TS 66 MEGA WINTER
POLYURETÁNOVÁ PENA S VYSOKOU VÝŤAŽNOSŤOU,
PRE APLIKÁCIU POMOCOU PIŠTOLE
VLATNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

vynikajúca priºnavosÈ k väã‰ine materiálov
vynikajúce tepelné a akustické izolaãné vlastnosti
vysoká v˘ÈaÏnosÈ vytvrdnutej peny
veºmi dobrá schopnosÈ vypæÀaÈ priestory
presné dávkovanie
minimálny odpad v dôsledku presného dávkovania
odolná proti starnutiu

OBLASTI POUŽITIA
Ceresit TS 66 je jednozloÏková polyuretánová nízkoexpanzná montáÏna a vyplÀovacia pena s vysokou v˘ÈaÏnosÈou, vytvrdzujúca vzdu‰nou vlhkosÈou. Má vynikajúcu priºnavosÈ k väã‰ine stavebn˘ch materiálov s v˘nimkou silikónu, polyetylénu a teflónu.
PouÏíva sa na upevÀovanie dvern˘ch zárubní a okenn˘ch rámov, vyplÀovanie medzier a dutín okolo potrubí, izolácií, utesÀovanie
otvorov v stre‰n˘ch kon‰trukciách.

PRÍPRAVA PODKLADU
Povrchy, na ktoré sa produkt naná‰a, musia byÈ ãisté a bez nánosu prachu. Povrchy môÏu byÈ vlhké, av‰ak nie zºadovatené alebo
pokryté snehom. Zvlhãovanie povrchu a peny zlep‰uje priºnavosÈ a bunkovú ‰truktúru vytvrdnutej peny.

SPRACOVANIE
Dóza s produktom by mala byÈ uskladnená pri izbovej teplote aspoÀ 12 hodín pred aplikáciou produktu. OdstráÀte plastov˘ kryt
dózy a pevne naskrutkujte dózu na pi‰toº. Dózu dôkladne pretrepe po dobu asi 15 sekúnd. Pri práci s pi‰toºou vÏdy drÏte dózu vo
zvislej polohe dnom nahor. Neodporúãa sa demontovaÈ dózu predt˘m, ako je úplne vyprázdnená. Pri v˘mene dózy novú dózu
dôkladne pretrepte. Odskrutkujte prázdnu dózu a ihneì ju nahraìte tak, aby ste sa uistili, Ïe v pi‰toli nezostal Ïiadny vzduch.
Ak dózu nepotrebujete vymeniÈ, odstráÀte z pi‰tole penu pomocou ãistiaceho prostriedku Ceresit Cleaner. Vytvrdnutá pena sa dá
odstrániÈ iba mechanicky.

NEPREHLIADNITE
PouÏívajte pri teplotách v rozmedzí od -10°C do +25°C. Pri teplotách pod 0°C je v˘ÈaÏnosÈ peny niÏ‰ia. Prípravok obsahuje
izokyanáty. BliÏ‰ie informácie nájdete v karte bezpeãnostn˘ch údajov. Pri práci pouÏívajte ochranné okuliare a rukavice – ãerstvej
peny sa nedot˘kajte.
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. Uchovávajte mimo
dosahu detí. NevyprázdÀujte do kanalizácie, zne‰kodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpeãného alebo ‰peciálneho odpadu.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokoÏkou umyte vodou a mydlom, o‰etrite regeneraãn˘m krémom. Pri vniknutí do oãi vyplachujte pod
teãúcou vodou cca 15 minút a vyhºadajte lekára. Pri poÏití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1 – 2 poháre vody a vyhºadajte lekára.

SKLADOVANIE
Do 15 mesiacov pri skladovaní pri teplote od +5°C do +25°C (krátkodobo aÏ -20°C) vo zvislej polohe v suchom prostredí.
Materiál neskladujte pri teplote vy‰‰ej ako +50°C.

BALENIE
850 ml nádoba
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TECHNICKÝ LIST
TS 66 MEGA WINTER
POLYURETÁNOVÁ PENA S VYSOKOU VÝŤAŽNOSŤOU, PRE APLIKÁCIU POMOCOU PIŠTOLE
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základ:
Vzhºad:
Hustota:
Zápach:
Otvorená doba (nelepivosÈ povrchu):
MoÏnosÈ rezania:
Doba vytvrdzovania:
Nárast objemu:
Vyvolávan˘ tlak:
Rozmerová stabilita:
Tepelná odolnosÈ vytvrdnutej peny:
NehorºavosÈ:
PevnosÈ v Èahu:
PevnosÈ v tlaku:
Tepelná vodivosÈ vytvrdnutej peny:
V˘ÈaÏnosÈ peny do voºného priestoru:
Dlhodobá absorpcia vody:
Bod vzplanutia:

polyuretán
viskózna zmes, ktorá po uvoºnení z nádoby tvorí penu a vytvrdzuje pohlcovaním vlhkosti
zo vzduchu
< 18 kg/m3
mierne ‰pecifick˘ zápach poãas tvrdnutia, po vytvrdnutí bez zápachu
5 – 12 min. (asi 20°C/ vlhkosÈ vzduchu >30%)
cca 1 hodina (relatívna vlhkosÈ 93%) alebo 18 hodín (relatívna vlhkosÈ 15%)
max. 24 hod.
< 80%
< 100 N/dm2
+/- 5%
-55°C aÏ +90°C
B2 (DIN 4102)
10 N/cm2
min. 3,5 N/cm2
0,030 W / m.K
cca 60 litrov
max. 7,5% (podºa EN 12087)
> +400°C

NAŠE DOPORUČENIE:
V‰etky údaje vychádzajú z na‰ich dlhoroãn˘ch znalostí a skúseností. Vzhºadom na rozdielne podmienky pri realizáciách
a vzhºadom na mnoÏstvo pouÏívan˘ch materiálov, slúÏi na‰e písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúãanie. V prípade
pochybností a nepriazniv˘ch podmienok odporúãame vykonaÈ vlastné skú‰ky, poprípade si vyÏiadaÈ odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením t˘chto informácií o v˘robku strácajú v‰etky skôr uverejnené informácie svoju platnosÈ.

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

