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ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ PU 750 ML

Οδηγίες χρήσης
Οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει να είναι 
καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνες, 
λάδια και λίπη. Η επιφάνεια μπορεί να 
είναι υγρή, αλλά όχι καλυμμένη από πάγο. 
Η χρήση πλαστικών βυσμάτων κρίνεται 
απαραίτητη για να εξασφαλιστεί μια 
σταθερή στήριξη, μέχρι τη σκλήρυνση της 
κόλλας. Εφαρμόστε το προϊόν περιμετρικά 
της μονωτικής πλάκας εσωτερικά από τις 
άκρες αυτής και σε διαδοχικές λωρίδες 
με ενδιάμεσες αποστάσεις περίπου 30 
cm μεταξύ τους. Μετά από 30 - 40 λεπτά 
μπορούμε να εφαρμόσουμε τα βύσματα 

του συστήματος. Οι μονωτικές πλάκες 
πρέπει να στηρίζονται στο κάτω μέρος για 
να αποφεύγεται η ολίσθηση τους στον 
τοίχο. Τα κενά μεταξύ των πλακών θα πρέπει 
να γεμίζονται έτσι, ώστε να πετύχουμε μια 
επιτυχημένη μόνωση. Τοποθετήστε τη φιάλη 
της κόλλας πάνω στο ειδικό επαγγελματικό 
πιστόλι για αφρούς πολυουρεθάνης  
κωδ. αρ. 0891 152 4, ώστε να 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μετά τη χρήση 
του αφρού, καθαρίστε το πιστόλι με το 
καθαριστικό πολυουρεθάνης Purlogic  
500 ml, κωδ. αρ. 0892 160.

Το απαραίτητο οικοδομικό υλικό, 
για τις εργασίες θερμομόνωσης.

•  Kόλλα σε μορφή αφρού χωρίς διαλύτες.
•  Εξειδικευμένη λύση για την κόλληση 

πλακών πολυστερίνης.
•  Μέγιστη δυνατότητα θερμικής και 

ακουστικής μόνωσης.
• Αντοχή στην υγρασία και τη γήρανση.
•  Άριστη πρόσφυση σε γύψο, 

τσιμεντοκονίαμα, μεταλλικές επιφάνειες, 
ξύλο, χαρτόνι, τούβλο κ.λπ.

•  Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση.

Πεδία χρήσης
Για την κόλληση μονωτικών πλακών 
πολυστερίνης σε πολλαπλές επιφάνειες 
εφαρμογής, όπως γύψος, μέταλλο, ξύλο, 
τούβλο, άσφαλτος κ.ά. Δεν συνιστάται για 
κόλληση σε επιφάνειες από πολυαιθυλένιο, 
σιλικόνη, καθώς και για υποβρύχια 
χρήση. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε 
επιφάνειες από χαρτόνι.

Κωδ. αρ. 0892 171 950
Τεμ./Συσκ. 1
Περιεχόμενο 750 ml

Βάση Πολυουρεθάνη
Οσμή Ελαφριά χαρακτηριστική οσμή κατά το πολυμερι-

σμό. Μετά τον πολυμερισμο δεν έχει οσμή.
Πυκνότητα στεγνωμένου αφρού 18-20 kg/m3

Χρόνος σχηματισμού υμενίου 7-8 min (20°C, RH> 30%)
Χρόνος σκλήρυνσης 1 h / RH 93%

18 h / RH 15% max 24h
Κατηγορία φωτιάς B3 (DIN 4102)
Θερμική αγωγιμότητα (DIN 52612) 0,03 W/(m.K) 
Προσρόφηση νερού πολυμερισμένου αφρού 
(DIN 53428)

Max 1% κατ’ όγκο.

Τάση σε θραύση (DIN 53455) 0,07 Mpa
Μέγιστη έκταση (DIN 53455) 20%
Θερμοκρασία εφαρμογής +5 έως +35°C


