
 ESPUMA PU PISTOLÁVEL PURLOGIC FLEX     Espuma de poliuretano muito 
fl exível para trabalhos de vedação 
e isolamento em locais com elevada 
movimentação dos componentes.

Elevada fl exibilidade
A espuma Flex é extremamente fl exível e 
previne a rutura da espuma (fl exibilidade 
aproximadamente 3 vezes superior em 
relação às espumas PU convencionais). 
Evita pontes térmicas.

Desempenho no inverno 
Permanece fl exível com temperaturas 
negativas (-10ºC temperatura ambiente e 
+5ºC temperatura da lata).

Homologação
Classe B2 conforme DIN 4102, parte 1

Aplicação:
Vedação, isolamento, montagem e 
enchimento de áreas com elevada 
movimentação dos componentes devido 
a cargas térmicas ou estáticas, p.ex. 
construções interiores de coberturas, 
construções em madeira, escadas 
de madeira, construção de salas de 
refrigeração, construção de aquecimentos, 
instalações elétricas, furações para 
tubagens, janelas etc. Para encher e vedar 
juntas de alvenaria.

Indicações:
As superfícies devem estar limpas, fi xas e 
livres de pó e gordura.
Agitar energicamente a embalagem 30 
vezes antes de aplicar a espuma.
Humedecer as superfícies com água antes 
de aplicar a espuma. Humedecer de novo 
se forem aplicados vários cordões de 
espuma.
Enroscar a lata na pistola e aplicar com 
a válvula para baixo. Encher a fenda 
em 50%, uma vez que a espuma expande 
após a aplicação. Remover imediatamente 
salpicos de espuma com PURlogic Clean, 
Art.-Nr. 0892 160. Limpar cuidadosamente 
a pistola e a válvula após a utilização.
Armazenar a lata sempre na vertical, virada 
para cima. 

Art.-Nr. 0892 152 424
Qt./Emb. 1/12

Conteúdo 750 ml

Base Poliuretano monocomponente

Cor Amarela

Condições ideais de aplicação +20ºC (Humedecer bem a superfície)

Rendimento da espuma 43 - 48 litros

Densidade relativa 15 kg/m3

Fator de isolamento ≤ 36 mW/mK

Avaliação acústica 60 dB

Temperatura mínima de manuseamento +5ºC

Temperatura máxima de manuseamento +35ºC

Resistência mínima -40ºC

Resistência máxima +90ºC

Formação de película ≤ 10 minutos

Possibilidade de corte ≤ 30 minutos

Cura total 24 horas

Classe conforme DIN4102 B2

Validade / Armazenamento 12 meses / 5ºC a 30ºC
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Nota:
Adere às superfícies comuns de construção como betão, pedra, PVC rígido, metal e 
madeira. Não adere a polietileno, silicone, PTFE e lubrifi cantes.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando 
este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. 
Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.


