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Műszaki adatlap

PROMAFOAM®-C
Tűzgátló hab

Általános ismertető
A PROMAFOAM®-C halogénezett szénhidrogén-származékok 
tól (CFC) mentes hajtóanyagú, egykomponensű poliuretán 
hab, tűzgátló adalékok hozzáadásával módosítva. Az 
építőanyagok széles választékához kitűnően tapad, jó a 
méretstabilitása. Rövid kifújási és keményedési ideje miatt 
gyors feldolgozást tesz lehetővé.  Duzzadás után a hab szilárd 
tapintású, de valamennyire mégis rugalmas marad.

Alkalmazási terület
A PROMAFOAM®-C illesztések, hézagok, térközök és üregek 
tűzgátló kitöltésére és lezárására, valamint nyílászáró tokok 
körüli hézagok kitöltésére szolgál. Hőszigetelési paraméterei 
kiválóak. A PROMAFOAM®-C az épületek beltereiben és 
nyitott csarnokokban való használatra szolgál (ne tegye ki 
kültéri időjárási hatásoknak). 

Feldolgozás
Az aljzat legyen tiszta és legyen képes elviselni a duzzadásból 
adódó terhelést. Távolítsa el a laza részeket, a port és a zsírt. 
A tapadási felületeket a hab felvitele előtt alaposan meg kell 
nedvesíteni.  Használat előtt kb. 20-szor rázza meg a flakont. 
A PROMAFOAM®-C adagolását a kioldókar és a pisztoly 
beállítócsavarjának működtetésével végezzük.  Csavarja a 
PROMAFOAM® pisztolyt a PROMAFOAM®-C flakon csavaros 
peremére. A PROMAFOAM®-C hab adagolásához használja 
a kioldókart és a pisztoly beállítócsavarját.  A művelet során 
mindig tartsa a flakont szeleppel lefelé. 

A habot kíméletesen, sávokban kell felhordani a felületre. 
Több réteg esetén a rétegek között nedvesíteni kell. Az 
elszíneződés elkerülése érdekében a habot le kell takarni vagy 
le kell zárni. A pisztoly a használati utasítás szerint legfeljebb 
4 hétig maradhat a megtöltött vagy részben megtöltött 
PROMAFOAM®-C flakonnal összeszerelve.  A további 
részleteket illetően olvassa el a PROMAFOAM® pisztoly 
csomagolásában található használati utasítást. A szerkezeti 
tűzvédelmi követelmények betartása érdekében figyelembe 
kell venni a vonatkozó épületelemek hivatalos tanúsítványait.

Kiszerelés
• 750 ml-es flakon
• 12 db/doboz
• 768 flakon/raklap
Módosítás alatt.

Biztonsági útmutató
A patron nyomás alatt áll. Óvja a napfénytől és 50°C feletti 
hőmérséklettől. Használat után sem szabad erővel kinyitni 
és/vagy meggyújtani.  Ne szórja nyílt lángra vagy más 
gyújtóforrásra.  Gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a 
dohányzás. Csak jól szellőző helyen használja.  Gyermekektől 
távol tartandó Vegye figyelembe a termék címkéjén és a 
biztonsági adatlapon található információkat.

Kérjük, vegye figyelembe
Mivel a szükséges előfeltételek és az alkalmazott feldolgozási 
módszerek ellenőrzése nem áll rendelkezésünkre, ajánlásainkat 
a helyi viszonyokhoz kell igazítani.  A munka elvégzése előtt a 
felhasználónak tesztelést kell végeznie.

Műszaki adatok és jellemzők

Szín szürke

Tömegsűrűség ρ 22-28 kg/m3 (résekbe permetezve)

Kihozatal 30-35 liter (szabadon permetezve) 

Hőmérsékleti 
ellenállás -40°C-tól +90°C-ig

Flakon 
hőmérséklete +5°C és +30°C között

Hővezetés λ 0,04 W/(m.K)

Vízfelszívás körülbelül 0,3 térfogat%

Éghajlati hatások
Ellenáll a bomlásnak, hőnek, víznek és számos 
vegyi anyagnak (UV-sugárzás ellen védeni 
kell)

Tapadásmentes idő
8 - 10 perc elteltével (30 mm-es sáv) 
(a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától 
függően)

Vághatóság
35 - 60 perc elteltével (30 mm-es sáv) 
(a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától 
függően)

Tűzvédelmi osztály Tűzgátló, DIN 4102 szerint B1, szilárd ásványi 
vagy fém építőanyagok között 

Feldolgozási 
hőmérséklet +5°C és +35°C között

Tárolás Hűvös és száraz helyen, függőleges 
helyzetben, fagytól és hőtől védve 

Felhasználható
Az eredeti zárt flakonokban tárolva a 
csomagolás dátumától számított kb. 12 
hónapig


