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Pozn. -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré ví�e. Protože r�znorodost materiál� a podklad� a 
po�et jejich možných kombinací a zp�sob� aplikací je nesmírn� vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z t�chto d�vod� nem�žeme obecn� p�ijmout odpov�dnost za dosažené 
výsledky. V každém p�ípad� doporu�ujeme zamýšlenou aplikaci p�edem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým odd�lením .  
Upozorn�ní  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ru�í za jeho plnou funk�nost.Po této dob� mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  P�ípadné 
použití pak konzultujte s naším Technickým odd�lením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spot�ebitele ve v�ci spot�ebitelských záruk.    
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ZIMNÍ MONTÁŽNÍ P�NA 
 

Montážní polyuretanová p�na s hnacím plynem bez CFC, jednokomponentní, rozpínavá, vysoce 
kvalitní p�na, p�ipravená ke snadnému použití s trubi�kovým aplikátorem. Zcela neškodná ozonové 
vrstv�. P�na se vyzna�uje rozší�eným spektrem pracovních teplot (až do -10 °C).  

 
Charakteristika: 

� vynikající p�ilnavost ke v�tšin� materiál� (krom� PE, PP a teflonu)  
� vynikající tepeln� a akusticky-izola�ní vlastnosti  
� velmi dobré vypl�ovací vlastnosti 
� vynikající stabilita (nesmrš�uje se, nehrozí pozd�jší rozpínání) 
� vynikající vazná (upev�ovací) schopnost 
� nepropadá se p�i nízkých teplotách 
� použitelnost do -10°C 

                                     
P�íklady použití: 

� montáž rám� oken a dve�í 
� vypl�ování dutin 
� tvorba zvukov� izola�ní vrstvy 
� tmelení a vypl�ování otvor� v konstrukci st�ech  
� vypl�ování potrubních, kabelových a jiných prostup� 
� spojování izola�ních materiál� a konstrukce st�ech 
� nanášení zvukov� izola�ní vrstvy motorových prostor�  
� zlepšování tepeln� izola�ních vlastností chladících systém� 
� další praktické aplikace 

 
Balení a barevné provedení: 

� aerosolové plechovky 500ml a 750 ml 
� sv�tle zelená 

Skladovatelnost: 
12 m�síc� od data výroby v neotev�eném p�vodním obalu p�i teplotách +5°C až +25°C. Datum 
výroby a spot�eby je uvedeno na obalu. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzh�ru. Chránit p�ed 
mrazem a  vysokými teplotami i b�hem p�epravy! 

Technická data: 
Báze:   polyuretan 
Konzistence:   stabilní p�nová hmota 
Systém vytvrzování:   vlhkostní 
Tvorba slupky:   8 min (20°C/65% vlhkost) 
Rychlost schnutí:   povrch nelepí po 20-25 min p�i 20°C 
Rychlost vytvrzování:    viz tabulka �. 1 
Vydatnost:        viz tabulka �. 1  
Smršt�ní:   žádné 
Následná expanze:   žádná  
Struktura p�ny:     70 – 80 % uzav�ených bun�k 
Specifická hmotnost:    24 kg/m3 (po vytvrzení) 
Teplotní odolnost:    -40°C až +90°C (po vytvrzení) 
Charakter p�ny:        tixotropní ( nestéká ani za nízkých teplot ) 
T�ída ho�lavosti:  B3  dle DIN 4102 Part 2 
Izola�ní faktor:      33 mW/metr Kelvin 
Pevnost ve st�ihu:    > 17 N/cm2 (DIN 53427) 
Pevnost v tlaku:       >  3 N/cm2 (DIN 53421) 
Pevnost v ohybu:     > 7 N/cm2 (DIN 53423)  
Absorpce vody:         1 % obj. (DIN 53429) 
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Povrchy:  
                Podklady: všechny materiály krom� PE, PP a teflonu 
                Stav povrchu: �istý, bez mastnot a prachu 
                P�íprava: povrch navlh�ete rozprašova�em, navlh�ení zlepšuje p�ilnavost, pr�b�h vytvrzování a   
                                 výslednou strukturu p�ny  
 
Pracovní postup: 

Aplikace: P�ed aplikací aerosolovou plechovku dokonale prot�epejte -  nejmén� 30x.  
Podklad p�ed aplikací navlh�ete vodou, nejlépe rozprašova�em. Spáry a mezery vyp��te z 80%, 
s ohledem na následnou expanzi p�ny. Obsah plechovky vyp��ujte ventilem dol�. B�hem aplikace p�nu 
ob�as opakovan� prot�epávejte. P�nu nanášejte zdola sm�rem vzh�ru. Vyp��ovaný prostor by na jednu 
vrstvu �erstvé p�ny nem�l být siln�jší než 50 až 100mm kv�li dokonalému vytvrzení. Jednotlivé vrstvy 
nanesené p�ny vždy znovu navlh�ete rozprašova�em. �išt�ní: P�ed vytvrzením lze p�nu odstranit 
�isti�em PU p�ny Soudal nebo acetonem. Po vytvrzení pouze mechanicky. 
Pracovní teplota: -10°C až +35°C (doporu�ení: -10°C až +25°C). V chladném období doporu�ujeme p�ed 
použitím p�nu vytemperovat alespo� na 15°C (temperaci doporu�ujeme ve vlažné vod�. V žádném 
p�ípad� v blízkosti žhavých zdroj�!) 
Na opravy : používejte stejný typ p�ny 

 
 
Bezpe�nost a hygiena práce. První pomoc. 

Výrobek je p�i dodržení správného postupu práce bezpe�ný. P�i práci dodržujte b�žné hygienické 
podmínky. B�hem práce nepijte, nejezte, neku�te! Doporu�ujeme používat pracovní od�v, ochranné rukavice a 
v p�ípad� pot�eby ochranné brýle nebo obli�ejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, 
vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte ozna�ení na obalu. Dojde-li k pot�ísn�ní o�í a pokožky omyjte ihned 
postižené místo velkým množstvím �isté vody. P�i nadýchání p�eneste postiženého na �erstvý vzduch. P�i 
zasažení, p�i požití, v p�ípad� alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned léka�skou pomoc a ukažte tento 
obal nebo ozna�ení. 

Dodržujte b�žné zásady bezpe�nosti práce. Výrobek neodstra�ujte opalováním ohn�m ani jej nezah�ívejte 
žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohn�. Nesm�šujte s neznámými látkami.  
 
Poznámky: 
- Povrch p�ed aplikací vždy d�kladn� navlh�ete z d�vodu �ádného vytvrzení a dosažení správné struktury p�ny. 
- Vytvrzená PU p�na musí být chrán�na p�ed UV zá�ením nát�rem, zalištováním nebo p�etmelením ( silikony, 

polyuretany,MS polymery).  
- P�ed použitím �isti�e PU p�ny a jiných �isti�� vždy ov��te, zda tento p�ípravek nepoškozuje plastová okna a 

nát�ry d�ev�ných oken �i jiné povrchy ! 
-      Máte-li obavy z poškození povrchu rám� oken �i dve�í nebo okolí vyp��ované spáry, p�ikryjte p�ilehlé povrchy  
       krycí páskou nebo folií.      
 
 
 
Vydatnost a doby vytvrzování p�ny v r�zných teplotních režimech.    Tabulka  �. 1 : 
 
Teplota +20°°°°C 0°°°°C +5°°°°C -10°°°°C 
Z 1 litru vyp�níte do volného prostoru následující objemy p�ny ±35l ±30l ±28l ±24l 
Doba úplného vytvrzení spáry o pr��ezu 3 x 3cm          1h 3-6h 6-9h 9-12h 
Pozn. Z d�vod� r�znorodosti materiál� si p�ilnavost p�ny p�edem vyzkoušejte p�ed zahájením prací. 
 
 
Výrobek odpovídá požadavk�m zákona �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví a vyhláškám 
MZ �R �. 37/2001 Sb. a �. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky p�icházející do p�ímého 
styku s potravinami a pitnou vodou.  Zprávy o zkoušce vydal Zkušební ústav lehkého pr�myslu s.p., �eské 
Bud�jovice, AO �. 204,  dne 13. 4. 2004 pod �.j.  100040225-40, �.j.  100040225-41 a �.j. 100040225-42.  


