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Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová
pěna.

CHARAKTERISTIKA
Použití

Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna pro lepení lehkých izolačních
materiálů z polystyrenu na svislé konstrukce.

Vlastnosti

Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní, rovnoměrná struktura i při +5 °C, výborná
přilnavost na beton, omítku, zdivo, polystyren.

Vzhled

žlutý odstín

PODKLAD
Požadavky

Lepit lze na běžné podklady (soudržná pevná omítka, beton, plynosilikát, pěnobeton,
pálené zdicí materiály). Prašný podklad snižuje přilnavost lepicí pěny.
Nevhodné jsou podklady z PE, PP, silikonové podklady, teflonové a mastné podklady.

Příprava podkladu

Podklady napouštíme podkladním nátěrem. U podkladů zvláště savých nebo podkladů
upravených předchozím oškrábáním vápenných či klihových nátěrů je třeba provést
dvojnásobný podkladní nátěr. Pro napouštění podkladů se používají podkladní nátěry
NL, EH. Lehčené nesavé podklady – EPS nebo extrudovaný polystyrén – není nutno
napouštět. Řádně ošětřený a zaschlý povrch se již nevlhčí. Vlhkost podkladu urychluje a
zvyšuje expanzi, ale zároveň zhoršuje pravidelnou strukturu pěny.

ZPRACOVÁNÍ

Doba zpracovatelnosti

Po cca 5 minutách se na povrchu pěny začíná tvořit povrchová nelepivá slupka, která
výrazně snižuje přídržnost k podkladu.

Příprava materiálu

Na dózu se našroubuje aplikační pistol s NBS závitem. Dóza se důkladně protřepe
(minimálně 30 krát). Aretačním šroubem se nastaví požadované dávkování.

Spotřeba

1 balení/ 14 m2 dle rovinnosti podkladu

Vydatnost

8 - 12 m2 na 750 ml

Aplikace

Lepicí hmota se nanáší na rub izolační desky aplikační pistolí jako souvislý pás po
obvodu a vodorovný pruh uprostřed desky. Šířka pásů je minimálně 30 mm. Ve styku s
podkladem musí být minimálně 30 % povrchu desky. Hmota se na desku nanáší v
takové vzdálenosti od kraje, aby po přitlačení k podkladu tato pěna nevnikala do spár
mezi deskama, ale lícovala s jejich okrajem. Deska s nanesenou lepicí hmotou se
nejpozději do 2 minut přiloží ke stěně. Rovnoměrně se přitlačí k podkladu a srovná se
pomocí dlouhé latě. Do maximálně 20 minut v závislosti na klimatických podmínkách lze
desku vyrovnat do požadované polohy. Při lepení ucelené plochy je nutné dodržovat
stejné časové odstupy.

Čištění nářadí

Nevytvrzenou pěnu lze vyčistit Čističem PU pěny, vytvrzenou lze odstranit pouze
mechanicky.

DODÁVKA
Balení

pistolová dóza 750 ml

SKLADOVÁNÍ
Skladování

V původních obalech na suchých místech při teplotách +5 °C až +50 °C. Doba
skladovatelnosti je 9 měsíců od data výroby.
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Klimatické podmínky při aplikaci +5 °C až +35 °C (vzduch i podklad)

Doba skladování

Doba skladovatelnosti je 9 měsíců od data výroby.

Ekologie

Zbytky nevytvrzené hmoty nevylévejte do kanalizace a vodoteče! Nebezpečí
kontaminace životního prostředí, postupujte podle předpisů o zneškodňování zvláštních
odpadů na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení pro
nebezpečné odpady (zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění). Po vytvrzení likvidujte
jako odpadní isokyanáty (kategorie N), obaly jako obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné (kategorie N).

ZNAČENÍ
Výrobková skupina

lepicí hmota

Složení

polyuretanová pěna

Bezpečnost

Komponenty určující nebezpečí: Doplňující informace:

ZVLÁŠTNÍ POKYNY
Pro objednání, dopravu, manipulaci a skladování platí Všeobecné obchodní podmínky. Použití výrobku je popsáno v
příslušném Technickém listu. Respektujte pokyny v bezpečnostním listu. Dokumenty jsou k dispozici u autorizovaných
prodejců a na adrese www.stomix.cz.
Uvedené údaje jsou sestaveny podle současného stavu techniky. Představují všeobecné pokyny na základě našich
aplikačních zkušeností a výsledků testů hmot. Nemohou však zohledňovat místní podmínky při jejich aplikaci, proto z nich
nelze vyvodit právní závaznost. V případě pochybností nebo potřeby řešení specifických technických problémů se s námi,
prosím, zkontaktujte.
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