Techninė atmintinė

Pistolenschaum
Vienkomponentės poliuretaninės putos pistoletams

Medžiaga
Naudojimo sritis

Aukštos kokybės montažinės putos, skirtos darbui su įprastiniais
pistoletais, durų staktų tvirtinimui, jungiamųjų siūlių tarp lango
rėmo ir sienos sandarinimui ir izoliacijai, sienų įtrūkių užpildymui
bei žaliuzių dėžių izoliavimui ir sandarinimui. Taip pat tinka
vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių tvirtinimui.

Techniniai duomenys
Žaliava
Medžiagos klasė pagal DIN
4102
Darbo temperatūra
Atsparumas temperatūrai
Galima pjauti (storis 20mm)
Atsparumas tempimui
Vandens įgėrimas
Galiojimo laikas

Poliuretanas
В2
Nuo +5˚С iki +30˚С
Nuo -40˚С iki +80˚С
Po maždaug 15 min.
< 10 N/cml
0,3 Vol-%
Uždaroje pakuotėje 24 mėn. (laikyti vertikalioje padėtyje)

Naudojimas
Paviršius

Turi būti švarus, sausas, tvirtas, nuriebalintas ir laikantis apkrovą.
Paviršiai, kuriems naudojamos putos, turėtų būti drėgni, bet ne
šlapi. Sausas siūles būtina prieš darbą sudrėkinti.

Nurodymai naudojimui

Prieš naudojimą flakoną gerai suplakti, nuimti apsauginį ventilio
dangtelį ir įsukti į pistoleto sriegį. Po išsiplėtimo putas reikėtų dar
kartą apipurkšti vandeniu tam, kad užtikrinti optimalų tvirtumą.
Naudojant putas keliais sluoksniais, drėkinti reikėtų prieš kiekvieną
sluoksnį. Šviežios putos plečiasi 100-150%. Putos, kuriomis
užpildomos tuštumos, dėl drėgmės trūkumo tvirtėja žymiai lėčiau.
Dėl to gali atsirasti įtrūkių.

Įrankių valymas

Iškart po darbo įrankius plauti spiritu, acetonu ar benzinu.
Pistoletus plauti tam skirta plovimo priemone. Sutvirtėjusias putas
pašalinti mechaniškai.
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Sąnaudos

Iki 45l (750ml)

Nuorodos
Saugos duomenys

Sudėtyje yra difenilmetan -4,4´-diizocianato. Prieš naudojimą
būtina perskaityti apie saugos priemones, nurodytas ant pakuotės.
Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant plauti
dideliu kiekiu vandens. Nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar
ant grunto paviršiaus.
Būtinus žymėjimus rasite saugos duomenų lapuose.

Utilizavimas

Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščią pakuotę. Medžiagos likučius
atiduoti probleminių atliekų surinkimo vietose,

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir remiantis mūsų Technikos skyriaus patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad
pagrindai ir objekto sąlygos gali būti labai įvairūs, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti
gaminius, ar jie tinka numatytam darbui konkrečiu atveju. Teisinio įsipareigojimo pateiktiems duomenims nėra. Išleidus naują leidimą,
šis spaudinys nebegalioja.
Kita informacija tel. 0800/6333378
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