Tűzálló szerelőhab
Nedvesség hatására megkeményedő egykomponensű tűzálló poliuretán hab környezetbarát
hajtó-gázzal.
Alkalmazható: elsősorban ajtó- és ablakkeretek szerelésénél üregek, hézagok kitöltésére,
tömítésére. Csőszerelésnél faláttörések kitöltésére. Tető-, fal-, mennyezetcsatlakozások
tömítésére, továbbá szigetelésre, ragasztásra. Alkalmas szerelési hézagok tűzálló tömítésére.
Tűzállóság: > 1óra
Tulajdonságai: 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 távolítsuk el a védősapkát.A szelepemelőt a hosszabbítóval csavarjuk a
szelepre. Alacsony hőmérséklet esetén gondoskodjunk arról, hogy a flakon hőmérséklete a
+10 C-t elérje. Nem ajánlatos a flakont mesterségesen felmelegíteni.
Felhasználás: a palackot szeleppel lefelé tartsuk. A szelepemelő billentyű működtetésével 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 hőmérséklettől.
Optimális felhasználás: +23 ºC-on 50% páratartalom mellett. Bőrösödik: kb. 10 perc után,
vágható: kb. 60 perc után a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően max. 30 mm átmérő
esetén. Kihozatal: max. 30 l. Hőálló: -40 ºC és +90 ºC között. Hűvös, száraz helyen,
függőleges helyzetben tároljuk. A megkeményedett hab nem egészségkárosító hatású.
Tartalma: 4,4’ difenilmetándiizocianát isomerjei és homologjai
Figyelem: egészségkárosító hatású. Izgatja a szemet, a légző-szerveket és a bőrt. Megfelelő
szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződése lehetséges.
Biztonsági előírások: ha szemünkbe jut azonnal alaposan mossuk ki vízzel és mutassuk meg
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! 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!
Felhasználható: a palack alján jelzett időpontig.

Tartalom:700 ml
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