
*Adezivul aderă instantaneu după ce părțile sunt presate timp de 1 secundă. Uscarea finală a adezivului se produce după 24 h de la uscarea acestuia la 
temperatura camerei.

** Testați în prealabil materialele din plastic pentru a determina dacă îmbinarea este adecvată. Aderă bine la PVC. Nu este potrivit pentru polietilenă și 
polipropilenă. Îmbinările nu sunt potrivite pentru imersiune permanentă în apă.

MOMENT  POWER
Adeziv de montaj cu aplicare ușoară

PRIMUL ADEZIV DE MONTAJ CARE SE APLICĂ FĂRĂ PISTOL
CARACTERISTICI
�� cartuș cu aplicator
�� foarte ușor de aplicat, chiar și cu o singură mână
�� flux reglabil de adeziv
�� ideal pentru polistiren și aplicații lemn‑lemn
�� aderență inițială puternică
�� formulă pe bază de apă fără miros, urmele de adeziv de pe mâini se 

spală foarte ușor, doar cu apă

DOMENII DE UTILIZARE
�� toate tipurile de utilizare la interior
�� suprafețe suport precum: lemn, ceramică, beton, plăci aglomerate, 

gips‑carton, furnir, MDF, polistiren, PVC, plastic**, cărămidă, piatră

AMBALARE
�� cartuș din plastic 260 g, 12 buc. / bax

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ
Asigurați‑vă că suprafețele care trebuie lipite sunt curate, degresate 
și desprăfuite. Suprafețele nu trebuie să fie în contact permanent 
cu apa. O suprafață trebuie să fie absorbantă pentru a asigura o 
lipire solidă și sigură, deoarece apa trebuie să se evapore pentru 
ca adezivul să își facă efectul. În cazul suprafețelor cu grad ridicat 
de absorbție a apei precum ipsosul, MDF, plăcile aglomerate (nu 
OSB), chirpicii, este posibil ca adezivul să se usuce prea repede și 
partea interioară să nu formeze o lipire adecvată. Pentru a beneficia 
de o lipire adecvată pe suprafețe cu grad ridicat de absorție, 
umeziți suprafața cu un pulverizator sau cu o cârpă umedă înainte 
de lipire. Pentru 2 suprafețe neabsorbante sau sensibile la apă, 
utilizați Moment Fix Extreme Total. Pentru a îndepărta resturile de 
adeziv sau ale agenților de separare de pe panourile decorative din 
PU, utilizați hârtie abrazivă sau solvenți precum acetona, înainte de 
a aplica Moment Fix Power cu autoaplicator.

MOD DE APLICARE
Aplicați adeziv pe una dintre suprafețe: 
1. În puncte pentru a netezi suprafețe neregulate; 
2.  În linii curbe pentru o aderență inițială mai mare pentru 

suprafețe întinse; 
3. În linii drepte pentru su pra fețe mai mici. 
În cazul utilizării la exterior, aplicați în linii verticale.

Pași aplicare: 
1. Rupeți sigiliul negru de pe clapeta roșie de reglaj
2. Îndepărtați capacul roșu de pe vârful dozatorului 
3. Deschideți complet clapeta roșie de reglaj până la poziția Max
4. Apăsați pe maneta roșie până obțineți fluxul optim de adeziv

5.  După utilizare, închideți clapeta roșie de reglaj până la poziția 
Min și atașați capacul roșu pe vârful dozatorului

DATE TEHNICE
Materie primă dispersie
Densitate 1,3 g/cmº
Rezistă la temperaturi între ‑20°C până la + 70°C
Timp deschis / Timp de lucru aprox. 15 min.
Temperatură de aplicare +10°C până la + 40°C
Capacitate de umplere a fisurilor max. 10 mm
Aderență inițială 10 ‑ 14 g/cmª
Rezistență finală (DIN EN 205) 5 până la 6 N/mmª
Timp de întărire definitivă 48 h
Consum pe suprafețe plane aprox. 300 g/mª
Contracții aprox. 25 %

DEPOZITARE
A se depozita nedeschis în spații uscate și răcoroase maximum 
12 luni. A se păstra departe de căldură, flăcări și scântei, într‑o 
zonă răcoroasă. Deoarece produsul conține apă, se recomandă 
protejarea lui de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Odată 
deschis, asigurați‑vă că l‑ați închis corespunzător (adăugați 
capacul roșu pe vârful dozatorului) și utilizați întregul cartuș în 
scurt timp de la deschidere.

RECOMANDĂRI
Adezivul poate fi repoziționat în decursul a 5 până la 10 minute 
după aplicare, pentru a obține o aliniere perfectă. Temperatura 
minimă de aplicare +10°C. Adezivul poate fi utilizat pentru aplicări 
atât la interior cât și la exterior. Umiditatea ridicată/contactul 
permanent cu apa ar trebui excluse. Îndepărtați surplusul de 
adeziv neîntărit cu o cârpă umedă. Urmele întărite de adeziv pot fi 
îndepărtate doar mecanic.
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