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МАТЕРИАЛ
Еднокомпонентна пяна,
базирана на полиуретанов
преполимер, втвърдяващ от
влагата. Пропелентът е смес,
която не съдържа CFC, HCFC,
FC и HFC. Революционно нов
клапан, позволяващ многократна
употреба на флакона за
продължителен период от време.
Без течове при прекъсване на
работата, минимален риск от
злополука, възможно най-голяма
безопасност.

УПОТРЕБА
• Фиксиране и уплътнение на

врати и прозорци.
• Запълване на пукнатини,

дупки, фуги и отвори.
• Изолация на водопроводни

тръби и електрически кабели

MasterFoam® Safety Valve
Полиуретанова пяна с безопасен
незалепващ клапан

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЯНАТА
• Удължен срок на годност;
• Намален риск от злополуки;
• Мобилност;
• Лесна за употреба;
• Минимална подготовка за работа;
• Не се променя с времето;
• Изключително еластична;
• Лесна за обработка (може да се реже, шкури, пробива и измазва с
циментови и гипсови шпакловки);

• Втвърдената пяна е абсолютно безвредна;
• Устойчива на масла, грес и горива;
• Устойчива на морска вода;
• Прилепва към почти всички строителни материали, освен полиетилен,

Teflon®, масла и греси;
• Не изисква особена предварителна подготовка на повърхността.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛАПАНА
• Без течове: Тръбичката на адаптера може да се огъне назад и уплътни
отново, като по този начин се предотвратява изтичане на пяна при
прекъсване на работата.

• Повторна употреба: Остатъците от пяна в тръбичката остават меки,
тя може да се затвори плътно и флаконът да се използва до 2 месеца
след отварянето му. Част от пяната се втвърдява в стопера в края на
тръбичката, с което се постига допълнително уплътнение.
Втвърденото се отстранява лесно, защото тръбичката е изработена от
High-Tech PE.

• Складиране на флакона: може да се складира във всякo положение,
без опасност от слепване на клапана

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спецификазия . Тези показатели не са прадназначени при изготвянето на
спецификазии.
Характеристика Единица
Плътност : 17 Kg/m3

Якост на опън : 10  N/cm2

Удължение : 26 %
Якост на срязване : 6 N/cm2

Якост на натиск : 3 N/cm2

Мин. работна температура (на флакона и на ок. среда) +5 °C
Макс. работна температура (на флакона и на ок. среда) +30 °C
Опт. работна температура (на флакона и на ок. среда) +20 °C
Време на повърхностно втвърдяване: 6-8 min
Време за изрязване : 13-16 min
Време за натоварване : 12 hours

18 месеца



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Повърхността трябва да е чиста, здрава,
обезпрашена и обезмаслена. Преди
нанасяне на пяната, повърхността трябва
да се навлажни за да се осигури правилно
втвърдяване.
Пожаробезопасност : Не ползвайте
пяната в близост до огън или нагряти
повърхности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Почистете повърхностите от прах.
Пригответе си подходящ PU чистител под
ръка.
Сухи и критични материали като гипс
трябва да бъдат навлажнени достатъчно
преди нанасянето на пяната.
(Внимание: Не оставяйте капки вода по
повърхността, тъй като те пречат на
залепването на пяната, т.е. течната вода
действа като антиадхезив). Идеалната
работна температура на флакона и на
околната среда е +20 оС. Студени флакони
трябва да бъдат затоплени в топла вода
преди употреба. Но температурата не
трябва да надвишава +50оС, тъй като има
риск да избухне.
Преди да започнете работа и преди да
прикрепите флакона към пистолета,
разклатете го добре за 15 – 20 мин.
Навийте адаптора върху клапана. Затегнете
го добре.
При нанасяне, обърнете флакона с дъното
нагоре.
Натиснете спусъка на накрайника и
коригирайте скоростта на нанасяне на
пяната.
Внимание: Пълнете максимум половината
от желания за запълване обем.
Препълването на фугата с пяна ще
удължи времето на втвърдяване. При
големи фуги, нанасяйте пяната на слоеве,
като навлажнявате всеки следващ слой.

СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте пяната в изправено
положение.

ПОЧИСТВАНЕ
Прясната пяна се почиства с MasterFoam
Cleaner. Втвърдената пяна може да бъде
отстранена само механично.

ОПАКОВКА
Продукта е наличен в 750 мл

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ –
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
Информацията съдържаща се в този
документ се предлага с добро намерение и
се счита за точна. Така или иначе, поради
факта, че употребата на нашите продукти
е извън наш контрол, тази информация, не
трябва да замества тестовете които всеки
клиент трябва да проведе за да се увери в
годността на продукта за даденото
приложение. Гаранцията на продавача е,
че продукта отговаря на търговската
спецификация валидна в момента на
доставката. Единственото възможно
обезщетение при неспазване на това
условие е възстановяване на покупната
цена или замяна на продукт доказано
различен от гарантираното. Продавачът
отказва всякаква изразена или
подразбираща се гаранция за пригодноста
на продукта за специфична употреба или
търговска дейност. Докато Продавачът не
Ви осигури определено, надлежно
подписно потвърждение за пригодността
за дадена употреба, той  отхвърля
всякаква отговорност за случайни или
произтичащи от тази употреба щети.
Препоръките за употреба няма да се
разглеждат като подбуда за нарушаване
на патентни права.


