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Приложения

Moment One for All Universal може да се използва върху най-
различни основи – напр. тухла, керамика, бетон, талашит, 
гипсокартон, шперплат, камък, фазер, дърво, метал, UPVC, 
стъкло, пластмаса*, боядисани повърхности *, огледала**.

*Трябва да се направи предварителна проверка за 
определяне на подходящото залепване, предвид множеството 
различни основи. Залепването на Moment One for All Universal 
от всички цветове върху пяна от полистирен (стиропор) може 
значително да се подобри с грундиране с разредено лепило 
за дърво. Лепилото за дърво се смесва в съотношение 1 : 1 с 
вода и се нанася върху основата. След като грундът изсъхне, 
може да се нанася Moment One for All Universal от всички 
цветове. 

 **При употреба за огледала по DIN EN 1036-1 потърсете 
техническа консултация за предмети с големи размери. 

MoMent  
one for All UniversAl

Подходящо е за всички попиващи и непопиващи основи. С 
изключение на полиетилен, полипропилен, тефлон, акрилно 
стъкло, пластифициран PVC, мед и месинг. При боядисани 
основи е препоръчително да се провери дали продуктът е 
подходящ или да се потърси професионална консултация. 
Възможно е да се използва върху мокри повърхности, ако 
могат да изсъхнат. Не се препоръчва за постоянно потапяне 
във вода.
 

Инструкции за употреба 
Предварителна обработка
Повърхностите за залепване трябва да бъдат чисти, без 
прах, мазнини и масла. Върху попиващите основи не 
трябва да има локви.
Основите трябва да бъдат стабилни, чисти и без 
замърсители. Замърсителите се почистват с подходящ 
разтворител или повърхностите първо се изтъркват с 
шкурка и след това се почистват от прах. Преди нанасянето 
съседните повърхности трябва да се предпазят с фолио 
или лента, ако е необходимо. Боята или другите покрития 
трябва да се проверят дали са здрави и ако не са – да се 
свалят.
Втвърдяването на лепилото изисква поемане на малко 
количество влага (от атмосферата или основата). 
Залепването върху различни гладки повърхности може да 
се подобри с грунд от типа на Ceresit Haftreiniger P 819 
(L819H), Sista Haftreiniger P819 (D819M) или Terostat 450 
(IDH № 642 844). 



Нанасяне
1) Отрежете върха на флакона над резбата;
2) Навийте пластмасовия накрайник и го срежете диагонално 
в горната част;
3) Поставете картуша в пистолет.

Нанесете лепилото върху една от повърхностите:
1) на точки за изравняване на неравни повърхности;
2) вълнообразно за по-голяма начална якост при по-
големи повърхности;
3) на вертикални ивици за по-малки повърхности.
При употреба на открито нанасяйте на вертикални линии. 

Пускайте спусъка на пистолета след нанасянето, за 
да не изтича лепило (не се отнася за сгъваем пистолет 
(DW111/120)).
Осигурете вентилация. (1 mm минимално разстояние)
Важно при 2 непопиващи повърхности: Лепилото не 
трябва да се нанася на големи площи, защото изисква 
контакт с въздуха, за да изсъхне. След това съберете 
двете повърхности, коригирайте, ако е необходимо, и 
притиснете добре. Внимавайте ивиците лепило да не се 
слеят.
Тежките и натоварените предмети трябва да бъдат 
подпрени и закрепени най-малко 24 часа.
При уплътнителни работи фугите трябва да бъдат 
чисти и без прах (максимална ширина на фугата 2 
cm). Използвайте материал за подложка (например 
полиетиленова пяна или фолио), ако е необходимо. 
Нанесете Moment One for All Universal във фугата и 
загладете шева след нанасянето с подходящ инструмент 
в рамките на отвореното време. Изглаждането се 
подобрява с използване на разтвор от почистващ 
препарат във вода (около 5%).

След втвърдяване:
След като се втвърди напълно, Moment One for All 
Universal от всички цветове може да се боядисва – 
особено подходящи са акрилните бои на водна основа.
Предвид разнообразието от бои, препоръчваме да се 
направи предварителна проверка. Боите с кислородно 
съхнене (напр. алкидните) съхнат и остават лепкави 
по-дълго време. 2-компонентните епоксидни бои не се 
заглаждат добре.
 

Технически данни
Суровина Flextec®-полимер (втвърдяващ се от  
 влагата силан терминиран полимер 
(STP))
Плътност Около 1,4 g/cm3

Топлоустойчивост от -30 °C до +80 °C,  
 100 °C за кратко време
Устойчивост на залепването Устойчиво на атмосферни  
 въздействия, стареене и влага
Отворено време Около 15 минути
Температура за нанасяне от +5 °C до +40 °C
Способност за запълване на пролуки До 20 mm
Първоначално залепване Около 14 g/cm²
Окончателна якост (DIN EN 205) 4,0 N/mm² (якост на срязване  
 на залепени припокрити съединения, 
  алуминий/алуминий)                       
 3,0 N/mm² (якост на срязване  
 на залепени припокрити съединения,  
 дърво/дърво)

Удължаване след скъсване (DIN 53504) Около 300%
Скорост на втвърдяване  2 mm/24 ч (23 °C/50% ОВ)
Покритие върху плоски повърхности Около 300 g/cm3

Свиване Не се свива
Срок на годност  Флакон: 12 месеца  
 Туба: 18 месеца  
От датата на производство, ако се съхранява в неотворени оригинални флакони, на сухо 
и предпазен от пряка слънчева светлина, при температури между +5 °C и +25 °C

Ограничения
Почистване
Да се почиства веднага след използване със суха кърпа и 
след това със разредители от търговската мрежа или бензин 
за почистване.
Незасъхналите петна от лепило да се почистват незабавно. 
Втвърденият Moment One for All Universal е неразтворим във 
всички разтворители и може да се отстрани само механично 
с подходящ инструмент (нож).
Почиствайте инструментите незабавно след използването 
им с разредител или бензин за почистване.

Съхранение
Да се съхранява в затворен флакон на хладно и сухо място. 
След отваряне е необходимо да се затвори с капачката, 
като целият флакон трябва да се използва бързо след 
отварянето.
Да се съхранява далеч от топлина, огън и искри на хладно и 
проветриво място. Продуктът не се поврежда от замръзване, 
но трябва да се избягват големи промени в температурата 
по време на съхранение. Да се пази от деца.



Хенкел България ÅООД
Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4, 

Тел.: 02/806 39 00, henkel.lepila@bg.henkel.com, www.moment.bg

Здраве и безопасност
Преди използване на продукта трябва да се разгледа 
съответния информационен лист за безопасност на 
материалите, който се предоставя при поискване.

„Предоставената в настоящия информационен лист с 
технически данни (ИЛТД) информация, включително 
препоръките за употребата и приложението на 
продукта, се основава на нашите познания и опит 
по отношение на продукта към датата на настоящия 
ИЛТД. Продуктът може да се използва за най-
различни приложения и в най-различни условия 
на средата, върху които нямаме контрол. Затова 
Henkel не носи отговорност за годността на продукта 
за производствените процеси и условията, в които 
ги използвате, както и за съответните приложения 
и резултати. Силно препоръчваме да извършите 
собствени предварителни проби, за да проверите 
съответната годност на нашия продукт.

Всякаква отговорност по отношение на 
информацията в информационния лист с технически 
данни или други писмени или устни препоръки по 
отношение на съответния продукт се изключва, 
освен при изрична договореност и по отношение на 
смърт или наранявания, причинени от небрежност от 
наша страна, както и при отговорност по действащ 
закон за задължителна отговорност за продуктите.“


