CERESIT PRO TS 62
JEDNOZLOŽKOVÁ PIŠTOĽOVÁ POLYURETÁNOVÁ PENA
DRUH MATERIÁLU
CERESIT PRO TS62 je jednozloÏková, pi‰toºová polyuretánová pena vytvrdzujúca vzdu‰nou vlhkosÈou. Dóza je vybavená ‰peciálnym uzáverom pre naskrutkovanie aplikaãnej pi‰tole. Pena je samorozpínacia, po 20 minútach nelepivá. Celková doba potrebná na vytvrdenie je maximálne 24 hodín. Z jednej dózy je moÏné získaÈ aÏ 45 litrov vytvrdnutej peny, ale tento objem závisí od
pracovn˘ch podmienok, predov‰etk˘m od teploty, vlhkosti vzduchu a dostupného priestoru pre rozpínanie. Vytvrdnutá pena je
zdravotne nezávadná.

VLATNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

Vynikajúca priºnavosÈ k väã‰ine stavebn˘ch materiálov
Vysoká tepelná a akustická izolácia
Odoláva vlhkosti
Veºmi dobré plniace schopnosti - skvele vyplÀuje dutiny
Veºmi presné dávkovanie
Minimálny odpad vìaka presnému dávkovaniu
Odoláva starnutiu

APLIKÁCIA / OBLASTI POUŽITIA
•
•
•
•
•
•

MontáÏ okenn˘ch a dverov˘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 potrubia
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 vytvrdenej peny:
Trieda odolnosti voãi ohÀu:
Dlhodobá absorpcia vody u vytvrdnutej peny:
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.
men‰ia ako 25 kg/m3
po 7 aÏ 16 minút (pri 20°C / RV> 30%)
cca 1 h (RV> 93%) alebo 18 hodín (RV.15%); max 24 hodín
Men‰ia ako 40%
Men‰í ako 150 N/dm2
Väã‰ia ako +400°C
5%
-55°C aÏ +90°C
B3 (DIN 4102)
Max. 10% (EN ISO 12087 (1997))
Min 3 N/cm2
Min 3 N/cm2
0,030 W / m K
7 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 pevne ju naskrutkujte na
aplikaãnú pi‰toº. Pri aplikácii peny drÏte dózu naskrutkovanú na pi‰toº vÏdy hore dnom. Povrch, na ktor˘ je pena naná‰aná, musí
byÈ ãist˘ a úplne zbaven˘ prachu. Plocha môÏe byÈ vlhká, nie v‰ak zºadovatená alebo pokrytá snehom. Navlhãením podkladu
zlep‰íte priºnavosÈ a bunkovú ‰truktúru vytvrdnutej peny. Demontovanie dózy z pi‰tole pred jej úpln˘m vyprázdnením sa neodporúãa. Pri pouÏití novej peny odskrutkujte dózu a okamÏite ju nahraìte novou tak, aby do pi‰tole neprenikol Ïiadny vzduch.
Novú dózu najprv dôkladne pretrepte. âerstvú penu môÏete odstrániÈ pomocou ãistiaceho prostriedku CERESIT CLEANER. Vytvrdnutú penu moÏno odstrániÈ iba mechanicky.

7/2011

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÝ LIST
CERESIT PRO TS 62
JEDNOZLOŽKOVÁ PIŠTOĽOVÁ POLYURETÁNOVÁ PENA
BALENIE
750/1000 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
Produkt obsahuje diphenylmetan-4, 4'-diisokyanát. ·kodliv˘ pri vd˘chnutí. DráÏdi oãi, d˘chací systém a koÏu. MôÏe spôsobiÈ senzibilizáciu koÏe. Pri zasiahnutí oãí ich ihneì vyplachujte veºk˘m mnoÏstvom vody a vyhºadajte lekársku pomoc. Po zasiahnutí
koÏe okamÏite um˘vajte zasiahnuté miesto veºk˘m mnoÏstvom vody a mydla. Kvôli plynn˘m zloÏkám zaistite pri práci dobrú ventiláciu. V‰etky plyny - CO2, propán, bután sú ÈaÏ‰ie ako vzduch. Produkt CERESIT PRO TS62 nie je ‰kodliv˘ pre ozónovú vrstvu.
Obsah nádoby je pod tlakom. Vystavenie nádoby teplote nad +50°C môÏe viesÈ k roztrhnutiu nádoby. Nádobu neprepichujte ani
nespaºujte. Obsah nádoby nerozpra‰ujte v blízkosti tepelného zdroja ani otvoreného plameÀa! UdrÏujte nádobu mimo dosahu
detí! Obsahuje izokyanáty. Pozri informácie dodané v˘robcom. Obsahuje difenylmethandiisokyanát, izoméry a homológy. Nádoba je pod stálym tlakom: nevystavujte slneãnému Ïiareniu a teplote nad +50°C. Ani vyprázdnenú nádobku neprepichujte
a nevhadzujte do ohÀa. Nestriekajte do otvoreného ohÀa alebo na Ïeravé predmety. Uchovávajte mimo zdrojov zapálenia - Zákaz
fajãenia. Zne‰kodnite tento materiál a jeho obal v zbernom mieste pre zvlá‰tne alebo nebezpeãné odpady.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokoÏkou umyte vodou a mydlom, o‰etrite regeneraãn˘m krémom. Pri vniknutí do oãí vyplachujte pod
teãúcou vodou cca 15 minút a vyhºadajte lekára. Pri poÏití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1 - 2 poháre vody a vyhºadajte lekára.
Pri nad˘chaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraìte sa s lekárom. BliÏ‰ie informácie o produkte
nájdete v karte bezpeãnostn˘ch údajov.

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
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Zahradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/502 46 111
www.ceresit.sk

