
VÝHODY

normalní vydatnost pěny
zvýšená tlak pěny
nízký nárůst objemu pěny (po expanzi)
normalní hořlavost pěny
nepoužívat polohovatelnost pěny při
aplikaci
nízký nárůst objemu pěny (po expanzi)

Montážní pěna 65+ Bauhus
Jednosložková polyuretanová pěna vytvrzující pomocí vzdušné vlhkosti. Pěna je vyrobena v souladu
s ISO 9001:2015.

APLIKACE

utěsnění při montáži oken
zvuková izolace
utěsnění při montáži dveří
vyplňování mezer, prasklin, děr, prostupů potrubí
spojování střech, spojů mezi stěnou a podlahou
tepelná izolace

NORMY / ATESTY / CERTIFIKÁTY

Ďalšie informácie

ITB-KOT-2018/0441

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr (+23°C/50% relativní vlhkosti) Hodnota

Úplná doba vytvrzení (RB024) [h] 24
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Doba předúpravy (EN 17333-3:2020). Výsledek je uveden pro
pěnovou trubku o průměru 3 cm. [min]

≤30

Třída hořlavosti (DIN 4102) B3

Třída hořlavosti (EN 13501-1:2008) F

Rozměrová stabilita (EN 17333-2:2020) [%] ≤5

Součinitel tepelné vodivosti (λ) (RB024) [W/mK] 0,036

Druhotný nárůst objemu (post expanze) (EN 17333-2:2020) [%] 70 - 100

Objem (volné pěnění) (RB024) [l] 55 - 65

Objem v mezeře (Hodnoty platí pro spáru o velikosti 35*1000*35
(š x d x h [mm])) RB024 [l]

43 - 49

Nelepivost (EN 17333-3:2020) [min] ≤10

Prodloužení při přetržení [%] 15

Zvuková izolace (EN ISO 10140-1:2010+A1:2012+A2:2014) 63

Napětí v tlaku při 10% relativní deformaci [PN EN 826:2013] [kPa] ≥ 20

Pevnost v tahu v kolmém směru pro čelní plochy [PN-EN
1607:2013-07] [kPa]

≥ 60

Pevnost v tlaku [PN-EN 1607:2013-07] [kPa] ≥ 35

Přilnavost pěny aplikované při 0 °C na dřevěný podklad [PN-EN
1607:2013] [kPa]

≥ 50

Přilnavost pěny aplikované při 0 °C na kov [PN-EN 1607:2013]
[kPa]

≥ 50

Přilnavost pěny aplikované při teplotě 0 °C na podklad z PVC [PN-
EN 1607:2013] [kPa]

≥ 50

Přilnavost pěny aplikované při teplotě +30 °C ke dřevu [PN-EN
1607:2013] [kPa]

≥ 50

Přilnavost pěny aplikované při teplotě +30 °C ke kovu [PN-EN
1607:2013] [kPa]

≥ 50
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Přilnavost pěny aplikované při teplotě +30 °C na podklad z PVC
[PN-EN 1607:2013] [kPa]

≥ 50

Barva Hodnota

Žlutá +

Podmínky pro aplikaci Hodnota

Teplota dózy / aplikátoru (optimálně +20°C) [°C] +10 - +30

Teplota okolí / podkladu [°C] +5 - +30

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací si přečtěte bezpečností informace uvedené na konci technického listu a v
bezpečnostním listu.

POZNÁMKY / OMEZENÍ

Všechny udané parametry jsou založeny na laboratorních testech a jsou v souladu s interními
normami výrobce a silně závisí na podmínkách pro vytvrzení pěny (např. okolní teplota, teplota
podkladu, kvalita použitého vybavení a schopnostech osoby aplikující pěnu).

Výrobce doporučuje zahájit dokončovací práce až po úplném vytvrzení pěny, tj. po 24 h.

Výrobce používá zkušební metody schválené organizací FEICA, které jsou navrženy tak, aby
poskytovaly transparentní a reprodukovatelné výsledky zkoušek, což zákazníkům zajišťuje přesné
zobrazení účinnosti výrobku. Zkušební metody FEICA OCF jsou k dispozici na adrese:
http://www.feica.com (Náš průmysl -> PU pěna (OCF) -> Zkušební metody OCF). FEICA je nadnárodní
sdružení zastupující evropský průmysl lepidel a těsnicích materiálů, včetně výrobců jednosložkových
pěn.

DOPRAVA / SKLADOVÁNÍ

Pěna je použitelná po dobu 12 měsíců od data výroby, za předpokladu, že je skladována v
originálních obalech ve vertikální poloze (ventil směrem nahoru) na suchém místě při teplotě +5°C až
+30°C. Skladování při teplotách překračujících +30°C zkracuje životnost produktu, nepříznivě
ovlivňuje jeho parametry. Produkt lze skladovat v teplotě -5°C ne však déle než po dobu 7 dní (s
výjimkou dopravy). Skladování dóz s pěnou v teplotě přesahující +50°C nebo v blízkosti otevřeného
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plamene není povoleno. Skladování produktu v pozici jiné než je doporučeno může způsobit
zablokování ventilu. Plechovka nesmí být mačkána nebo propíchnuta i když už je prázdná.
Neukládejte pěnu v prostoru pro cestující. Přepravovat pouze v kufru.

Neskladujte pěnu v kabině automobilu. Přepravujte pouze v zavazadlovém prostoru.

Detailní informace o dopravě jsou uvedeny v Bezpečnostním listu (MSDS).

Teplota přepravy Doba přepravy pěny [dny]

< -20°C 4

-19°C ÷ -10°C 7

-9°C ÷ -0°C 10

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výše uvedené informace vychází z výzkumu výrobce a na základě toho se předpokládá, že jsou
přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme
kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl
sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje,
že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme,
má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká
zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena
Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo
být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.
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