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ZIMNÁ PIŠTOĽOVÁ PENA ICE PUR

02.02.07.121

Jednozložková polyuretánová pištoľo-
vá pena, ktorej špeciálna receptúra
umožňuje použitie v nepriaznivých 
klimatických podmienkach a hlavne 
pri teplote pod bodom mrazu.

Žiadne praskanie alebo drolenie počas
vytvrdzovania.
Umožňuje dobrú inštaláciu a izoláciu pri
vynikajúcej priľnavosti na všetky stavebné
materiály.

Dobrá rozpínavosť.
Objem po napenení až 45 litrov. Nižšie náklady
za materiál na bežný meter a objekt. Menšie
nároky na skladovanie a transport, menšia 
spotreba nádob.

Jemná a rovnomerná štruktúra peny.
Vynikajúce zvukovo- a tepelnoizolačné
vlastnosti.

Vysoká rýchlosť a maximálna miera
vyprázdňovania.
Úspora času a nákladov.

Veľmi dobrá priľnavosť.
Drží prakticky na všetkých podkladoch ako napr.
tehla, betón, omietka, cement, kameň, kov, sklo,
drevo, tvrdené PVC a penový polystyrén s výnim-
kou polyetylénu, silikónu, tuku a pod.

Ekologická.
Bez freónov (FCKW).

Oblasti využitia:
Montáž a utesňovanie drevených, plastových 
a kovových zárubní, okenných rámov a iných
konštrukcií. 
Izolácia teplovodných rozvodov, kúpeľňových
vaní, bojlerov, chladiarenských zariadení. 
Utesňovanie škár, prasklín a otvorov, ktoré nie je
možné vyplniť inými tesniacimi hmotami, prestu-
pov inštalácií vody, kúrenia, plynu a elektriny.
Škárovanie drevených montovaných stavieb.
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Uvedené údaje sú iba odporúčania, vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností.
Znášanlivosť s rôznymi materiálmi odporúčame vopred vyskúšať na menej viditeľnom mieste.

Aplikačné pištole na PU peny
Obj.č. 0891 152 ...
Čistič CLEAN PUR na nevytvrdnutú 
PU penu
Obj.č. 1892 160 001
Sada na čistenie vytvrdnutej PU peny
Obj.č. 0892 160 000
Rozprašovacia nádoba s pumpou
na zvlhčovanie PU peny (prázdna)
Obj.č. 0891 501

Technické údaje
Chemický základ vlhkosťou vytvrdzujúci polyuretánový prepolymér
Teplota podkladu a okolia pri práci -10°C až +35°C (optimálne pri +20°C)
Zaschnutie do nelepivého stavu* 8 min.
Orezateľnosť (2 cm pásu peny)* max. 20 min. (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu)
Doba konečného vytvrdnutia* 12 hod.
Hustota (voľne napenenej peny)* 14 - 18 kg/m3

Hustota (peny v škáre)* 18 - 22 kg/m3

Výdatnosť z 1 litra peny* do 45 litrov (vo voľnom prostredí) 
Zmena objemu (expanzia peny)* max. ± 5%
Kategória stavebných hmôt (DIN 4102) B3
Skladovateľnosť 18 mesiacov (pri +5°C až 25°C, na suchom mieste)

Obsah Obj.č. Bal./ks
750 ml 0892 152 451 12
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Použitie:
Podklad musí byť čistý, pevný, bez prachu
a mastnoty. Nádobu pred použitím cca. 1 min.
pretrepte a následne naskrutkujte na aplikačnú
pištoľ. Pracovná poloha dózy je hore dnom.

Upozornenie: 
Ošetrované plochy sa musia tesne pred 
nanesením peny navlhčiť vodou. Pri nanášaní 
viacerých pruhov peny sa musí podklad neustále
zvlhčovať!

* Pri +20°C a 60% relatívnej vlhkosti vzduchu.


