasid. 
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               * Liimi pealekandmine 

 
Liimivoolu peatamiseks vabastage päästik - ei kehti kokkukäiva püstoli puhul. 
Pühkige liigne liim enne kujvamist lapiga ära. 
EXPRESS FIX spetsiaalne koostis muudab kuivamise ajal toetamise vajaduse minimaalseks. Sõltuvalt 
pinnast võib osutuda vajalikuks raskemate esemete toetamine.  
Kahe mittepoorse pinna puhul kantakse EXPRESS FIX pinnale vertikaalribadena. Minimaalne 
pealekandmistemperatuur on -10°C. 
Tugeva nakke tagamiseks tuleb kõik pinnad korralikult vastu liimikihti suruda. 
Tugevaks nakkumiseks laske liimil järgmise päevani kuivada. Liimliide kuivab lõplikult 48 tunniga. 
 
TEHNILISED ANDMED 
 

Koostis: Kummi, lahusti 

Tihedus: Umbes 1,25 g/cm3 

Temperatuurikindlus: -20°C kuni +80°C, täielikult kuivanuna 

Avatud aeg: Umbes 10 min 

Kasutamistemperatuur: -10°C kuni +35°C 

Pragude täitmise võime: Max 10 mm 

Algne nake: 10-12 g/cm3 

Lõplik tugevus (DIN EN 205): 5 kuni 6 N/mm2 

Kuivamisaeg: 48 tundi 

Katvus tasaste pindade puhul: Umbes 300 g/cm3 

Kahanemine: Umbes 25 % 

Säilivus Jahedas kohas 18 kuud 

 
PIIRANGUD 
 
Tööriistade puhastamine 
Puhastage kohe pärast kasutamist kuiva lapi ja etüülatsetaadi, atsetooni või lakibensiiniga. 
 
Hoidmine 
Säilib avamata pakendis jahedas ja kuivas kuni 18 kuud. Keerake avatud padrunile kindlasti kork tagasi 
peale. Hoidke jahedas hästi ventileeritud kohas eemal kuumusest, leekidest ja sädemetest. Külmumine 
toodet ei kahjusta, kuid see säilib paremini plusskraadidel. Hoidke lastele kättesaamatult. 
 
TERVISHOID JA OHUTUS 
 
Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkel Balti OÜ  
Sõbra 56B,  
Tartu 51013, Eesti 
Telefon: (+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/

