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Technikai adatok: 

Bázis: Poliuretán 

Konztisztencia:  Stabil hab ( nem zsugorodik) 

Kotési folyamat Légnedvességre 

Cella struktúra: kb. 80% zártcella 

Bőrösödik: kb. 10perc ( 20°C/65 % RP) 

Vágható kb. 20 perct ( 20°C/65 % RP) 

Kötési idő: 1 nap/3 cm Vastagság (20°C/65 % RP.) 

Kiadósság: Kb. 45l/1000ml   

Sűrűség: kb. 22 kg/m3  

Hőállóság: - 40°C  + 100°C (Kikötött hab) 

Felhasználási hőmérséklet:  -10°C  +30°C  

Éghetőségi besorolás: B3 (DIN 4102 , 2) 

Vízfelvétel:                                       0.32 kg/m2 (24 óra) 

Nyomószilárdság:                                  7 N/cm² 

 
 

Termékleírás: 
A Soudafoam Komfort  
egy használatrakész,  egykom-
ponensű, légnedvesére kötő, 
újrahasználható poliuretán hab, 
egykezes Génius Gun pisztoly-
lyal, minden palackon.  
 
 
Jellemzők::  
- Kitűnő forma stabilitás  
( nem zsugorodik, nem dagad), 
- Kitűnő réskitöltő tulajdonság 
- Kitűnő ragasztóerő, jellem-

ző építőanyagokhoz (kivéve 
PE,PP,PFTE) 

- Magas hang és hőszigetelő      
tulajdonság 

- Sokrétű felhasználhatóság 
- 4 évszakos formula -10től 

+30C fokig 
 

 

Eltarthatóság: 

18 hónapig felbontatlan állapotban, száraz 
és + 5°C do + 25°C, helyen, függőlegesen 
, fejjel felfelé tárolva 
 
Kiszerelés: 
Aerosol palack: 750ml. 
 
Felhasználási területek: 
- Ablak és ajtóbeépítéshez 
- Rések, üregek kitöltéséhez 
- Hangszigetelő felületekhez 
- Hangelnyelő felületekhez 
- Minden PU hab alkalmazáshoz. 
 
Használati utasítás: 

- Rázza fel a palack tartalmá kb. 30 má-
sodpercig, majd nyissa ki a pisztoly-
tetejét, vegye fel a kesztyűt és hajtsa le 
a kifújó szárat. 

- Szükség szerint nedvesítse a felületet, 
ami legyen tiszta, zsírtalan  
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- Fordítsa fejjel lefelé 
a palackot és kezdje 
meg a hab kifújását.  

- A hézagokat csak 
30-40%-ig töltse ki, 
a többit a hab a kö-
tési folyamat alatt 

kitölti!  
- Rázza fel a palackot 

a kivitelezés alatt 
többször. 

- Több réteg esetén, 
nedvesítse a réte-
geket, mielőtt, a kö-

vetkező 
rétegetfelviszi és 
várja meg  az egyes 
rétegek teljes kikö-
tését. 

- Használat után, zár-

ja je és dugózza le 
a kifúszárat, majd 
zárja a pisztoly  

- A termék újra hasz-
nálható 6 héten be-
lül. Használat  előtt 

rázza fel a palackot majd a korábban 
felsoroltak szerint használja és zárja a 
palackot. 

- A kifújt habot festésse vagy egyébb tö-
mítő anyaggal védje az UV surárzástól.  

- A kifújt hab kikötetlen állapotban eltávo-
lítható, Pu tisztítóval, Swipex törlőken-
dővel. A kikötött hab, mechanikusan ill. 
PU REMOVER – utólagos PU eltávolí-
tóval. 

 
Figyelem: 
- Használjon megfelelő védőfelszerelést 
- A palackot se mechanikus, se hő hatás-
nak ne tegye ki. 
- A termék Izocianidot tartalmaz. 
  
- Megjegyzések: 
- Minden esetben nedvesítse a felületet 

 ( kivéve 0 C fok alatt) 
- Védje a kifújt habot az UV sugárzástól 
- A kikeményedett rétegeket nedvesítse az 

új réteg felvitele előtt 
- Végezzen összeférhetőségi teszte a fel-

használás előtt 
- Tárolja a palackot minden esetben fejjel 

felfelé. 
 

 

 


