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ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ 310ML ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟ PVC

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ PU ECO, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ PU ECO, ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

• Εργονομική λαβή από PVC, το εργαλείο “κάθεται” σωστά στο χέρι
• Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι
• Ακροφύσιο από ορείχαλκο
• Εύκολη και ξεκούραστη χρήση
• Χαμηλό βάρος
• Εύκολο στον καθαρισμό
• Πρόσθετοι εγχυτήρες PVC για δυσπρόσιτα σημεία

• Εύκολη και ξεκούραστη χρήση
• Ακροφύσιο από ορείχαλκο
• Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι
• Πρόσθετοι εγχυτήρες PVC για δυσπρόσιτα σημεία
• Χαμηλό βάρος
• Εύκολο στον καθαρισμό
• Χειρολαβή από PVC

• Δυνατή προώθηση
• Εργονομική λαβή από PVC, το εργαλείο “κάθεται” σωστά στο χέρι
• Εύκολη απελευθέρωση του εμβόλου ώθησης
• Η ασφάλεια απελευθερώνεται με το ένα χέρι
• Η τοποθετημένη φύσιγγα συγκρατείται από δύο δόντια για να μην πέφτει από το πιστόλι

Για την επαγγελματική εφαρμογή του αφρού PU

Για την εφαρμογή του αφρού PU

Κατάλληλο για χρήση με μεταλλικές και πλαστικές φύσιγγες

Πλαστικό πιστόλι αφρού PU ECO, 
κόκκινο/μαύρο

Κωδ. αρ. 9500 002 153 

Πλαστικό πιστόλι αφρού PU ECO, 
πορτοκαλί 

Κωδ. αρ. 9500 002 152

Πιστόλι για φύσιγγες 310ml με 
χειρολαβή από PVC

Κωδ. αρ. 9500 002 156

M
W

F 
- 0

9/
15

 - 
14

06
17

 - 
©

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - ΣΠΡΕΪ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ
STANDARD LINE

Αφρός πολυουρεθάνης ενός 
συστατικού που πολυμερίζεται 
με την ατμοσφαιρική υγρασία.

Μεγάλη απόδοση
Kατά τον πολυμερισμό διογκώνεται 
2-2,5 φορές. Μέγιστος όγκος σε ελεύθε-
ρη εκτόνωση: 18 λίτρα στα 300ml  
και 42 λίτρα στα 700ml.

Χαρακτηριστικά
• Άριστη πρόσφυση στα περισσότερα 

υλικά.
• Υψηλή θερμική και ηχητική μόνωση.
• Αντοχή στην υγρασία.
• Αντοχή στη γήρανση.
• Ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV.
• Κατηγορία πυροπροστασίας:  

B3 DIN4102.

Πεδία εφαρμογής
Τοποθέτηση σε παράθυρα, πόρτες, γέμι-
σμα τρυπών, σφράγισμα ανοιγμάτων σε 
σκεπές και μονωτικά υλικά, δημιουργία 
ηχομονωτικών παραπετασμάτων, αρμο-
λόγηση και μόνωση κεραμιδιών, χωρι-
σμάτων κ.λπ., καθώς και γέμισμα τρυπών 
γύρω από σωλήνες.

Άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τσι-
μέντο, πέτρες, μέταλλα κ.λπ. 

Μη τοξικός

Πρόσθετα εξαρτήματα:

PURLOGIC® καθαριστικό 
πολυουρεθάνης
Κωδ. aρ. 0892 16 / 0892 160

PURLOGIC® αστάρι
Κωδ. aρ. 0890 55

Φιάλη ψεκασμού με αντλία, κενή
Κωδ. aρ. 0891 556

Σετ καθαρισμού αφρού  
PURLOGIC® 
Κωδ. aρ. 0892 160 000

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Απαιτείται δοκιμαστική χρήση.

Πεδία εφαρμογής
Υψηλής ποιότητας και ασφαλές γέμισμα και 
μόνωση κοίλων χώρων, όπως οδεύσεις σωλη-
νώσεων, αρμοί, συνδέσεις και ανοίγματα σε  
τοίχους. Οπτική ένδειξη τοποθέτησης χάρη στην 
κίτρινη απόχρωση του αφρού.

Σημείωση
Πρόσφυση σε μπετόν, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλ-
λο και ξύλο. Χωρίς πρόσφυση σε πολυαιθυλένιο, 
σιλικόνη, PTFE και λιπαρές ουσίες.

Περιγραφή Περιεχόμενο Χρώμα Κωδ. aρ. Tεμ./Συσκ.

Aφρός πολυουρεθάνης σπρέι 

1 συστατικού

300 ml
κίτρινο

0892 159 981
12/1

700 ml 0892 159 980

Γωνιακό ακροφύσιο στρογγυλό – – 0891 151 0 20/1

Τεχνικά στοιχεία:
Πυκνότητα 23-35 kg/m³
Κυψελική δομή μέτρια-λεπτή
Δεν κολλάει μετά από περίπου* 7-8 λεπτά
Μπορεί να κοπεί μετά από περίπου* ελάχ. 1 ώρα
Θερμοκρασία επεξεργασίας για τη φιάλη +5°C έως +25°C
Θερμοκρασία επεξεργασίας για το περιβάλλον και το υπόστρωμα –5°C έως +30°C
Θερμοκρασιακή αντοχή –55°C έως +100°C
Διατμητική αντοχή κατά DIN 53427 περίπου 3 N/cm²
Απορρόφηση νερού κατά το DIN 53433 μέγιστη 10%
Δυνατότητα αποθήκευσης (πάντα όρθιος) 12 μήνες

* Μέτρηση στους 23°C και 50 % σχετική ατμοσφαιρική υγρασία.

Οι συσκευασίες περιλαμβάνουν στο καπάκι ένα 
ζευγάρι γaντιών μίας χρήσης.


