
Technical Datasheet  

DuPont™ Insta Stik™ MP (Mulitpurpose) and   

DuPont™ Insta Stik™ MP FC (Mulitpurpose Fast Cure) 

Еднокомпонентна полиуретанова пяна за лепене 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Описание 

DuPont™ Insta Stik™ MP (FC) е втвърдяващо се на влага 

еднокомпонентно полиуретаново аерозолно лепило във вид на 

пяна. Съдържа безопасен за околната среда пропелантен газ, 

който съответства на най-новите регламенти на ЕС, 

забраняващи всички CFC- и HCFC-пропеланти. Пяната за лепене 

DuPont™ Insta Stik™ MP (FC) може да се използва при 

температури от +5°C до +35°C, като температурата на продукта 

е между +15 и +25°C. 

Лесна употреба 

Времето за втвърдяване обикновено е 12 часа, но 

действителното време зависи от температурата на 

приложение. DuPont™ Insta Stik™ MP (FC) се предлага като 

пистолетно и ръчна пяна за лепене. Тя се предлага за 

вертикално и хоризонтално свързване на най-често срещаните 

строителни материали като изолационни плочи и гипсокартон. 

Приложение 

Преди прилагането на пяната повърхността трябва да бъде 

суха, твърда, почистена от прах, масла или свободни частици. 

Пяната прилепва добре към най-често срещаните строителни 

материали като дърво, бетон, мазилка, гипсокартон, метал, 

минерална вата, XPS, EPS, PUR и PIR пяна. Изключение правят 

полиуретановите и други полиолефинови фолиа, както и 

силиконови или замърсени с масла повърхности..  

 

Начин на работа Пистолетна пяна 

1. Разклатете енергично флакона най-малко 20 пъти. 

2. Завийте пистолета върху вентила. 

3. Отворете дозиращото копче в задната част на пистолета. 

4. За екструдиране на пяна дръжте флакона вертикално с 

вентила надолу, като внимателно приложите натиск върху 

спусъка на пистолета. 

5. Изхвърлете първите 10 – 20 g от свежата пяна. 

6. Прилаганото количество може да се дозира чрез 

натискане на спусъка или на дозиращото копче в задната 

част на пистолета. 

Ръчна пяна (със сламка) 

1. Разклатете енергично флакона най-малко 20 пъти. 

2. Завийте пистолета върху вентила. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не затегнете прекалено 

силно, за да не се наруши резбата. 

3. За екструдиране на пяна дръжте флакона вертикално с 

вентила надолу, като внимателно натискате спусъка на 

сламката. 

4. Прилаганото количество може да се дозира чрез спусъка. 

5. Пяната се разширява, затова не трябва да препълвате 

отвора. 

 

Втвърдяване 

Пяната се втвърдява бързо. Изсъхналата пяна може да се 

отстрани само механично. Свежите остатъци от пяна могат 

да бъдат отстранени с чистител Great Stuff Pro™ Foam 

Cleaner*. 

Принадлежности 

Ако флаконът е празен, просто поставете нова пистолетна пяна, 

след като почистите вентила и върха на пистолета. При кратки 

прекъсвания на работата от няколко часа до един ден оставете 

флакона свързан към пистолета. Само затворете дозиращото 

копче в задната част. При по-дълги прекъсвания на работата от 

няколко дни до седмици отстранете пистолета от флакона и ги 

почистете като използвате Great Stuff Pro™ Foam Cleaner*. За 

най-добри резултати и качество на пяната препоръчваме да 

използвате препоръчаните от DuPont принадлежности. 

Предлагани принадлежности 

Great Stuff Pro™  Gun* (GMID 308918) 

Great Stuff™ Eco Gun* (GMID 308917) 

Great Stuff Pro™  Foam Cleaner*  (GMID 357500) 
 

 

INSTALLATION 



 

 

РАБОТА 

Важно 

Имайте предвид, че характеристиките на втвърдяване на 

пяната могат да се променят с околните условия (температура 

и влажност). За бързо и хомогенно втвърдяване на пяната е 

необходима влажност, но прекомерното овлажняване може 

да повлияе отрицателно на якостта на свързване и трябва да 

се избягва. Втвърдената пяна е устойчива на температури от -

40°C до +100°C. Пяната се отличава с висока издръжливост, 

ако е защитена от пряка слънчева светлина, т.е. UV-лъчение. 

Препоръки за безопасност 

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте целия 

раздел „Монтаж и работа“, както и Информационните листове 

за безопасност. Те съдържат важна информация за 

приложимите правила за безопасност и разпоредбите относно 

защита на  здравето. Информационните листи за безопасност 

се преразглеждат периодично – поискайте и обърнете 

внимание на последната версия преди употреба или получете 

директно на: 

https://www.3eonline.com/EeeOnlinePortal/DesktopDefault. 

aspx?tabid=90 

Пяната за лепене DuPont™ Insta 

Stik™ MP е много лепкава и 

залепва към повечето 

повърхности и кожата. Да не се 

допуска контакт с кожата. 

Покрийте кожата, носете дълги 

ръкави, ръкавици и предпазни 

очила.    

 

 

 

 

 

 

 

Срок на годност и съхранение 

Съхранявайте и транспортирайте флаконите винаги във 

вертикална позиция и при сухи условия. Защитете продукта и 

принадлежностите от пряка слънчева светлина. 

Температура на съхранение: +5°C до +25°C 

Срок на годност: 18 месеца 

Опаковка 

Флакони 750ml, кашон с 12  

DuPont™ Insta Stik™ MP Gun Adhesive 

DuPont™ Insta Stik™ MP Straw Adhesive 

DuPont™ Insta Stik™ MP FC Adhesive 

DuPont™ Insta Stik™ MP FC Straw Adhesive 

Допълнителна информация 

За по-конкретни указания посетете www.building.dupont.com 

или се свържете с местен представител на DuPont.  

 

Specialty Electronic Materials   

UK Limited 

Station road, Birch vale, High peak 

Derbyshire SK22 1BR                                                    

UNITED KINGDOM building.dupont.com 

or call +800 3876 6838 

DuPont DuPont насърчава клиентите си да разглеждат приложението на продуктите DuPont от гледна точка на опазването на човешкото здраве и околната среда. За да гарантира, че продуктите на 
DuPont не се използват по начин, за който не са предвидени или изпитани, служителите на DuPont оказват съдействие на клиентите при спазването на екологичните съображения и съображенията, 
свързани с безопасността на продуктите. Вашият търговски представител на DuPont може да Ви предостави подходящите контакти. септември 2019 г. B28-291-94725-0919 

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата информация съответства на сегашните ни знания по темата. Тя няма за цел да замени изпитванията, които може да са необходими за установяване на пригодността на нашите 
продукти за всяко приложение извън посочените тук. Настоящата информация  може да бъде предмет на преразглеждане при появата на нови знания и опит. Тъй като не можем да предвидим всички 
реални условия на крайна употреба, DuPont не дава гаранции и не поема отговорност във връзка с употреба на тази информация за приложения, различни от посочените тук. Нищо в настоящата 
публикация не трябва да се счита като право за осъществяване на дейност или препоръка за нарушаване на патентно право. Информация за безопасността на продукта се предоставя при поискване. 
Настоящият информационен лист е печатен документ и валиден без подпис. 

DuPont™, овалното лого на DuPont, както и всички търговски марки и марки на услуги, означени с ™, SM или ®, са собственост на дъщерни предприятия на DuPont de Nemours, Inc., освен ако не е 
упоменато друго. © 2019 DuPont. B28-291-94725-0919 

   
  Типични свойства на продукта1) Мярка DuPont™ Insta Stik™ MP  A DuPont™ Insta Stik™ MP FC Метод за изпитване 

Цвят – Светло жълт Светло жълт Визуален 

Време за рязане min 20 15 FEICA TM1009 

Време за нелепливост min 9 5 FEICA TM1014 

Якост на опън на свързването kPa >80 >80 FEICA TM1014 

Огнеустойчивост – B2 B2 DIN 4102-1 

1) Резултатите 1) Резултатите от изпитването са получени въз основа на посочените по-горе методи за изпитване. 

"DuPont използва одобрени от FEICA методи за изпитване, които имат за цел да осигурят прозрачни и възпроизводими резултати от изпитванията, за да се гарантира, че клиентите получават точно 

представяне на характеристиките на продукта. Методите за изпитване на FEICA OCF са на разположение на: http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf. FEICA е международна асоциация, 

която представлява европейската индустрия за производство на лепила и уплътнители, включително производители на еднокомпонентна пяна. За допълнителна информация посетете: www.feica.eu" 

  

 


