COCO XXL Pisztolyhab
Nedvesség hatására megkeményedő egykomponensű szigetelő, szerelő és kitöltő poliuretán
gyorshab környezetbarát hajtógázzal.
Kiemelkedő kihozatal: kb. 60-65 liter.
Alkalmazható: elsősorban ajtó- és ablakkeretek szerelésénél üregek, hézagok kitöltésére,
tömítésére. Csőszerelésnél faláttörések kitöltésére. Tető-, fal-, mennyezetcsatlakozások
tömítésére, továbbá szigetelésre, ragasztásra.
Tulajdonságai: profi minőség. Kiválóan tapad szinte minden anyagra, pl: beton, tégla,
terméskő, fa, vakolat, különböző fémek és műanyagok. Nem rothad, hőnek, víznek és a
legtöbb vegyi anyagnak ellenáll. Ibolyántúli sugárzástól óvni kell.
Előkészületek: a hordfelületek legyenek tiszták és terhelhetők. A törmeléket, port és zsírt
távolítsuk el. A megtisztított felületet nedvesítsük be. A palackot minden használat előtt 20x
jól rázzuk fel, majd a használati utasításnak megfelelően csavarjuk a pisztolyra.
Felhasználás: a szelepemelő billentyű és az állítócsavar szabályozásával a kiáramló habot
takarékosan adagoljuk. A hézagot vagy üreget csak félig töltsük ki a csíkonként adagolt
habbal. Több réteg bedolgozása esetén a felületet ismételten nedvesítsük meg.
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
purhabtisztítóval oldjuk le, mert a megkeményedett hab már csak mechanikus úton távolítható
el.
Műszaki adatok: környezetbarát, ózonkímélő.
Felhasználható: 5°C és 35°C között, az anyag hőmérséklete 10°C és 30°C között legyen.
Optimális felhasználás: +23 ºC-on 50% páratartalom mellett. Bőrösödik: kb. 10 perc után,
vágható: kb. 45 perc után a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően max. 30 mm átmérő
esetén. Hőálló: -40 ºC és +90 ºC között. Hűvös, száraz helyen, függőleges helyzetben tároljuk.
A megkeményedett hab nem egészségkárosító hatású.

Xn
Xn Ártalmas

▲
Tartalma: 4,4’difenil-metán diizocianát
F+ Fokozottan tűzveszélyes
izomerjei és homologjai.

R-mondatok:R12. Fokozottan tűzveszélyes!
R36/37/38. Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R42. Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzbilizáló hatású lehet).
R43. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású
lehet).
S-mondatok: S23. A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni.
S24/25. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S36/37. Megfelelő védőruhát és védőkesztyűt kell viselni.
S45. Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni.
Ha lehetséges ezt a címkét meg kell mutatni.
S51.Csak jól szellőztethető helyen használható.
Veszélyes anyag: difenil-metán 4’4 diizocianát 25-50%,
propán-n-bután:3-10%, dimetiléter: 2,5-10%.
A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti
hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres
állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra permetezni.
Tűzforrástól távol tartandó és használat közben tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe
nem kerülhet.
Forgalmazza: Orbay Kft.1108 Budapest, Gyömrői út 140.
Tel: (1)401-40-20
Felhasználható: a palack alján jelzett időpontig (nap/hó/év).
Tartalom: 540 ml, 880 ml
Származási hely: made in EU.

