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Zasady prawidłowego stosowania jednoskładnikowych p ianek poliuretanowych  
 
Poniżej przedstawiamy w skróconej formie główne zalecenia, których należy przestrzegać przy stosowa-
niu pianek poliuretanowych. 
 
Z dotychczasowej praktyki wynika, że podczas przygotowywania i stosowania jednoskładnikowych pianek 
poliuretanowych występują te same problemy. Z reguły prowadzi to do kłopotów i reklamacji. 
 

 Czynniki  Zalecenia dotycz ące optyma l-
nej jako ści 

Efekty  

1. Temperatura pr a-
cy 
 

� Temperatury pracy: 
 od +5 do +25ºC  

(pojemnik i powierzchnia) 
 

� Optymalna temperatura pracy 
(pojemnik i powierzchnia) 
+20ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura pracy poni żej +5ºC: 
Reakcja: 

• Proces utwardzania zostaje 
spowolniony (co przypomina 
proces zachodzący zimą w 
akumulatorze) 

• Struktura komórek jest nie-
zwykle gruba i przeźroczysta. 
Utwardzona pianka jest łam-
liwa, krucha, nieelastyczna i 
ma brązowawy kolor. 

 

 
 
 

 

Pianka wydobyta z zimnego 
pojemnika ma strukturę ko-
mórek przypominającą żabi 
skrzek 



 
 

   

VBH Polska Sp. z o.o.                                                                 
ul. Chełmżyńska 180 
04-464 Warszawa 
 
www.vbh.pl 

Strona 2 
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1. Temperatura pr acy 
 

 

 

 
 
� Pojemniki o niższej temperatu-

rze można ocieplić w letniej 
wodze. Nie wolno nigdy  pod-
dawać pojemnika działaniu 
wyższych temperatur (np. 
podgrzewać za pomocą gorą-
cej wody lub bezpośrednich 
źródeł ciepła), ponieważ może 
to prowadzić do niebezpiecz-
nego wzrostu ciśnienia środka 
pieniącego. Może wówczas 
dojść do rozerwania pojemni-
ka. 

 
� Ciepły pojemnik można schło-

dzić w zimnej wodzie. 

• Praca w temperaturze pojemnika 
wynoszącego -5ºC i temperaturze 
otoczenia lub powierzchni -10ºC 
powoduje powstanie bardzo łamli-
wej i kruchej pianki o krystalicznej 
strukturze komórek. 

• Na powierzchni powstaje proszko-
wata powłoka. 

• Proces utwardzania ulega znacz-
nemu spowolnieniu wskutek dzia-
łania bardzo niskich temperatur. 

• W przypadku nakładania jedno-
składnikowej pianki poliuretanowej 
w sposób ciągły, ciśnienie środka 
pieniącego maleje, wskutek czego 
następuje zmniejszenie ilości i 
tempa podawania pianki. 

• Praktyczna reguła: 
Wysoka temperatura = wysokie ci-
śnienie 
Niska temperatura = zmniejszone 
ciśnienie 

 
Temperatura pracy powy żej +25ºC:  
• Pianka traci stabilność (np. jak bita 

śmietana na gorącym naleśniku) 
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nej jako ści 
Efekty  

2. Wstrz ąsanie p o-
jemników 
 

 

• W celu uzyskania jednorod-
nej mieszanki prepolimeru 
poliuretanowego i propelentu 
bezwzględnie konieczne jest 
wstrząśnięcie pojemnika 
bezpośrednio przed użyciem 
i ponownie po każdej dłuż-
szej przerwie w pracy (ok. 
20 razy). 

• Kiedy pojemniki są przechowy-
wane w pozycji pionowej, nastę-
puje oddzielenie prepolimeru i 
propelentu (jak oleju i wody w 
emulsji). 

• Środek pieniący ma do spełnie-
nia trzy główne zadania: 

a) pełni rolę rozpuszczalnika cha-
rakteryzującego się dużą lepko-
ścią prepolimeru poliuretanowe-
go; 

b) wypycha piankę z pojemnika; 
c) jest środkiem porotwórczym i 

powoduj ącym powstawanie 
komórek bezpo średnio po wy-
ciśnięciu go z pojemnika.  

• Jeśli nie zostanie wytworzona 
jednorodna mieszanka prepoli-
meru poliuretanowego i środka 
pieniącego, powstają miejsca 
częściowo wymieszane i pianka 
nie rozpręża się w odpowiedni 
sposób. 
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3. Zwil żanie 
 

 
 
 

• Wszystkie jednoskładnikowe 
pianki poliuretanowe wymaga-
ją odpowiedniej wilgotności: 

1) do rozprężenia pianki; 
2) do formowania równomier-

nych, drobnych komórek; 
3) do odpowiedniego utwar-

dzania. 
 

Dlatego też zalecamy zwilża-
nie zarówno powierzchni, jak 
i świeżej pianki!  

 
• Praktyczna reguła: 
 

750 ml pojemnik pianki poliure-
tanowej wymaga ok. 60 ml 
wody do odpowiedniego 
utwardzenia. 
Wilgoć zawarta w powietrzu 
nie jest wystarczająca. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Przy niewystarczającej wilgotno-
ści wydajność pianki spada o co 
najmniej 50%. 

• Przy niewystarczającej wilgotno-
ści następuje spowolnienie pro-
cesu utwardzania pianki. Pianka 
nie rozszerza się, struktura ko-
mórek jest gruba i przeźroczysta 
lub brązowawa. Pianka jest łam-
liwa i nieelastyczna. 

 
Uwaga: nale ży zachowa ć odpo-
wiednie proporcje  
 
• Zbyt wiele wilgoci powoduje po-

wstawanie dwutlenku węgla w 
rdzeniu, co z kolei może wywo-
łać proces kurczenia się pianki. 

• Krople wody mogą uniemożliwić 
właściwe przywarcie pianki do 
podłoża. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

W przypadku braku zwilżenia 
pianka początkowo ulegnie 
stwardnieniu tylko od zewnątrz – 
na powierzchni utworzy się „skór-
ka” dzięki wilgoci zawartej w 
powietrzu. Wewnątrz rdzenia 
pozostanie aktywna pianka poli-
uretanowa. W przypadku zmiany 
warunków atmosferycznych (np. 
wzrostu wilgotności względnej), 
wilgoć zawarta w powietrzu prze-
nika przez częściowo otwarte 
pory w utwardzonej powierzchni 
do płynnego rdzenia. Ulega on 
wówczas rozprężeniu o 100-
150% zgodnie ze swoimi właści-
wościami. W tym czasie możliwe 
jest wtórne rozprężenie i wywie-
ranie nacisku przez piankę. Pro-
ces ten może prowadzić do od-
kształcania elementów (np. 
ościeżnic) przez całe tygodnie czy 
miesiące po montażu.  

W tym eksperymencie butelka z 
lewej strony została spryskana 
wodą, natomiast prawa butelka 
zastała sucha. Obie napełniono 
do samej góry pianką poliureta-
nową. Pianka znajdująca się w 
butelce z lewej strony uległa 
prawidłowemu utwardzeniu, na-
tomiast pianka w butelce z prawej 
strony opadła. 
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Zwil żanie 
 

 
 
 

W przypadku zmiany warunków 
atmosferycznych wilgoć przenika 
przez otwarte komórki w utwar-
dzonej powierzchni pianki do 
płynnego rdzenia zawierającego 
aktywną masę poliuretanową. 
 
Ulega ona wówczas ponownemu 
rozprężeniu o ok. 150% zgodnie 
ze swoimi właściwościami. Na-
stępuje wówczas wtórne rozprę-
żenie pianki, czyli tzw. „tworzenie 
korzenia”; powierzchnia pianki 
pęka w niektórych miejscach i 
pianka, która uległa wtórnemu 
rozprężeniu wypływa w postaci 
„korzeni”. 
Rozprężona w ten sposób pianka 
może powodować odkształcanie i 
zabrudzenie zamontowanych 
ościeżnic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Późniejsza dyfuzja wilgoci w 
nieutwardzonym rdzeniu 
pianki spowodowało w tym 
przypadku popękanie szyby. 

Wtórnie rozpr ężona pianka 
o kształcie korzenia. 
 

W tym eksperymencie starali-
śmy się przedstawić kilka 
błędów wykonawczych popeł-
nionych jednocześnie: 

 
• Temperatura pianki -5º 
• Niewstrz ąśnięcie po-

jemnika 
• Brak zwil żenia 

 
Rezultat: 
 

• pianka ma duże pory, 
jest krucha i nieela-
styczna; 

• pianka nie zlepia się 
na brzegach i nie 
przywiera do podłoża 
(nałożona pianka wy-
pływa). 
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4. Przyczepno ść 
 
 

• Powierzchnie muszą być 
mocne, czyste oraz wolne od 
pyłu i tłuszczu. 

• Pianka poliuretanowa nie 
przykleja się do silikonu, po-
wierzchni zaolejonych i tłu-
stych, polietylenu, teflonu i 
podobnych materiałów. 

• Trudne powierzchnie, jak 
tynk, należy odpowiednio 
zwilżyć lub ustabilizować 
przez nałożenie gruntu. 

 
 
 

• Wadliwe przywieranie i przykle-
janie się wzdłuż krawędzi 

 
 

 
 

 
 

Pianka mo że skurczy ć się 
wzdłu ż powierzchni styku, 
jeśli podło że jest zapylone, 
bardzo suche lub porowa-
te (beton, tynk, cegła itp.), 
jeśli nie ma mo żliwo ści  
zwil żenia przed i po nało-
żeniu pianki. 
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5. Przechowywanie  
 

 
 
 

Okres przydatno ści do stos o-
wania  
 
W przypadku prawidłowego prze-
chowywania gwarantujemy 9-
miesi ęczny okres przydatności do 
stosowania naszych jedno- i dwu-
składnikowych pianek poliureta-
nowych. 
 
Przechowywanie:  
 
���� Pojemniki nale ży przechowy-

wać w pozycji pionowej w 
suchym pomieszczeniu!!! 

Bardzo ważne jest przestrzeganie 
temperatury przechowywania. Prze-
chowywanie pianki w chłodnym i su-
chym pomieszczeniu zapewnia wy-
dłużenie okres przydatności do sto-
sowania; przechowywanie w ciepłym 
pomieszczeniu skraca ten okres. 
Obowiązuje następująca praktyczna 
reguła: przechowywanie produktów 
dłużej niż przez 1 tydzień w tempera-
turze +30ºC skraca trwałość produk-
tu o ok. 1 miesiąc. 
 
 

  

 

 
 
                                                             

Zaklejenie zaworu  
 

Przechowywanie pojemników w po-
zycji leżącej lub do góry dnem może 
powodować nieprawidłowe funkcjo-
nowanie zaworu. 
 
Przechowywanie w pozycji poziomej 
powoduje stały kontakt spodniej stro-
ny zaworu z prepolimerem poliureta-
nowym. Wskutek tego między białą 
płytką trzpienia zaworu a czarnym 
uszczelnieniem gumowym tworzy się 
pierścień żywiczny. Powoduje to skle-
jenie się obu elementów zaworu. Pro-
ces ten ulega dalszemu pogłębieniu, 
jeśli pojemniki są przechowywane w 
wilgotnym miejscu, ponieważ pier-
ścień żywiczny powstaje wyłącznie w 
połączeniu z wilgocią. W wyniku pro-
cesu osmozy wilgoć przenika przez 
gumową uszczelkę zaworu do pojem-
nika (wysoka wilgotność względna), 
powodując wyrównanie wilgotności w 
dwóch „obszarach”. 
 
Wskutek zaklejenia zaworu nie moż-
na go otworzyć w normalny sposób. 
Wciskanie go na siłę może spowodo-
wać nadmierne odchylenie gumowej 
uszczelki zaworu, powodując możli-
wość wypłynięcia niewielkiej ilości 
pianki. 
 
 
 

 

Pierścień żywicy powstałej z prepolimeru 
poliuretanowego powodujący zlepianie się 
 

Wypływ pianki między płytką 
zaworu a gumową uszczelką 
zaworu 
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6. Posługiwanie si ę zawor em 
 

 
 

 
 
 

Nieprawidłowe posługiwanie si ę 
zaworem  
 
Istnieje ryzyko wysunięcia się czar-
nej uszczelki po trzpieniu zaworu w 
przypadku, gdy do trzpienia zostanie 
nagle przyłożona siła działająca od 
góry. Może to spowodować pozosta-
nie zaworu w pozycji otwartej i nie-
kontrolowany wypływ pianki aż do 
całkowitego opróżnienia pojemnika. 
 
Wszystkie zawory stosowane w na-
szych produktach pochodzą od zna-
nych producentów o międzynarodo-
wej renomie. Wszystkie zawory są 
wyposażone w mechanizm samo-
zamykania. Jest on wspomagany 
ciśnieniem wewnątrz pojemnika, któ-
re wynosi ok. 8 barów. Wewnętrzne 
ciśnienie wywiera napór na płytkę 
zaworu wewnątrz pojemnika, kiedy 
tylko ustanie nacisk wywierany na 
zawór od zewnątrz (przerwanie pra-
cy przez użytkownika). 
 
Mechanizm ten można unieruchomić 
tylko poprzez użycie bardzo dużej 
siły oraz jeśli adapter nie został zało-
żony prawidłowo lub jeśli w ogóle go 
nie ma. Jeśli adapter został założony 
prawidłowo, nie ma możliwości ześli-
zgnięcia się gumowej uszczelki z 
zaworu. 
 
 

 

Gumowa uszczelka ze ślizguje 
się po trzpieniu zaworu. 
 

Zawór pozostaje zablokow any 
po otwarciu 
 



 
 

   

VBH Polska Sp. z o.o.                                                                 
ul. Chełmżyńska 180 
04-464 Warszawa 
 
www.vbh.pl 

Strona 9 
 

 Czynniki  Zalecenia dotycz ące optym alnej 
jako ści 

Efekty  

7. Odporno ść na 
starzenie 

Odporno ść na temperatury:  
Odporność na temperatury utwar-
dzonej pianki – o ile zostanie nało-
żona prawidłowo – wynosi od  -
40ºC do + 80°C, lub od ok. 40 °C d 
+ 100 °C przez krótki okres. Przy 
spełnieniu tych wymogów nie 
stwierdza się przypadków starze-
nia się utwardzonej pianki. W razie 
przekroczenia dopuszczalnej tem-
peratury pianka staje się krucha i 
nieodporna na obciążenia che-
miczne. 
 
Promienie ultrafioletowe 
Jedno- i dwuskładnikowe pianki 
poliuretanowe nie są odporne na 
działanie promieni ultrafioletowych, 
np. światła słonecznego. 
 
Odporno ść na korozj ę: 
Utwardzona jedno- lub dwuskład-
nikowa pianka poliuretanowa jest 
odporna na gnicie i szkodniki, jeśli 
chodzi o gryzonie (np. myszy). 
 

• W przypadku przekroczenia do-
puszczalnej temperatury pianka 
staje się krucha i traci zdolność 
wytrzymywania naprężeń me-
chanicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Utwardzona pianka poliuretano-

wa odbarwia się i zmienia kolor 
na jasno- lub ciemnobrązowy, 
zależnie od czasu i intensywno-
ści działania promieniu ultrafiole-
towych. Promienie ultrafioletowe 
powodują rozkład utwardzonej 
pianki poliuretanowej i jej kru-
szenie. Dlatego pianka musi być 
zabezpieczona przed światłem 
ultrafioletowym przez pomalo-
wanie, otynkowanie lub pokrycie 
powłoką uszczelniająca. 

 
Mamy nadzieję, że powyższe informacje pozwoliły Państwu uzyskać pewne podstawowe wska-
zówki dotyczące stosowania jednoskładnikowych pianek poliuretanowych. W razie dalszych 
pytań, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami. 
 
 


