CERESIT PRO TS 61
JEDNOZLOŽKOVÁ TRUBIČKOVÁ POLYURETÁNOVÁ PENA
DRUH MATERIÁLU
CERESIT TS 61 je jednozloÏková trubiãková polyuretánová pena s uzavret˘mi pórmi, vytvrdzujúca vzdu‰nou vlhkosÈou. Pena je
samorozpínacia, poãas vytvrdzovania sa rozpína pribliÏne dvojnásobne. CERESIT TS 61 priºne na drevo, betón, kameÀ, kov atì.
Aplikaãné plochy môÏu byÈ vlhké, nie v‰ak zºadovatené alebo pokryté snehom.

VLATNOSTI
•
•
•
•
•

Vynikajúca priºnavosÈ k väã‰ine stavebn˘ch materiálov
Vysoká tepelná a akustická izolácia
Odoláva vlhkosti
Odoláva starnutiu
ChráÀte pred UV Ïiarením

APLIKÁCIA / OBLASTI POUŽITIA
•
•
•
•
•
•

MontáÏ okenn˘ch a dvern˘ch rámov
VyplÀovanie dutín
UtesÀovanie otvorov v stre‰n˘ch kon‰trukciách a v izolaãn˘ch materiáloch
Vytváranie zvuku odoln˘ch clôn
VypæÀanie medzier okolo potrubí
Fixácia a izolovanie stenov˘ch panelov, stre‰n˘ch ‰kridiel atì.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Fyzick˘ vzhºad:
Systém:
Zápach:
Hustota:
Nelepiv˘ povrch:
Doba vytvrdnutia:
Expanzia (rozpínavosÈ):
Vyvíjan˘ tlak:
Teplota vznietenia vytvrdnutej peny:
Rozmerová stabilita:
Tepelná odolnosÈ vytvrdnutej peny:
Trieda odolnosti proti ohÀu:
Dlhodobá absorpcia vody pri vytvrdnutej pene:
PevnosÈ v Èahu:
PevnosÈ v tlaku:
Tepelná vodivosÈ vytvrdnutej peny:
Permeancia vodnej pary:
PriepustnosÈ vodnej pary:

Viskózna zmes, ktorá sa po uvoºnení z nádoby mení na penu a vytvrdzuje
vzdu‰nou vlhkosÈou.
Polyuretán
Nepatrn˘ ‰pecifick˘ zápach poãas vytvrdzovania, po vytvrdnutí úplne bez zápachu.
< 35 kg/m2
po 10 aÏ 18 minútach (pri 20°C/RV>30%)
cca 1 h (RV>93%) alebo 18 hodín (RV. 15%); max. 24 hodín
< 150%
< 300 N/dm2
> +400°C
5%
-55°C aÏ +90°C
B3 (DIN 4102)
max. 7,5% (EN ISO 12087 (1997))
min. 3 N/cm2
min. 3 N/cm2
0,030 W/m K
6 x 10-10 kg/(m2.s.Pa) EN ISO 12086 (1997)
1,8 x 10-13 kg/(m2.s.Pa) EN ISO 12086 (1997)

APLIKÁCIA
PU pena by mala byÈ minimálne 12 hodín pred pouÏitím uskladnená pri izbovej teplote. Minimálna aplikaãná teplota je +5°C.
Pred pouÏitím dózu dôkladne pretrepte, aspoÀ po dobu 15 sekúnd. OdstráÀte z dózy plastov˘ uzáver a trubiãku naskrutkujte tesne
a pevne na dózu. Pri aplikácii peny drÏte dózu vÏdy hore dnom. Povrch, na ktor˘ sa pena naná‰a, musí byÈ ãist˘ a úplne zbaven˘
prachu. Plocha môÏe byÈ vlhká, nie v‰ak zºadovatená alebo pokrytá snehom. Pena v ‰kára zväã‰í svoj objem cca 2 aÏ 2,5-krát.
Vytvrdnutá pena musí byÈ chránená pred priamym slneãn˘m Ïiarením. Navlhãením podkladu a peny zlep‰íte priºnavosÈ a bunkovú
‰truktúru vytvrdnutej peny. Ak sa aplikácia preru‰í na dobu dlh‰iu ako 15 aÏ 30 minút, musí sa tryska aj ventil vyãistiÈ. âerstvú
penu môÏete odstrániÈ pomocou ãistiaceho prostriedku CERESIT CLEANER. Vytvrdnutá pena sa dá odstrániÈ iba mechanicky.
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TECHNICKÝ LIST
CERESIT PRO TS 61
JEDNOZLOŽKOVÁ TRUBIČKOVÁ POLYURETÁNOVÁ PENA
BALENIE
750 ml

SKLADOVANIE
Neskladujte pri teplotách vy‰‰ích ako +50°C. Ak chcete docieliÈ najdlh‰iu dobu uchovania, skladujte pri teplotách od +5°C
do +25°C vo zvislej polohe a v suchom prostredí.

BEZPEČNOSŤ
Obsahuje difenylmetándiizokyanát, izoméry a homológy; tris(2-chlór-1-metyletyl)-fosfát. Obsahuje izokyanáty. Riaìte sa pokynmi
v˘robcu. Mimoriadne horºav˘. ·kodliv˘ pri vd˘chnutí a po poÏití. DráÏdi oãi, d˘chacie cesty a pokoÏku. MoÏnosÈ karcinogénneho
úãinku. MôÏe spôsobiÈ senzibilizáciu po vd˘chnutí a po kontakte s pokoÏkou. ·kodliv˘, nebezpeãenstvo váÏneho po‰kodenia
zdravia dlhodobou expozíciou vd˘chnutím. MôÏe spôsobiÈ dlhodobé ‰kodlivé úãinky vo vodnej zloÏke Ïivotného prostredia.
MôÏe spôsobiÈ po‰kodenie dojãiat. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte pary. ZabráÀte kontaktu s pokoÏkou a oãami.
NevyprázdÀujte do kanalizácie, zne‰kodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpeãného alebo ‰peciálneho odpadu.
Noste vhodn˘ ochrann˘ odev, rukavice a ochranné prostriedky na oãi/tvár. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamÏite
vyhºadajte lekársku pomoc (ak je to moÏné, ukáÏte oznaãenie látky alebo zmesi). V prípade poÏitia, okamÏite vyhºadajte lekársku
pomoc a ukáÏte tento obal alebo oznaãenie. PouÏívajte len na dobre vetranom mieste. Tlaková nádoba: ChráÀte pred slneãn˘m
Ïiarením a teplotami nad 50°C. Neprepichujte a nespaºujte, a to ani po pouÏití. Nestriekajte do ohÀa alebo na Ïeravé predmety.
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajãenia. U osôb alergick˘ch na diizokyanatany môÏe pri pouÏití tohto
v˘robku dôjsÈ k alergickej reakcii. Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo koÏn˘mi problémami by sa mali vyh˘baÈ kontaktu
s t˘mto v˘robkom vrátane koÏného kontaktu. V priestoroch so slab˘m vetraním by sa tento v˘robok mal len pouÏívaÈ s ochrannou
maskou s vhodn˘m protiplynov˘m filtrom (t.j typu A1 v súlade s normou EN 14387). PouÏívajte priloÏené rukavice.

UPOZORNENIE
Tieto informácie vychádzajú z na‰ej súãasnej úrovne poznatkov. Hoci sú tieto informácie podané v dobrej viere, spoloãnosÈ neruãí
za Ïiadne konkrétne vlastnosti. Je zodpovednosÈou uÏívateºa, aby sa sám presvedãil, Ïe za dan˘ch okolností nie je potrebné
zabezpeãiÈ dodatoãné informácie, urobiÈ dodatoãné opatrenia ãi overiÈ uvedené informácie.

DISTRIBUTÉR
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