
Tan›m›:
Havadaki nemle genleşip kürlenen, tek bileşenli, 
özel uygulama tabancas› ile kullan›labilen genel 
amaçlı bir poliüretan köpüktür. 

Kullan›m Alanlar›:
• Yap›lar›n iç ve d›ş genleşme derzlerinde,
• Teras dilatasyonlar›nda,
• Kap› ve pencere kasalar›n›n montaj›nda ve 

izolasyonunda,
• S›cak ve soğuk su borular›n›n, elektrik tesisatlar›n›n 

izolasyonunda,
• Boşluklar›n, büyük çatlak ve deliklerin 

doldurulmas›nda kullan›l›r.

Avantajlar›:
• Her türlü yüzeye (teflon, PP, PE hariç) mükemmel 

yapışır.
• Yüksek ısı ve ses izolasyonu özelliği vardır.
• Her türlü hava şartlarına ve buhara dayanıklıdır.
• Su geçirmez, küf tutmaz, üzeri boyanabilir. 
• Neme ve sıcaklığa bağlı olarak 45 lt'ye kadar 

verimlidir. 
• Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

Yüzeyin Haz›rlanmas›:
• Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, 

silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları 
gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş 
olmalıdır. Uygulama öncesi yüzey hafifçe 
nemlendirilebilir. 

• Korunması gereken yüzeyler bant ile kapatılmalıdır.

Uygulama Bilgileri:
• Uygulama tabancas› tüpün üzerindeki adaptöre tak›l›r. 

Sonras›nda tüp iyice sallanır. Tüp baş aşağ› olacak 
şekilde uygulama tabancas›n›n tetiği ve arkas›ndaki 
valf yard›m› ile köpük ç›k›ş h›z› ayarlanabilir.

• Köpüğün kürlenme esnasında genleşeceğine dikkat 
ederek gereğinden fazla malzeme sıkılmamasına 
dikkat edilmelidir. Etrafa bulaşan köpük uygun bir 
köpük temizleyici veya aseton ile temizlenebilir. 
Köpük sertleştikten sonra temizlemek ancak 
mekanik yollarla mümkündür. Uygulamadan sonra 
maskeleme bandı çıkartılır.

Tüketim:
Uygulama alan›na göre değişir.

Dikkat:
• +5°C’nin altında ve +30°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 

uygulamadan kaçınınız.
• ‹deal sonuç almak için uygulamadan en az 12 saat  

önce oda sıcaklığında bekletilmeli veya 20 dakika 
ılık suda (maksimum +40°C) tutulmalıdır. ‹deal 
kutu sıcaklığı +20°C'dir.

• Tüp bas›nç alt›ndad›r, direkt güneş ›ş›ğ›na ve 
+50°C'nin üzerinde s›cakl›ğa maruz b›rak›lmamal›d›r.

Ambalaj:
750 ml’lik (850 g) bas›nçl› tüp ambalajda
 
Raf Ömrü:
Oda s›cakl›ğ›nda 15 ay boyunca saklanabilir. +5°C'nin 
alt›nda ve +30°C’nin üzerinde depolanmas› durumunda 
bu süre k›salabilir. Depolama ve taş›ma s›ras›nda dik 
durumda tutulmal›d›r.

Sağl›k ve Emniyet:
Difenilmetan -4,4 diizosiyanat içerir. Tüm kimyasal 
ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama 
s›ras›nda g›da ürünleri, deri, göz ve ağ›zla temas 
ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı 
kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük 
ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda 
doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile 
y›kay›n›z. Solunduğunda zararl› olabilir. Bu nedenle 
yeterince havaland›r›lm›ş ortamlarda kullan›lmas›na 
dikkat edilmelidir. Ateşleyici maddelerden ve çal›ş›r 
durumdaki elektrikli ekipmandan uzak tutulmal›d›r. 
Çocuklar›n erişemeyeceği yerlerde depolanmal›d›r.

Ürünler için verilen uygulama talimatlar› ve teknik değerler, 23±2°C s›cakl›k ve %50±5 bağ›l nemli ortam koşullar›nda, uluslararas› standartlara göre yapt›ğ›m›z testler ve 
tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullar›na bağl› olarak bu değerler değişebilir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düşük s›cakl›klar uzat›r.
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Teknik Özellikleri
Görünüş : Açık sar› - beyaz renkli köpük 
Yoğunluk : 25 ± 3 g/cm3 (ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi : 7 - 10 dakika (ASTM C1620) (1 cm genişliğinde)
Kesilebilme Süresi : 25 - 45 dakika (ASTM C1620) (1 cm genişliğinde)
Yanma S›n›f› (Kürlenmiş Köpük) : B3 (DIN 4102)
Genleşme Oran› : %70 - 100 
Bas›nç Dayan›m› : 3 N/cm2 (DIN 53421)
Verim : 40 - 45 lt/1000 ml (ASTM C 1536)
Termal ‹letkenlik : 0,036 W/mK (20°C) (DIN 52612)
Uygulama S›cakl›ğ› : +5°C ile +30°C aras›
Servis S›cakl›ğ› : -40°C / +80°C        

Ürün Kodu: 80962


