
 

MOMENT SupEr GluE ulTra GEl
Formulă care nu curge

prOduS ulTra EFiciENT
caracTEriSTici
�� lipire instantanee
�� rezistenţă la umezeală
�� uscare rapidă, în 10 secunde
�� rămâne transparent după uscare

dOMENii dE uTilizarE
�� porțelan, metal, cauciuc, piele, lemn, plastic*, hârtie și carton

aMbalarE
�� tub 2g, 12 tuburi / blister, 288 tuburi / bax
�� tub 3g, 12 tuburi / bax

prEGăTirEa SupraFEţEi dE bază
Suprafaţa de lipit să fie curată, uscată şi să se potrivească 
adezivului.

MOd dE aplicarE

Evitaţi contactul produsului cu pielea.
Aplicaţi cantitatea minimă de Moment Super Glue Gel pe supraţa 
de lipit. Apropiaţi suprafeţele de contact şi ţineţi apăsat între 5 
şi 30 de secunde. Evitaţi atingerea suprafeţelor lipite pentru 
următoarele 10 minunte. Evitaţi vărsarea produsului şi protejaţi 
suprafeţele de lucru. Pentru rezultate optime, lipirea trebuie să se 
facă la temperatura camerei (15‑30°C) şi în condiţii de umiditate 
relativă de aprox. 30%. Pentru folosirea eficientă a produsului 
se recomandă ştergerea surplusului cu un şerveţel, înfiletarea 
capacului şi depozitarea în locuri răcoroase, ferite de umiditate 
excesivă. 

daTE TEhNicE
Compus de bază  2‑etil‑cianoacrilat
Aspect  Gel transparent
Vâscozitate  Gel ‑ nu curge
Densitate  la 20°C = 1.1 (g/cmº)

dEpOziTarE

Dacă produsul este depozitat într‑un loc răcoros și uscat la o 
temperatură cuprinsă între +2°C şi +8°C, calitatea produsului este 
păstrată timp de 24 luni de la data de fabricație.

rEcOMaNdări

A se folosi la temperaturi de peste +15°C. Ideal pentru: porţelan, 
metal, cauciuc, piele, lemn, hârtie, plastic. Nu este recomandat 
pentru PE, PP, Styropor şi PVC flexibil. Provoacă o iritare gravă 
a ochilor. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Provoacă 
iritarea pielii. Cianoacrilat. Atenție! Se lipeşte de piele şi ochi 
în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi 
inhalarea vaporilor. În caz de contact cu ochii: clătiţi cu atenţie 
cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, 
dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. 
Continuaţi să clătiţi. În caz de contact cu pielea: spălaţi uşor cu 
multă apă şi săpun.

*Atenție, nu lipeşte polietilena şi polipropilena!


