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I. Продукт
Основні характеристики:
• Однокомпонентний.
• Ціанакрилатний.
• Більший відкритий час (не менше, ніж у 2 рази) у
порівнянні зі звичайними ціанакрилатними клеями.
• Дозволяє проводити корекцію склеєних деталей і
видалити клей зі шкіри до того, як він повністю
полімеризується.
Упаковка: тюбик 3 г.
Термін придатності: при +20 °C — 24 місяці з дати
виготовлення, вказаної на упаковці.
Виробник:
«Хенкель Ірландія»
Імпортер та вповноважена організація на території РФ:
ТОВ «ХенкельРус», м. Москва, пров. Колокольніков,
буд. 11. Тел.: +7 495 745 22 34.
II. Сфера застосування
Універсальний секундний клей «Супер Момент Ідеал» розроблений для побутового
застосування.
Утворює
міцне
клейове
з'єднання
з
великою
кількістю
загальнорозповсюджених матеріалів. Він є ідеальною клейкою речовиною для фіксації
пластиків, виробів із гуми, металів, деревини, кераміки, шкіри, тканин, картону і паперу.
III. Технічні характеристики
Основний компонент
Зовнішній вигляд
В’язкість
Густина при 20 °С
Безпечність
Термін придатності при 20 °С
Швидкість схоплювання

Міцність клейового з'єднання (ISO 4587)

Метоксіетилціанакрилат
Прозора рідина
Приблизно 2000 мПа*с
1,08 г/см3
Див. паспорт безпеки (MSDS) 1588900
24 місяці (закритої товарної одиниці)
Початкове схоплювання — 15–120 секунд
(залежно від склеюваної основи та умов).
10–20 Н/мм2 (на розтяг) через 12–24 год (в
залежності від склеюваної основи).
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Клейовий шов стійкий до впливу вологи і
витримує до 24 годин безперервного впливу
води (стійкість знижується при збільшенні
температури води).

IV. Вказівки щодо застосування
Підготовка основ
Забезпечити чистоту, відсутність вологи і щільність прилягання всіх поверхонь, які
склеюються.
Нанесення клею
1. На одну з поверхонь, які склеюються, нанести мінімальну кількість Універсального
секундного клею «Супер Момент Ідеал».
2. Відразу притиснути склеювані частини одна до одної і протягом щонайменше 1 хвилини
утримувати їх силою рук. Для досягнення кінцевої сили схоплювання залишити на 10
хвилин або (бажано) на 2 години.
3. Уникати проливання клею і захистити робочі поверхні. За допомогою Антиклею «Супер
Момент» (засіб для видалення) видалити залишки застиглого клею.
4. Для найкращого схоплювання склеювання краще проводити при кімнатній температурі
(15–30 °С) і відносній вологості не менше 30%. Для кращого збереження продукту слід
витерти тканиною випускний отвір (з метою видалення надлишку клею), закрити кришку
і зберігати тюбик у прохолодному сухому місці.
Безпека
Не допускати потрапляння клею на шкіру.

V. Додаткова інформація
Не склеювати запилені, забруднені або вологі поверхні.
Клей не придатний для фіксації поліпропілену, поліетилену, тефлону, силіконового каучуку,
скла, глазурованих поверхонь, дуже м’якої шкіри або пінопластів.
Забороняється використання з метою фіксації поверхонь, які контактують з їжею, питною
водою і гарячими рідинами.
Найкращі експлуатаційні показники клейового з'єднання досягаються в сухих умовах.
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