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УПОТРЕБА
• Фиксиране и уплътнение на

врати и прозорци.
• Запълване на големи

пукнатини, дупки, фуги и
отвори.

• Изолация на водопроводни
тръби и електрически кабели

Master   Foam Handy
      Полиуретанова пяна  - ръчна

МАТЕРИАЛ
Еднокомпонентна втвърдяваща от влагата полиуретанова пяна с
безопасен за околната среда движещ газ.

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спецификазия . Тези показатели не са прадназначени при изготвянето на
спецификазии.

Характеристика Единица
Плътност: 18±2 Kg/m3 (DIN 53420)
Запалимост: B-3 (DIN 4102)
Якост при разтягане: 9 N/cm2 (DIN 53571)
Разтегляне: 25 % (DIN 53571)
Сила на срязване: 5 N/cm2 (DIN 53427)
Свиване: 4 N/cm2 (DIN 53421)

(10 % свиване)
Съхранение при °t: мин. 5 °C
Време на втвърдяване: approx 10 мин
Готова за рязане: 15-20 минути
Време на пълно
втвърдяване:

  5-8 часа

Срок на годност 12 месеца



КАЧЕСТВО
Прясната пяна прилепва към всички
строителни материали, освен
полиетилен, Teflon ®, масла и греси.
Може да се използва при температури
от около 5 - 30 °С. Идеалната
температура за разбота на
повърхността и опаковката е 20°С.

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
Разклатете добре около 20 пъти
Навийте накрайника върху дюзата
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 300, 500 и 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.


