WINTERFOAM
UTILIZĂRI
 puma poliuretanică monocomponentă pentru montaj și izolații termice și fonice în
S
construcții și industrie: montarea ușilor și ferestrelor în pereți, umplerea golurilor în
construcții: la trecerea tubulaturilor prin pereți, goluri la acoperișuri, etc.
Aplicare manuală c
 u ajutorul adaptorului din plastic. Excelentă aderență pe
majoritatea materialelor de construcție: beton, cărămidă, lemn, metal, aluminiu,
PVC dur, polistiren. Nu aderă pe silicon, teflon și polietilenă.
Temperatura de aplicare între:-15C si+ 35C.
MOD DE APLICARE
 e aplică pe suprafețe curate și fără grăsimi. Înainte de aplicare pulverizați apă în
S
rost, pentru a stimula expandarea și întărirea spumei. Se înlătură capacul de
protecție și se înșurubează adaptorul pe filetul tubului. Se agită puternic înainte de
fiecare utilizare (minimum 30 de ori). Se întoarce tubul cu capul în jos și se apasă pe
adaptor. Se umple maximum jumătate din spațiu, deoarece spuma va expanda,
dublându-și volumul. Spuma se aplică în rost de maximum 4 cm. Pentru rosturi mai
mari, se poate aplica în straturi succesive după prinderea crustei pe stratul anterior
(8-12 min.).
Temperatura de utilizare:+5C+35C.
Timp de întărire: 2
 4ore.
Timp de tăiere: 4
 0-80 min.
Temperatura de rezistență după întărire: -40C+90C. După întărire, spuma
excedentară se taie cu un cuțit sau cu un cutter și se acoperă cu un strat protector
de chit de cuțit, tencuială sau vopsea.
AMBALAJ: t uburi de 300, 500, 700, 750 ml, cu aplicator din plastic

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei
departamentului cercetare - dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi
propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul
aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se
asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe
tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

