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MOMENT ONE FOR ALL CRysTAL
Adeziv de montaj și etanșant transparent

TOATE supRAFEțELE*, TOATE ApLiCAțiiLE
CARACTERisTiCi
�� aplicare transparentă, aderență inițială foarte ridicată
�� pentru toate suprafețele*, pentru toate aplicațiile
�� permanent flexibil, tehnologie Flextec
�� utilizare pentru interior și exterior
�� pentru lipirea oglinzilor și a sticlei
�� lipește, fixează și etanșează, se poate vopsi și șlefui după uscare
�� rezistent la condiţii atmosferice severe și la apă (a nu se folosi la piscine și 

bazine de apă)

DOMENii DE uTiLiZARE
�� utilizări universale
�� ideal pentru lipirea, etanşarea, asamblarea şi umplerea diferitelor 

suprafeţe precum: lemn, piatră, marmură, granit, ceramică, vopsea 
lavabilă, plută, PVC, beton, metal, oţel inoxidabil, zinc, aluminiu, 
majoritatea materialelor plastice, polistiren şi multe alte suprafeţe*

AMBALARE
�� cartuș din plastic 290 g, 12 buc. / bax

pREGĂTiREA supRAFEțEi DE BAZĂ
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 îndepărtați‑le. 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 în 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 
de maximum 2 cm). Utilizați materiale de suport (de exemplu, 
spumă poliuretanică sau folie) dacă e cazul. Aplicați Moment Fix 
Total 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%).

DATE TEHNiCE
Materie primă  polimer de interlegătură 

de silan
Densitate 1,03 g/cmº³
Rezistă la temperaturi între  ‑30°C până la +80°C; 

100°C pentru perioade 
scurte

Timp deschis / Timp de lucru aprox. 15 min.
Temperatură de aplicare +5° până la +40°
Capacitate de umplere a spațiilor max. 20 mm
Aderență inițială aprox. 12 g/cm²²
Rezistență finală, condiții de  
laborator (DIN EN 205) 3 până la 4 N/mm²²
Alungire la rupere (DIN 53504) aprox. 300%
Viteză de uscare  2 mm/24 h. (23°C / 50% 

umiditate relativă)
Consum pe suprafețe plane aprox. 300g/m²²
Contracții (ISO 10563) aprox. ‑3%

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.

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 rețeaua 
de canalizare. Imediat după folosire, curățați resturile de adeziv 
neîntărit cu o cârpă umedă, iar apoi cu acetonă sau spirt. 
Atenție: eliberează metanol în timpul întăririi. Ventilați bine 
încăperea de lucru. A nu inspira vaporii.

* Nu se recomandă pentru PE, PP, PTFE și PMMA (cum ar fi tuburile).
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