
TECHNICKÝ LIST

CERESIT WINTER (ZIMNÁ) TS52 PRO
JEDNOZLOŽKOVÁ POLYURETÁNOVÁ PIŠTOĽOVÁ PENA

VLATNOSTI

• Vynikajúca priºnavosÈ k väã‰ine materiálov
• Vysoká tepelná a akustická izolácia
• Odoláva vlhkosti
• Veºmi dobré plniace schopnosti – vynikajúco vypæÀa dutiny
• Veºmi presné dávkovanie
• Minimálny odpad vìaka presnému dávkovaniu
• Odoln˘ voãi starnutiu

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
• VyplÀovanie medzier okolo potrubí
• Fixácia a izolovanie stenov˘ch panelov, stre‰n˘ch ta‰iek, atì.

DRUH MATERIÁLU

CERESIT WINTER (ZIMNÁ) TS52 PRO je jednozloÏková pi‰toºová, polyuretánová pena vytvrdzujúca vzdu‰nou vlhkosÈou. Pena je
urãená len pre aplikáciu pomocou pi‰tole. Aplikaãné plochy môÏu byÈ vlhké, av‰ak nie zºadovatené alebo pokryté snehom. Z jed-
nej nádoby je moÏné získaÈ 25 aÏ 45 litrov vytvrdnutej peny, av‰ak tento objem závisí od pracovn˘ch podmienok, predov‰etk˘m
od teploty, vzdu‰nej vlhkosti a dostupného priestoru pre expanziu. Penu CERESIT WINTER (ZIMNÁ) TS52 PRO môÏete aplikovaÈ
pri teplotách vy‰‰ích ako -10 °C. Pri mínusov˘ch teplotách sa pena menej rozpína. Vytvrdnutá pena CERESIT WINTER (ZIMNÁ)
TS52 PRO je zdravotne nezávadná.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Fyzick˘ vzhºad: viskózna zmes, ktorá sa po uvoºnení z nádoby mení na penu a vytvrdzuje prijímaním 

vzdu‰nej vlhkosti

Systém: polyuretán

Zápach: nepatrn˘ ‰pecifick˘ zápach poãas vytvrdzovania, po vytvrdnutí úplne bez zápachu

Hustota: men‰ia ako 25kg/m3

Nelepiv˘ povrch: po 7 – 16 minútach (pri 20°C / RV> 30%)

Doba vytvrdnutia: cca 1 hod. (RV.93%) alebo 18 hodín (RV.15%), max. 24 hodín

Expanzia (rozpínavosÈ): men‰ia ako 50%

Vyvíjan˘ tlak: men‰í ako 200N/dm2

Teplota vznietenia vytvrdnutej peny: väã‰ia ako +400 °C

Rozmerová stabilita: 5 %

Tepelná odolnosÈ vytvrdnutej peny: -55 °C aÏ + 90 °C

Trieda odolnosti proti ohÀu: B3 (DIN4102)

Dlhodobá absorpcia vody u vytvrdnutej peny: max. 20 %

PevnosÈ v Èahu: min. 3 N/cm2

PevnosÈ v tlaku: min. 3 N/cm2

Tepelná vodivosÈ vytvrdnutej peny: 0,030 W/mK

Pri mínusových teplotách sa doba vytvrdzovania 
predlžuje v závislosti od teplôt.: 

 
 

Teplota pri aplikácii Doba vytvrdzovania

-10 oC 7 – 10 hod.

- 5 oC 5 – 7 hod.

0 oC 3 – 5 hod.

+20 oC 1,5 hod.

Pri mínusových teplotách sa expanzný objem 
peny zmenšuje v závislosti od teplôt:

Teplota pri aplikácii Expanzia až do ... 

-10 oC 20 l

- 5 oC 30 l

0 oC 35 l

+20 oC 40 l 
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APLIKÁCIA

PU pena by mala byÈ minimálne 12 hodín pred pouÏitím uskladnená pri izbovej teplote. Minimálna aplikaãná teplota je -10 °C.
Pred pouÏitím dózu dôkladne pretrepte, minimálne po dobu 15 sekúnd. OdstráÀte z dózy plastov˘ uzáver a pevne ju naskrutkuj-
te na aplikaãnú pi‰toº. Pri aplikácii peny drÏte dózu naskrutkovanú na pi‰toº vÏdy dnom smerom nahor. Povrchy na ktoré je pena
naná‰aná, musia byÈ ãisté a úplne zbavené prachu. Plochy môÏu byÈ vlhké, nie v‰ak zºadovatené ãi pokryté 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 prázdnu dózu a okamÏite ju nahraìte novou tak, aby do pi‰tole neprenikol
Ïiadny vzduch. Novú dózu najskôr dôkladne pretrepte. âerstvú penu môÏete odstrániÈ pomocou ãistiaceho prostriedku CERESIT
CLEANER. Vytvrdnutú penu je moÏné odstrániÈ iba mechanicky.

BALENIE

750 / 1000 ml

SKLADOVANIE

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

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 pouÏívateºa, aby sa sám presvedãil, Ïe za dan˘ch okolností nie je potrebné 
zaistiÈ dodatoãné informácie, uskutoãniÈ dodatoãné opatrenia alebo overiÈ uvedené informácie.


