COCO 2K Poliuretán hab környezetbarát hajtógázzal
Alkalmazható: ajtók, ablakok beépítéséhez, csatlakozó fugák tömítésére, csőszerelésnél
faláttörések kitöltésére, továbbá hő- és hangszigetelésre.
Tulajdonságai: kiválóan tapad szinte minden építőanyagra pl. beton, tégla, terméskő, fa, vakolat,
különböző fémek, műanyagok. Nem rothad, hőnek, víznek és a legtöbb vegyianyagnak ellenáll.
Ibolyántúli sugárzástól óvni kell.
Előkészületek: a hordfelületek legyenek tiszták és terhelhetők. A törmeléket, port, zsírt távolítsuk
el. Ajánlatos a megtisztított felületet benedvesíteni. Az ablak- és ajtókereteket megfelelően ékeljük
ki.
Aktiválás: a szelepsapkát vegyük le. A fúvócsövet és a piros aktiváló gombot vegyük ki a tartóból,
majd helyezzük vissza a szelepsapkát. A piros aktiváló gombot ütközésig dugjuk a flakon alján
levő nyílásba. A flakont ezután 20-30-szor erőteljesen rázzuk fel.
Figyelem!!! aktiválni csak a piros aktiváló gombbal szabad! Ha a flakon hőmérséklete 25 C-nál
magasabb, aktiválni TILOS! Ilyenkor a flakont le kell hűteni. Aktiválás után az anyagot 5 percen
belül teljes egészében fel kell használni!
Felhasználás: vegyük le a szelepsapkát. A szelepemelőt a hosszabbítóval csavarjuk a szelepre és
rögtön kezdjük meg a munkát. A palackot a szeleppel lefelé tartsuk. A szelepemelő
működtetésével szabályozhatjuk a kiáramló hab mennyiségét. Ügyeljünk arra, hogy a kiáramló hab
azonos színű (világoszöld) legyen. Ha a szín változik, újra aktiváljunk a fentebb leírt módon. A
flakont 5 percen belül teljes egészében ürítsük ki!
Fontos! jól szellőztethető helyiségben dolgozzunk, munka közben ne dohányozzunk! Vigyázzunk,
hogy a hab a szemünkbe ne kerüljön, használjunk védőruhát, védőkesztyűt. A padlót papírral vagy
műanyag fóliával takarjuk be. A kifröccsent habot azonnal COCO tisztítóval oldjuk le, mert a
megkeményedett hab már csak mechanikai úton távolítható el.
Műszaki adatok: Felhasználható: + 10 C hőmérséklettől. Optimális felhasználás + 20 C. + 25 C
fölött nem használható. Bőrösödik 10 perc, vágható 15 perc, teljesen terhelhető 3 óra után a
hőmérséklettől és a légnedvességtől függően. Hűvös, száraz helyen függőleges helyzetben tároljuk.
A megkeményedett hab nem egészségkárosító hatású.
Felhasználható: a flakon alján levő időpontig.
Forgalmazza: Orbay Kft Tel.: 401-40-20

Tartalma: 4,4' difenilmetándizocianát
Egészségkárosító hatású. Izgatja a szemet, a légzőszerveket és a bőrt. Megfelelő szellőzés
hiányában robbanásveszélyes keverékek képződése lehetséges. Biztonsági előírások: ha
szemünkbe jut azonnal alaposan mossuk ki vízzel és mutassuk mg orvosnak. Bőrre kerülés
esetén sürgősen bő vízzel mossuk le. Rosszullét esetén hívjunk azonnal orvost. Gyermekek
kezébe ne kerüljön! Tartsuk távol nyílt lángtól, használat közben ne dohányozzunk!
Figyelem! Az aktiválás során hő keletkezik.. A + 25 C fölötti flakont ne használjunk,
adott esetben vízzel hűtsük le. Aktiválás után 5 percen belül teljes egészében használjuk
fel, ellenkező esetben a flakon 50 C fölé is melegedhet. Robbanásveszély!
A palackban túlnyomás uralkodik. Óvjuk sugárzó hőtől és 35 C feletti hőmérséklettől. A
palackot felnyitni, tűzbe dobni még üres állapotban sem szabad, utántöltése tilos!
PROPÁN-BUTÁN HAJTÓGÁZAS, FOKOZOTTAN TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES!

400 ml

