Монтажна піна універсальна
для пістолета «Момент»
ВЛАСТИВОСТІ
• висока адгезія до більшості будівельних матеріалів
• забезпечує термо- та звукоізоляцію
• повністю твердіє протягом 24 годин
• у затверділому
і
станіі придатна для різання,
і
штукатурення, ф
фарбування
б
• вологостійка
• довговічна

Об’єм:

750 мл

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Придатна для монтажу віконних і дверних рам, заповнення порожнин,
герметизації отворів у покрівельних конструкціях, ізоляційних матеріалах; створення звуконепроникних екранів, заповнення порожнин навколо труб; фіксації й ізоляції стінних панелей, покрівельних плиток тощо.

Вихід продукту:

до

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Поверхні, на які буде наноситися монтажна піна універсальна для пістолета «Момент», потрібно очистити від пилу. Для акуратного виконання робіт
прикрийте прилеглі поверхні плівкою. Щоб запобігти деформації дверних
коробок, перед нанесенням монтажної піни закріпіть їх розпірками.

45 л

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Перед застосуванням зберігати балон при кімнатній температурі (+20 ± 2 °С)
не менше 12 годин.
Для досягнення найкращого результату перед нанесенням піни слід зволожити поверхні. Добре струснути балон не менше 20 разів (або впродовж
15 секунд). Зняти захисний ковпачок. Прикрутити балон до з’єднувальної
частини пістолета. Робоче положення балона — дном догори.
Вихід піни можна регулювати обертанням регулюючого гвинта пістолета. Від’єднувати балон від пістолета до повного спорожнення не рекомендується. Після спорожнення балона замінити його відразу (протягом
1 хвилини) на новий чи промити пістолет очисником. Незатверділу піну
можна видалити ацетоном. Затверділу піну можна видалити лише механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:

4,4-дифенілметандиізоціанат,
пропан-бутан

Густина:

< 25 кг/м3

Час, після якого продукт
не липне:

7–16 хвилин (при +20 °С і відносній вологості > 30%)

Час схоплювання:

приблизно 1 година при відносній вологості 93% або 18 годин при відносній вологості 15%; максимум — 24 години

Час затвердіння:

максимум 24 години

Термостійкість затверділої піни:

від -55 °С до +90 °С

Міцність на розрив:

мінімум 3 Н/см2

Міцність на стискання:

мінімум 3 Н/см2

Стабільність розмірів:

максимум 10%

Водопоглинання:

максимум 15%

Теплопровідність:

0,030 Вт/(м • К)

Температура застосування:

від +5 °С

Вихід продукту:

до 45 л

ПРИМІТКИ
Берегти від дітей! Уникати контакту піни зі шкірою та очима. Для запобігання потрапляння піни на шкіру чи в очі під час роботи слід одягати захисні окуляри чи маску для обличчя та рукавиці. При потраплянні
продукту на шкіру чи в очі потрібно негайно промити їх водою і за необхідності звернутися до лікаря та показати цю етикетку.
Не вдихати пари. Забезпечити достатню вентиляцію приміщення. При
недостатній вентиляції приміщення слід одягати респіратор для захисту від органічних парів та аерозолів.
Увага! Балон знаходиться під тиском. Берегти від впливу прямих сонячних променів і не допускати нагрівання вище +50 °С. Після використання балон не розбирати та не проколювати.
Легкозаймистий! Тримати подалі від джерел вогню. Не розпилювати
на полум’я чи розпечені предмети. Не палити у робочих приміщеннях.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім викладеної вище інформації про застосування матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нормативними документами. У разі використання матеріалу за інших умов необхідно самостійно провести
випробування або звернутися за консультацією до виробника.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слугувати основою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього
сповіщення.

ЗБЕРІГАННЯ

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Зберігати у вертикальному положенні при температурі від -5 °С до +25 °С
15 місяців від дати виготовлення, вказаної на балоні.

Виробник гарантує відповідність монтажної піни універсальної для пістолета «Момент» вказаним технічним характеристикам за умови виконання правил транспортування, зберігання та нанесення, зазначених у
цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування з іншою метою та в
умовах, не передбачених цим описом. Із моменту появи представленого
технічного опису всі попередні стають недійсними.

УТИЛІЗАЦІЯ
Порожній балон після повного виходу газів та затвердіння піни утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Балон 750 мл.

