
 
Capatect PU tölt ıhab B1 056/00 
Egykomponenső PU töltıhab, nedvességre keményedı 
 
Felhasználás: Nehezen éghetı, PU-hab a szigetelı lapok összeillesztésénél 5 mm alatti rések , 
azonkívül fugák, hézagok hıhídmentes kitöltésére,  és homlokzati állványbekötések szakszerő 
lezárásához. 
Tulajdonságok: Nedvességmegkötı, kitőnıen tapad, praktikus minden szokásos építıanyag esetén, 
a kitöltött felület kb. 7 perc után már ragasztóval bevonható, 6-24 óra múlva keményedik ki teljesen, 
nem UV álló. 
Kiadósság : 750 ml-es patron kb. 40 dm3-nek felel meg. A hımérséklet, a páratartalom és a kitöltendı 
üreg nagysága is meghatározza az anyagfelhasználást. 
Az alapfelület el ıkészítése . Az alapfelületnek tisztának, száraznak és tapadástgátló anyagoktól 
mentesnek kell lennie. 
Alapozás : Minden szilárd felületet enyhén nedvesítsünk be a szórás elıtt. 
Felhasználás : A patront felhasználás elıtt alaposan rázzuk fel, Fejjel lefelé a használati elıírásoknak 
megfelelıen az adagolópisztolyba kell helyezni. 
Szín: bézs. 
Konzisztencia: A patronban folyékony, feldolgozás során száradásig ragacsos. 
Kiszerelés: 12 flakon/karton, 750 ml/flakon. 
Szerszámok tisztítása : Kinyomópisztoly alkalmazása esetén csak a teljesen kiürült flakont kell 
eltávolítani. Ilyenkor a pisztolyra feltesszük a tisztítóflakont és átmossuk a pisztolyt vele. 15 perc 
múlva ismételjük meg a tisztítási folyamatot, így a pisztoly tökéletesen tiszta lesz. 
Feldolgozási h ımérséklet: A levegı-, az anyag-és az alapfelület min. 5°C legyen, a pa tron optimális 
hımérséklete 20°C. 
Figyelem : A patronban túlnyomás uralkodik. Napsugárzástól védjük, és 50°C alatti h ımérsékleten 
tároljuk. Használat után sem ütögessük vagy dobjuk tőzbe! 
További információk : A mőszaki termékismertetıben és a biztonsági adatlapon. Tárolás: Napfénytıl 
védett helyen, max. 50°C-on. Állítva, száraz, hővös helyen. 
Kiegészít ı termék: Capatect PU tisztító 056/10 – Capatect adagolópisztoly és szerszámok 
tisztításához a Capatect PU hab használata után. 
Biztonsági el ıírások:  
Veszélyes anyag tartalom: 
Megnevezés EU-szám Koncentráció-

tartomány 
(%) 

Difenilmetán-diizocianát   247-714-0 25-50 

Dimetil-éter 204-065-8 <5 

Izobután 200-857-2 <2,5 

Propán 200-827-9 <2,5 

 

     
 

R 10 – Kevésbé tőzveszélyes R 20 – Belélegezve ártalmas R 36/37/38 – Szem- és bırizgató hatású, 
izgatja a légutakat R 42/43 – Belélegezve és bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat S 9 – Az 
edényzet jól szellıztethetı helyen tartandó 
S 23 – A keletkezı gázt/gızt/permetet nem szabad belélegezni  S 51 – Csak jól szellıztetett helyen 
használható. „A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 oC feletti 
hımérsékletnek, sugárzó hı hatásának kitenni vagy tőzbe dobni még üres állapotban is tilos!” „Ne 
permetezd nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra!” 
„Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás!”„Gyermek kezébe nem kerülhet.” 
„Izocianátokat tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.”„Túlérzékenységet okozó anyagot 
Difenilmetán-diizocianát) tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.” 
Hulladékelhelyezés: A terméket tilos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani. Csak a teljesen kiürült 
csomagolás hasznosítható újra! 
Gyártási id ı: lsd. a csomagoláson. Szavatossági id ı: 18 hónap. 
Származási hely: EU Forgalmazza: Caparol Hungária Kft.  
1108 Budapest, Gyömrıi út 140. Tel.: 1/ 264-8914, 1/ 265-1594 Internet: www.caparol.hu E-mail: 
caparol@caparol.hu 


