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Zastosowanie

Właściwości

Sposób użycia

Jednoskładnikowa piana poliuretanowa do wypełniania szczelin, otworów 
i ubytków, uzupełniania izolacji akustycznej i termicznej, osadzania parapetów i innych elementów 
wykończeniowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do materiałów takich jak: betony, 
tynki, metale, drewno, styropian, a także do powłok malarskich i tworzyw sztucznych (poza polietylenem, 
teflonem, silikonem). 

Stwardniała piana daje się łatwo ciąć, malować, szpachlować, pokrywać tynkiem itp. Posiada bardzo dobre 
właściwości izolacyjne i zachowuje stabilność wymiarów. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń. Piana jest wodoodporna  i nieszkodliwa dla warstwy ozonowej.

Przed aplikacją piany konieczne jest oczyszczenie podłoża z pyłu, kurzu, olejów oraz innych zanieczyszczeń 
obniżających przyczepność.
Bezpośrednio przed użyciem powierzchnię należy zwilżyć wodą. Przed użyciem należy wstrząsnąć puszką 
ok. 20 razy, po czym zamontować wężyk do zaworu. W trakcie pracy puszka powinna być skierowana dnem 
do góry. Po zakończeniu aplikacji świeżą pianę należy spryskać wodą, a po jej utwardzeniu zaleca się 
odcięcie nadmiaru materiału. 
Aby zabezpieczyć uszczelniane elementy przed zabrudzeniem pianą, warto okleić ich brzegi taśmą 
samoprzylepną. Świeże zabrudzenia można zmyć za pomocą czyścika do poliuretanu.
Stwardniałą pianę należy usunąć mechanicznie. Napoczęte opakowanie należy wykorzystać w jak 
najkrótszym czasie.

wyłączny dystrybutor
www.bechcicki.pl

Temperatura stosowania
Od 0°C do +35°C.

Czas powierzchniowego przesychania
Od 20 minut.

KOD EAN
5900089217595

OPAKOWANIE
700 ml

WĘŻYKOWA

Znaki i symbole ostrzegawcze:

Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-9533/2015 oraz posiada Deklarację Zgodności 
nr 1/2015 z 27.07.2015.

Zawiera: Diizocyjanian metylenodifenylowy, alkany, C14- 17, chloro

ź Niebezpieczeństwo
ź Skrajnie łatwopalny aerozol.
ź Pojemnik pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
ź Podejrzewa się, że powoduje raka.
ź Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
ź Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
ź Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
ź Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe  lub narażenie powtarzane.
ź Może powodować reakcję alergiczną skóry.
ź Działa drażniąco na skórę.
ź Działa drażniąco na oczy.
ź Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
ź Chronić przed dziećmi.
ź Nie wdychać mgły/par.
ź  Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.
ź Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
ź Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
ź Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia

 i innych źródeł zapłonu. 
ź Nie palić.
ź Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
ź Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
ź Chronić przed światłem słonecznym. Nie poddawać temperaturze przekraczającej 50°C/122°F.
ź Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Uwagi dotyczące utylizacji:
Do recyklingu przekazywać tylko puste opakowania. Usuwanie 
zwulkanizowanych resztek produktu możliwe z innymi 
odpadami przemysłowymi. Niezwulkanizowany produkt 
przekazywać jako odpady niebezpieczne.
Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne 
u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, 
egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym 
kontaktu skórnego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien 
być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest 
maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. 
typu A1 zgodnie z normą EN 14387).
Użyj załączonych rękawic ochronnych.
Transport samochodowy: 
Zawiń pojemnik w materiale i mocno zamocuj w bagażniku, nigdy 
w kabinie pasażerskiej. Zawiera substancje łatwopalne. Trzymaj 
pojemnik pionowo.
Usuwanie: 
W przypadku kontaktu skóry ze świeżą pianą zetrzeć pianę 
natychmiast za pomocą szmatki, następnie usunąć pozostałości 
za pomocą oleju roślinnego. Zwulkanizowany produkt może być 
usunięty tylko mechanicznie.
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