
Instrukcje użytkowania, dane dotyczące produktu i jego osiągnięć oraz inne dane techniczne stanowią w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. Służą one do tylko opisu 
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Piana pistoletowa greenteQ 70 (Tekapur Mega XXL) 
Jednokomponentowa piana poliuretanowa PPU-1 w wersji pistoletowej używana jest przy profesjonalnym montażu do uszczelniania  
i wygłuszania. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. 

Zdjęcie produktu:

Aplikacja:

Właściwości:

Piana pistoletowa greenteQ 70 to jednoskładnikowa piana uszczelniająca, tward-
niejąca pod wpływem wilgoci. Mieszanka gazów rozprężnych nie zawiera HFC, 
CFC i HCFC. Produkt nie zawiera substancji powodujących zanik warstwy ozo-
nowej i spełnia ustawowe wymagania rozporządzenia UE nr 842/2006, dotyczą-
ce niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Opracowywanie i produkcja 
tego wyrobu podlegają surowym normom jakościowym ISO 9001/EEN 29001.

Piana pistoletowa greenteQ 70 ma dobrą przyczepność do wszystkich 
powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, z wyjątkiem poliety-
lenu, silikonu, olejów i tłuszczów, środków antyadhezyjnych do form, itp. 
Duża prędkość wypływu piany, także w niskich temperaturach ułatwia jej 

zastosowanie. Resztki produktu pozostające w opróżnionej puszcze zreduko-
wano do minimum. 

Utwardzona piana jest półtwarda, elastyczna, ma w większości zamknięte pory 
i jest odporna na butwienie i wilgoć oraz na temperatury od -40ºC do + 90ºC. 
Jest także odporna na starzenie, ale nie na działanie promieniowania ultra-
fioletowego. Piana stanowi doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Piana 
pistoletowa greenteQ 70 odpowiada klasie palności materiałów budowlanych 
F wg DIN EN 13501-1. Piana pistoletowa greenteQ 70 jest optymalnie dosto-
sowana do metalowych pistoletów dozujących marki greenteQ.

Zakres zastosowania:

Do wypełniania przestrzeni podczas montażu okien, do izolacyjnego uszczel-
niania spoin między murem i oknami, skrzynkami rolet i ościeżnicami oraz do 

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

Przygotowanie:

Podłoże musi być stabilne, czyste, bez kurzu, tłuszczu i luźnych cząsteczek; 
bezpośrednio przed nałożeniem piany należy je dobrze zwilżyć wodą. Można 
ewentualnie zwiększyć jego nośność stosując odpowiedni preparat do głębo-
kiego gruntowania. Montowane elementy należy właściwie przygotować do 
mocowania. Do ewentualnego czyszczenia powierzchni bądź usuwania świe-
żej piany należy przygotować zmywacz do piany greenteQ. 
Idealna temperatura aplikacji piany to +20°C. Zbyt zimne puszki należy 
ostrożnie ogrzać w letniej wodzie. Nigdy nie należy ogrzewać puszek powyżej 

+50°C, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo rozerwania pojemnika. Zbyt 
gorące puszki należy schłodzić w zimnej wodzie. Od czasu do czasu nale-
ży 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 czarny pierścień gwintowany puszki. Należy uważać, 
aby nie nakręcić pistoletu krzywo, ani nie przekręcić gwintu. 

Podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić. Przed użyciem upewnić się, 
czy puszka  ma temperaturę dodatnią (+20°C). Powierzchnię roboczą zwilżyć 
wodą, np. spryskiwaczem. Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.)  
w celu dokładnego wymieszania składników. Przykręcić pistolet do puszki, 
pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszki „do góry dnem”. Aplikować 
pianę od dołu do góry szczeliny. Szczeliny wypełniać do 60% głębokości,  ale 

nie więcej niż 4 cm na jedną warstwę, szczeliny szersze niż 4 cm należy wy-
pełniać warstwami. Każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą, przy pomocy 
np. spryskiwacza. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mecha-
nicznymi (np. nożem). Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją 
przed działaniem promieni UV, używając do tego profesjonalnych materiałów 
np. folii greenteQ lub profiteQ. 
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Piana pistoletowa greenteQ 70 (Tekapur Mega XXL) 
Jednokomponentowa piana poliuretanowa PPU-1 w wersji pistoletowej używana jest przy profesjonalnym montażu do uszczelniania  
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Dane techniczne:

Wydajność, swobodne wypełnienie pianą (gęstość ok. 12 kg/m2) 65-70 litrów
Struktura komórkowa średnio-drobna
Czas krzepnięcia (odcinek 20 mm) ok. 8-10 minut
Czas pełnego utwardzania (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza) 1,5-5 godzin
Minimalna temperatura aplikacji (puszka) + 5°C
Optymalna temperatura aplikacji (puszka, podłoże i otoczenie) + 20°C
Maksymalna temperatura aplikacji (puszka, podłoże i otoczenie) + 30°C
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (w oparciu o DIN 53421) ≥ 25 kPa
Przewodność cieplna (DIN 52612) ok. 0.039 W/mK
Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej R ST,W = 61 (-1;-4) dB
Odporność termiczna utwardzonej piany od -40°C do +90°C
Klasa materiałów budowlanych (wg DIN EN 13501-1) F
Magazynowanie* (w suchym i chłodnym miejscu) do 18 miesięcy

Puszki należy przechowywać w pozycji stojącej.

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

*Czas przechowywania w wyższych temperaturach może ulec znacznemu skróceniu.

Ważne wskazówki:

Należy zadbać o dostateczne nawilżenie podłoża; umożliwi to równomierne  
i szybkie twardnienie piany pistoletowej greenteQ 70.

Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych rozwojem technicznym 
produktu. Powyższe dane stanowią jedynie ogólne wskazówki. Warunki 
pracy pozostające poza naszym wpływem oraz duża liczba różnych ma-
teriałów wykluczają wszelkie roszczenia oparte na w/w danych. W razie 

wątpliwości zaleca się przeprowadzenie odpowiednich prób we własnym 
zakresie. Gwarancją możemy objąć jedynie zawsze wysoką jakość pro-
dukcji naszych wyrobów.

Forma dostawy:

Puszka o pojemności 900 ml. Karton: 12 puszek.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Patrz Karta charakterystyki produktu „Piana pistoletowa greenteQ 70 XXL 900 ml”.

Ogólne wskazówki:

Wszystkie wcześniejsze wydania karty technicznej produktu tracą niniejszym ważność.


