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Moment Total Fix
Adeziv de montaj și etanșant

CARACTERISTICI
Adeziv cu proprietăți de etanșant – tehnologie Flextec • 
Lipire instantanee• 
Utilizare pentru interior și exterior• 
Ideal pentru lipirea oglinzilor și a sticlei• 
Lipituri, fixări și etanșări• 
Creează o lipire flexibilă, de durată• 
Rezistent la căldură, vibrații și raze UV• 
Uscare reactivă la umezeală• 
Fără întindere sau picurare• 
Se poate vopsi și șlefui după uscare• 
Rezistent la apă și îmbătrânire• 
Acoperă fisuri• 
Se poate corecta timp de câteva minute• 
Aplicabil pe suprafețe ude • 

DOMENII DE UTILIZARE
Moment Total Fix este conceput special pentru utilizări universale.• 
Moment Total Fix este compatibil cu o gamă largă de substraturi, inclusiv cărămizi, • 
plăci ceramice, ciment, plăci aglomerate, plăci de rigips, placaj, piatră, MDF, UPVC, 
metal, materiale plastice, suprafețe vopsite, oglinzi. 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Suprafețele ce vor fi lipite trebuie să fie curate, degresate și desprăfuite. Apa acumulată 
pe substraturile absorbante trebuie îndepărtată.
Înainte de aplicare, acoperiți zonele adiacente cu folie sau bandă, dacă e cazul.  
Verificați dacă vopseaua sau învelișurile sunt bine lipite, în caz contrar îndepărtațile. 
Uscarea adezivului necesită un aport mic de umezeală (fie din aer, fie din substrat).

MOD DE APLICARE
Se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator normal. 
Adezivul se aplică pe una din suprafețe: 
1) În puncte pentru nivelarea suprafețelor cu denivelări
2) În linii curbe pentru aderență inițială pe suprafețe mari
3) În linii drepte pentru suprafețe plane. Pentru uz exterior se aplică linii drepte

Important în cazul a două suprafețe neabsorbante: adezivul nu trebuie împrăștiat pe o 
zonă continuă deoarece este necesar contactul cu aerul pentru uscarea acestuia. Apoi 
suprapuneți suprafețele de lipit, corectați dacă e cazul și presați puternic. Asigurați-vă că 
benzile de adeziv nu se suprapun.
Pentru lucrări de etanșare, asigurați-vă că rosturile sunt curate și fără praf (rost maxim 
de 2 cm). Utilizați materiale de suport (de exemplu spumă de polietilenă sau folie) 
dacă e cazul. Aplicați Moment Total Fix în rost, neteziți cordonul după aplicare cu un 
instrument adecvat în intervalul timpului deschis. Pentru rezultate de netezire bune, 
utilizați soluție diluată de apă/ detergent (aprox. 5%).

RECOMANDĂRI
A se folosi la temperaturi de peste 5°C.
Curățați uneltele cu apă imediat după folosire.
Nu este recomandat pentru polietilenă, polipropilenă, PTFE și sticlă acrilică.
După folosire cartușele trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în sistemul 
de canalizare.

DATE TEHNICE
Materie primă:  Polimer de interlegătură de silan
Densitate:  1,4 g/cm³ colorat; 1,1 g/cm³ 
 transparent
Rezistă la temperaturi între:  -30°C până la +80°C;  
 100°C pentru perioade scurte
Rezistență de lipire: Apă, îmbătrânire și umezeală
Timp deschis / Timp de lucru:  Aprox.15 min 
Temperatură de aplicare:  +5° până la +40°
Capacitate de umplere a spațiilor:  Max. 20mm
Aderență inițială:  Aprox. 12 g/cm² 
Rezistență finală, condiții de laborator:  3 până la 4 N/mm² 
(DIN EN 205) 
Alungire la rupere (DIN 53504):  Aprox. 300% 
Viteză de uscare: 2mm/24 h. (23°C / 50% r.h.)
Consum pe suprafețe plane:  Aprox. 300g/m² 
Contracții:  Fără contracție 
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DEPOZITARE

A se depozita în spații uscate și răcoroase, până la 18 luni.
A se evita contactul cu căldura, flacăra deschisă și scânteile. 
Înghețul nu dăunează produsului, însă se recomandă depozitarea lui la temperaturi 
pozitive. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
După deschidere, asigurați-vă că ați pus din nou capacul și utilizați întregul cartuș în 
scurt timp.

AMBALARE
Cartuș din plastic 300 g




