Zwaluw Purhab / Pisztolyhab
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Leírás

A Zwaluw Purhab / Pisztolyhab egykomponensű szigetelő és rögzítőhab építőipari felhasználásra. A
hab a levegő páratartalmának, illetve az építési anyagok nedvességtartalmának segítségével
keményedik ki.

Felhasználási területek

- válaszfalak, mennyezet és padló közti rések kitöltésére,
- falban, padlózatban futó csövekhez, kábelcsatornákhoz,
- nyílászárók körüli rések kitöltésére, rögzítésre

Korlátozások

Nem alkalmazható folyamatos vízhatásnak kitett helyek, elzárt területek, 4 cm-nél szélesebb rések
tömítésére. Szélesebb vagy 5 cm-nél mélyebb hézagoknál több rétegben kell alkalmazni. Az újabb
réteg kinyomása előtt várjunk 15-30 percet. A szabadban mindig védjük a hab felületét az UVsugárzástól. Kikeményedés után csak késsel vagy más éles szerszámmal távolítható el.

Előkészület

A felületek legyenek tiszták, zsírmentesek.
A megfelelő tapadás érdekében nedvesítsük meg a felületeket.
Használat előtt alaposan rázzuk fel a palackot.
Alkalmazás közben viseljünk munkaruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget. A tapétát, szőnyeget és
bútorokat takarjuk le papírral vagy műanyag fóliával.

Utókezelés

A friss habot Zwaluw Univerzális Purhabtisztítóval vagy acetonnal távolíthatjuk el.
A már kikeményedett habot csak mechanikus úton késsel, vagy spatulával lehet eltávolítani, illetve
alakítani.

Szín
Kiszerelés

világoszöld / krémszínű
Zwaluw Purhab: hajtógázos palack (300ml, 500ml, 750 ml)
Zwaluw Pisztolyhab: hajtógázos palack (750 ml)

Biztonság

Kérésre biztonsági adatlap rendelkezésre áll

Általános információk
Bázis
Hajtógáz
Bedolgozási hőmérséklet
Sűrűség (ISO 7390)

Kikeményedési idő (23°C, 55% relatív páratart.)
Fagyállóság szállításkor
Szavatossági idő
Hőmérséklettűrés
Méretváltozás
Zárt cellák
Hővezetés (DIN 52612)
Kiadósság
300ml
500ml
750ml
750ml pisztolyhab

poliuretán
(H)CFK mentes
+5 / +35°C
25-35 kg/m3 (purhab)
20-25 kg/m3 (pisztolyhab)
10-15 perc (purhab)
8-12 perc (pisztolyhab)
60-100 perc (purhab)
40-80 perc (pisztolyhab)
5-24 óra
-15°C-ig
legalább 18 hónap (+5°C és +25°C között tárolva)
-40°C / +90°C (kikeményedés után)
1-5%
kb. 70%
25-30 mW/mK
kb. 13 liter
kb. 22 liter
kb. 33 liter
kb. 30 liter

Tűzveszélyességi osztály (DIN 4102-1)

B3

Bőrképződési idő (23°C, 55% relatív páratart.)
Vághatósági idő (23°C, 55% relatív páratart.)

Hézagméretek
Minimum szélesség
Maximum szélesség

8mm
40mm

Hézagarány
szélesség
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Töltési arány

mélység
80 mm
60 mm
40 mm
30 mm

50-60% (purhab)
60/70% (pisztolyhab)

Fenti információ tesztjeink és kísérleteink eredményét tükrözi és meg vagyunk győződve pontosságáról és megbízhatóságáról. Mindazonáltal a Den Braven Sealants nem ismerheti
termékei felhasználásának összes módját. Mivel az alkalmazási módszereket a Den Braven Sealants nem befolyásolhatja, a termék megfelelőségének eldöntése a felhasználó
felelőssége.

