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Piana montażowa B1 750ml 
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Art.Nr. 280 753 – montażowa 

Art.Nr. 280 753P – pistoletowa 



Uszczelnianie 
 

Fachowcy z pasją. 

 

 Karta techniczna - Piana montażowa B1 750ml 

- Montaż                                                   - Uszczelnianie 

- Wygłuszenie        - Izolowanie 

- Wypełnianie        - Klejenie 

- Sprawdzone przez MPA BAU Hannover na zgodność z DIN 4102 B1   - Wydajność ok.42litry 

Trudnozapalny wyłączenie zastosowany pomiędzy masywnymi elementami mineralnymi lub metalowymi w fudze o 

grubości do 40mm. Powierzchnia piany może być po utwardzeniu malowana dodatkowo farbą dyspersyjną zgodnie z DIN EN 

12300:2002-11. Utwardzona piana nie może być narażona bezpośrednio na oddziaływanie warunków atmosferycznych. 

Tworzy strukturę komórkową o drobnych porach. Odporna na starzenie. Obcinanie możliwe po 40min.Łatwa w użyciu. 

Umożliwia nakładanie gładzi oraz malowanie. 

Obróbka: 
Nawilżone podłoże musi być czyste, odtłuszczone i zdolne do przenoszenia obciążeń. Silnie potrząsnąć puszką ok.20razy. 
Następnie nanieść pianę B1 równomiernie. W celu zapewnienia właściwego spienienia spryskać wodą świeżo nałożoną 
pianę. W przypadku nakładania kilku warstw piany należy spryskać wodą pomiędzy warstwami. Zwrócić uwagę na 
wskazówki zamieszczone na opakowaniu! 
 
Wskazówki: 
Piana osiąga docelowe parametry w ciągu ok.7dni, 
Wzrost objętości 2 do 3-krotny, 
Świeżą pianę można usunąć czyścikiem do piany 
Utwardzoną pianę można usunąć mechanicznie 
Należy przechowywać na stojąco w chłodnym miejscu w celu uniknięcia sklejenia zaworu wylotowego 
Nie łączy się z polietylenem, silikonem i teflonem 
W przypadku niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt 
Wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego 
Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu 
 

Dane techniczne :  

Baza : Prepolimer poliuretanowy, utwardzany wilgocią 

Obróbka : ok +10
o
C, optymalna +30

o
C, najlepiej w +20

o
C, 60% wilgotność względna 

Odporność temperaturowa : od -40
o
C do +80

o
C, krótkotrwale +120

o
C (piana utwardzona) 

Czas pyłosuchości : powyżej 40 minut 

Przewodność cieplna DIN 52612 : 0,036W/mk 

Klasa materiału : B1 trudnozapalny według DIN 4102/1 (nie odpowiada żadnej klasyfikacji „F”) 

Powstawanie kropel : Tr1 – niekapiący w warunkach pożaru 

Kolor : różowy 

Komórkowość : średnia 

Wydajność : ok 42l, w temperaturze +20
o
C 

Trwałość : 12 miesięcy w temperaturze +20
o
C 

Przechowywanie : w suchym miejscu, temp od +5
o
C do +30

o
C 


