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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

W³aœciwoœci:

Zdjêcie produktu:

Piana pistoletowa 1K 750 ml XXL B2 greenteQ to jednosk³adnikowa piana w opró¿nionej puszcze zredukowano do minimum.
monta¿owa twardniej¹ca pod wp³ywem wilgoci. Utwardzona piana jest pó³twarda, elastyczna, ma w wiêkszoœci zamkniête pory i 
Mieszanka gazów rozprê¿nych nie zawiera HFC, CFC i HCFC. Produkt nie jest odporna na butwienie i wilgoæ oraz na temperatury od -40ºC do + 100ºC. 
zawiera substancji powoduj¹cych zanik warstwy ozonowej i spe³nia ustawowe Jest tak¿e odporna na starzenie, ale nie na dzia³anie promieniowania 
wymagania rozporz¹dzenia UE nr 842/2006 dotycz¹ce niektórych ultrafioletowego. Piana stanowi doskona³¹ izolacjê termiczn¹ i akustyczn¹. 
fluorowanych gazów cieplarnianych. Piana pistoletowa 1K 750ml XXL B2 greenteQ odpowiada klasie palnoœci 
Opracowywanie i produkcja tego wyrobu podlegaj¹ surowym normom materia³ów budowlanych B2 wg DIN 4102-1.
jakoœciowym ISO 9001/EEN 29001. Piana pistoletowa 1K 750 ml XXL B2 
greenteQ ma dobr¹ przyczepnoœæ do wszystkich powszechnie stosowanych Piana pistoletowa 1K 750 ml XXL B2 greenteQ jest optymalnie dostosowana do  
materia³ów budowlanych, z wyj¹tkiem polietylenu, silikonu, olejów i t³uszczów, metalowych pistoletów dozuj¹cych marki greenteQ.
œrodków antyadhezyjnych do form, itp. Du¿a prêdkoœæ wyp³ywu piany, tak¿e w 
niskich temperaturach u³atwia jej zastosowanie. Resztki produktu pozostaj¹ce 

PIANY - Piana pistoletowa 1K 750ml XXL B2

Piana pistoletowa 1K 750ml XXL B2
Piana pistoletowa 750 ml XXL B2 greenteQ do stosowania przez ca³y rok, o bardzo du¿ej wydajnoœci (do 65 l), o drobnokomórkowej strukturze. 
Piana odpowiada klasie palnoœci B2 zgodnie z DIN 4102, cz.1.

Zakres zastosowania:

Do wype³niania przestrzeni podczas monta¿u okien, do izolacyjnego oraz do wype³niania ma³ych otworów w murze i innych pustych przestrzeni w 
uszczelniania spoin miêdzy murem i oknami, skrzynkami rolet i oœcie¿nicami niskich temperaturach otoczenia.

Przygotowanie:

Pod³o¿e musi byæ stabilne, czyste, bez kurzu, t³uszczu i luŸnych cz¹steczek; +50°C, poniewa¿ istnieje niebezpieczeñstwo rozerwania pojemnika. Zbyt 
bezpoœrednio przed na³o¿eniem piany nale¿y je dobrze zwil¿yæ wod¹. Mo¿na gor¹ce puszki nale¿y sch³odziæ w zimnej wodzie. Od czasu do czasu nale¿y 
ewentualnie zwiêkszyæ jego noœnoœæ stosuj¹c odpowiedni preparat do wstrz¹sn¹æ puszkê w celu wyrównania temperatur. Przed pod³¹czeniem do 
g³êbokiego gruntowania. Montowane elementy nale¿y w³aœciwie przygotowaæ pistoletu nale¿y j¹ mocno wstrz¹sn¹æ ok. 20 razy. Nale¿y stosowaæ siê do 
do mocowania. Do ewentualnego czyszczenia powierzchni b¹dŸ usuwania instrukcji obs³ugi pistoletu dozuj¹cego. Ustawiæ puszkê pionowo i nakrêciæ 
œwie¿ej piany nale¿y przygotowaæ zmywacz do piany greenteQ. pistolet z adapterem na czarny pierœcieñ gwintowany puszki. Nale¿y uwa¿aæ, 
Idealna temperatura aplikacji piany to +20°C. Zbyt zimne puszki nale¿y aby nie nakrêciæ pistoletu krzywo, ani nie przekrêciæ gwintu.
ostro¿nie ogrzaæ w letniej wodzie. Nigdy nie nale¿y ogrzewaæ puszek powy¿ej 

Aplikacja:

Nale¿y stosowaæ siê do wskazówek podanych na puszce oraz w instrukcji na³o¿eniu ka¿dej warstwy piany. 
pistoletu greenteQ. Œwie¿a piana rozszerza siê jeszcze pó³tora-/dwukrotnie, Niedostateczne nawil¿enie i przepe³nienie przestrzeni pian¹ mo¿e 
dlatego nie nale¿y przepe³niaæ ni¹ wype³nianych przestrzeni. Pianê dozuje siê spowodowaæ póŸniejsze niepo¿¹dane zwiêkszenie objêtoœci piany. Œwie¿e 
naciskaj¹c dŸwigniê pistoletu. plamy z piany nale¿y natychmiast usuwaæ za pomoc¹ zmywacza do piany 
Dodatkowe nawil¿enie pod³o¿a (np. za pomoc¹ spryskiwacza do wody greenteQ; jest to skuteczne tylko wtedy, gdy piana ma jeszcze konsystencjê 
greenteQ 180.006/0002) wspomaga i przyspiesza twardnienie piany. W klej¹c¹. Utwardzon¹ pianê mo¿na usuwaæ jedynie mechanicznie. Napoczêt¹ 
przypadku wiêkszych spoin i pustych przestrzeni zaleca siê nawil¿anie po puszkê nale¿y zu¿yæ w ci¹gu 4 tygodni.

Instrukcje u¿ytkowania, dane dotycz¹ce produktu i jego osi¹gniêæ oraz inne dane techniczne stanowi¹ w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. S³u¿¹ one do tylko opisu w³aœciwoœci i budowy 
produktów i nie stanowi¹ gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze wzglêdu na szeroki zakres mo¿liwych zastosowañ naszych produktów obowi¹zkiem u¿ytkownika jest sprawdzenie,
czy dany produkt nadaje siê do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby ³u¿y tylko do Pañstwa informacji i jest absolutnie niewi¹¿¹ce.



Wskazówki ogólne:

Wszystkie wczeœniejsze wersje niniejszej karty technicznej trac¹ wa¿noœæ.

Wa¿ne wskazówki:

Nale¿y zadbaæ o dostateczne nawil¿enie pod³o¿a; umo¿liwi to równomierne i 
szybkie twardnienie piany pistoletowej 1K 750 ml XXL B2 greenteQ.

Dane techniczne:

Wydajnoœæ, swobodne wype³nienie pian¹ (gæstoúã ok. 12 kg/m²)

Struktura komórkowa 

Czas krzepniêcia (odcinek 20 mm)

Wytrzyma³oœæ na œcinanie 

Pe³ne obci¹¿enie 

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie 

Optymalna temperatura (puszka, pod³o¿e i otoczenie)aplikacji 

Mo¿liwoœæ ciêcia (odcinek 20 mm)

Maksymalna temperatura (puszka, pod³o¿e i otoczenie)aplikacji 

Minimalna  temperatura aplikacji (puszka)

Minimalna temperatura (pod³o¿e i otoczenie)aplikacji 

Wyd³u¿enie przed zerwaniem 

do 65 litrów

œrednio-drobne

ok. 6-8 minut

(w oparciu o DIN 53427)

po ok. 12 godz.

(w oparciu o DIN 53430)

+20ºC

po ok. 8-10 minutach

+25ºC

+5ºC

(w oparciu o DIN 53430)

Wa¿ne wskazówki:

Patrz Karta charakterystyki produktu „Piana pistoletowa 1K 750 ml XXL B2 
greenteQ”, wariant D.

Forma dostawy:

Puszka z bia³ej blachy o poj. 750 ml. Karton: 12 puszek.

Naprê¿enie œciskaj¹ce przy 10% odkszta³ceniu wzglêdnym (w oparciu o DIN 53421)

Absorpcja wody

Przewodnoœæ cieplna (DIN 52612)
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ok. 8 N/cm²

ok. 18% 

ok. 3 N/cm²

ok. 2 N/cm²

50 ml wody, puszka 750 ml

WskaŸnik wa¿ony izolacyjnoœci akustycznej (zgodnie z ift) R ST, w (C;Ctr) = 60 (-2;-6) dB

Odpornoœæ termiczna utwardzonej piany – ci¹g³a

Odpornoœæ termiczna  piany – krótkotrwa³a utwardzonej

Klasa materia³u budowlanego (wg DIN 4102)

B2
Sk³adowanie* (w suchym i ch³odnym miejscu) do 12 miesiêcy

*Czas przechowywania w wy¿szych temperaturach mo¿e ulec znacznemu skróceniu.

Zastrzega siê mo¿liwoœæ zmian podyktowanych rozwojem na w/w danych. W razie w¹tpliwoœci zaleca siê przeprowadzenie 
technicznym produktu. Powy¿sze dane stanowi¹ jedynie ogólne odpowiednich prób we w³asnym zakresie. Gwarancj¹ mo¿emy obj¹æ 
wskazówki. Warunki pracy pozostaj¹ce poza naszym wp³ywem oraz jedynie zawsze wysok¹ jakoœæ produkcji naszych wyrobów.
du¿a liczba ró¿nych materia³ów wykluczaj¹ wszelkie roszczenia oparte 

Puszki nale¿y przechowywaæ w pozycji stoj¹cej.

Piana pistoletowa 1K 750ml XXL B2
Piana pistoletowa 750 ml XXL B2 greenteQ do stosowania przez ca³y rok, o bardzo du¿ej wydajnoœci (do 65 l), o drobnokomórkowej strukturze. 
Piana odpowiada klasie palnoœci B2 zgodnie z DIN 4102, cz.1.

ok. 0,0361 W/mK

B2

Instrukcje u¿ytkowania, dane dotycz¹ce produktu i jego osi¹gniêæ oraz inne dane techniczne stanowi¹ w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. S³u¿¹ one do tylko opisu w³aœciwoœci i budowy 
produktów i nie stanowi¹ gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze wzglêdu na szeroki zakres mo¿liwych zastosowañ naszych produktów obowi¹zkiem u¿ytkownika jest sprawdzenie,
czy dany produkt nadaje siê do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby ³u¿y tylko do Pañstwa informacji i jest absolutnie niewi¹¿¹ce.
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