
Piana pistoletowa wielosezonowa All-Season 1K XXL B2 750ml

Właściwości:

Zdjęcie produktu:

Zakres zastosowania:

Przygotowanie:

Aplikacja:

Stosowana w temperaturach do Duża prędkość wypływu, także w niskich temperaturach  Klasa palności wg-20°C. . E DIN EN 13501-1.

Piana pistoletowa wielosezonowa togreenteQ All-Season 1K XXL B2 750ml
jednoskładnikowa piana montażowa twardniejąca pod wpływem wilgoci Gaz.
rozprężający nie zawiera freonów (HFC, CFC, HCFC) Jest nieszkodliwy dla.
warstwy ozonowej i nie zawiera fluorowanych gazów cieplarnianych.
Opracowanie i produkcja tego produktu podlegają surowym normom ISO
9001/EN 29001. greenteQ All-Season 1KPiana pistoletowa wielosezonowa
XXL B2 750ml ma dobrą przyczepność do wszystkich powszechnie
stosowanych materiałów budowlanych z wyjątkiem polietylenu, silikonu, olejów
i smarów, środków antyadhezyjnych do form, itp. Duża prędkość wypływu piany,
także w niskich temperaturach ułatwia jej zastosowanie. Resztki materiału w
opróżnionej puszce zredukowano do minimum. Utwardzona piana jest

półtwarda, elastyczna, o zamkniętych komórkach, jest odporna na butwienie, na
wilgoć i temperatury od -40 stopni C do +100 stopni C. Ponadto jest odporna na
starzenie, ale nie na promienie ultrafioletowe. Ma doskonałe współczynniki
izolacji cieplnej i akustycznej; piana odpowiada klasie palności E wg DIN EN
13501-1.
Puszka jest wyposażona w gwintowany pierścień, pasujący do wszystkich
powszechnie używanych pistoletów, jednak w optymalny sposób dopasowana
jest do pistoletów dozujących marki greenteQ. Dlatego najlepsze wyniki osiąga
się w tej właśnie kombinacji.

Do wypełnienia przestrzeni zamkniętych podczas montażu okien, uszczelniania
szczelin między murem i oknem, skrzynkami rolet i ościeżnicami oraz

wypełniania małych otworów w murze i innych w niskich temperaturach
otoczenia.

Podłoże musi być stałe, czyste, pozbawione kurzu i tłuszczu, wolne od luźnych
cząsteczek Bezpośrednio przed aplikacją piany należy je dobrze zwilżyć wodą i.
ewentualnie zwiększyć jego nośność za pomocą odpowiedniego preparatu do
głębokiego gruntowania. Wszystkie elementy konstrukcji muszą być uprzednio
odpowiednio przygotowane do montażu. Do ewentualnego czyszczenia
powierzchni, bądź usuwania świeżej piany należy przygotować zmywacz do
piany greenteQ.
Idealna temperatura aplikacji piany to Zbyt zimne puszki należy+20°C.

ostrożnie ogrzać w letniej wodzie. Nigdy nie ogrzewać powyżej +50°C ,
ponieważ istnieje niebezpieczeństwo rozerwania pojemnika. Zbyt gorące
puszki należy schłodzić w zimnej wodzie. Od czasu do czasu należy wstrząsnąć
puszkę w celu wyrównania temperatur. Przed podłączeniem do pistoletu należy
ją mocno wstrząsnąć ok. 20 razy.
Należy stosować się do instrukcji obsługi pistoletu dozującego. Ustawić puszkę
pionowo i nakręcić pistolet z adapterem na pierścień gwintowany puszki.
Uważać, aby nie nakręcić pistoletu krzywo, ani nie przekręcić gwintu.

Należy stosować się do wskazówek umieszczonych na puszce i pistolecie.
Świeża piana rozszerza się półtora-/dwukrotnie, dlatego nie należy przepełniać
nią wypełnianych przestrzeni. Pianę dozuje się naciskając dźwignię pistoletu.
Dodatkowe nawilżenie podłoża (np. za pomocą spryskiwacza do wody
greenteQ 180.006/0002) wspomaga i przyspiesza twardnienie piany. W
przypadku większych spoin i pustych przestrzeni zaleca się nawilżenie po
nałożeniu każdej warstwy piany. Niedostateczne nawilżenie podłoża i

przepełnienie przestrzeni pianą mogą spowodować późniejsze niepożądane
zwiększenie objętości piany. Świeże plamy z piany należy natychmiast usuwać
przy pomocy zmywacza do piany greenteQ; można dokonać tego w czasie, gdy
piana jeszcze się klei.

Utwardzoną pianę należy usunąć mechanicznie. Napoczętą puszkę należy
zużyć w ciągu 4 tygodni.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
PIANY Piana pistoletowa wielosezonowa- 1K XXL B2 750ml
Instrukcje u ytkowania, dane dotycz  ce produktu i jego osi  gni oraz inne dane techniczne stanowi w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. S one tylko opisu wż ą ą ęć ą łużą do łaściwości
i budowy produktów i nie stanowi gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze wzgl  du na szeroki zakres mo liwych zastosowa naszych produktów obowi  zkiem u ytkownika jest sprawdzenie, czy dany produkt nadaje si doą ę ż ń ą ż ę
jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby s tylko do Pa  stwa informacji i jest absolutnie niewi ce.łuży ń ążą
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Ogólne wskazówki:

Wszystkie wcześniejsze wydania karty technicznej tracą niniejszym ważność.

W :ażne wskazówki

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Forma dostawy:

Dane techniczne:

Piana pistoletowa wielosezonowa greenteQ All-Season 1K XXL B2 750ml
twardnieje równomiernie i szybko w dostatecznie wilgotnym środowisku,
dlatego podłoże należy zawsze dobrze nawilżać.

Patrz karta charakterystyki produktu:
Piana pistoletowa wielosezonowa greenteQAll-Season 1K XXLB2 750ml.

Puszki przechowywać w pozycji stojącej.

Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych rozwojem technicznym
produktu. Powyższe dane należy traktować jedynie jako ogólne wskazówki.
Warunki pracy pozostające poza naszym wpływem oraz duża ilość różnych
materiałów wykluczają wszelkie roszczenia z powyższych danych.

W przypadku wątpliwości zalecamy przeprowadzenie własnych prób.
Gwarancją możemy objąć jedynie wysoką jakość produkcji naszych wyrobów.

Puszka o pojemności , karton: puszek750ml 12 .

(uzyskane w temperaturze przy względnej wilgotności powietrza , zgodnie z metodami badań)i+20°C, 50%

Wydajność swobodne wypełnienie pianą, puszka gęstość ok., 750m ( 12 kg/m³)

Struktura komórkowa

Pyłosuchość odcinek( 20 mm)

Możliwość cięcia po odcinek( 20 mm)

Pełne obciążenie po

Minimalna temperatura aplikacji podłoże i otoczenie( )

Minimalna temperatura aplikacji puszka( )

Optymalna temperatura aplikacji puszka, podłoże i otoczenie( )

Maksymalna temperatura aplikacji puszka, podłoże i otoczenie( )

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie podczas rozciągania

Naprężenie ściskające przy odkształceniu względnym10%

Klasa palności

Absorpcja wody

Okres przydatności w suchym i chłodnym miejscu* ( )

Przewodność cieplna

*Okres przydatności w wyższych temperaturach może ulec znacznemu skróceniu.

Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej

Odporność termiczna utwardzonej piany- ciągła

Odporność termiczna utwardzonej piany- krótkotrwała

Wytrzymałość na ścinanie

( DIN 53430)w oparciu o

( DIN 53430)w oparciu o

( DIN 53427)w oparciu o

(w oparciu o DIN 53421)

( EN 13501wg DIN -1)

(DIN EN 12667:2001)

( ift)zgodnie z

do litrów65

drobna

ok minut. 6-9

ok minut. 9-12

ok godzin. 12

- º20 C

+ 5ºC

+ 20ºC

+ º30 C

ok.. 6-7 N/cm²

ok.. 8-10%

ok.. 3-4 N/cm²

ok.. 2-3 N/cm²

E

ok (puszka ). 50 ml 750 ml

do miesięcy12

ok.. 0,0 W/mK374

10 mm :R ST Ctr) 63 (-2 4,w (C; ;- ) dB≥

20 mm: R ST Ctr) 63 (-1 4,w (C; ;- ) dB≥

- 40º ºC +80 Cdo

- 40º ºC +100 Cdo
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