CYCLONE UNIVERSAL
montavimo putos
Aprašymas

Savyb÷s

Montavimo putos CYCLONE UNIVERSAL - vienkomponent÷s poliuretanin÷s
montavimo putos. Sukiet÷ja dr÷gnoje aplinkoje.
•
•
•
•
•
•
•

puikiai sukimba su daugeliu statybinių paviršių
laisvo pl÷timosi išeiga – iki 40 l
tinka darbui esant žemai aplinkos temperatūrai – iki -10о С
atsparios sen÷jimui
atsparios rūgščių ir šarmų poveikiui
geri šiluminiai ir garso izoliaciniai rodikliai
galima nudažyti, aptinkuoti

Naudojimo
sritys

Montavimo ir izoliavimo darbams:
•
ertmių tarp sienų ir langų r÷mų užpildymui ir termoizoliacijai
•
vandentiekio vamzdžių termoizoliacijai
•
vonių ir dušo kabinų šiluminei bei garso izoliacijai
•
įtrūkimų, plyšių tarp įvairių statybinių konstrukcijų užpildymui
•
stogo čerpių klijavimui
•
stogų termoizoliacijai

Darbo eiga

Paviršių gerai nuvalykite, sudr÷kinkite. Jei temperatūra žemesn÷ nei 0° C,
paviršiaus dr÷kinti nereikia - jis gali apled÷ti ir trukdys geram sukibimui.
Putų flakoną intensyviai supurtykite apie 20 kartų. Plastmasinį vamzdelį užsukite
ant ventilio. Putos pučiamos laikant flakoną dugnu į viršų. Putų kiekis
reguliuojamas ranken÷l÷s paspaudimu. Putomis užpildyti 1/2 ertm÷s tūrio kiet÷damos putos išsipl÷s. Sukiet÷jusių putų perteklių nupjaukite ir apsaugokite
nuo UV spindulių: nudažykite, aptinkuokite arba padenkite hermetikais ar kitom
izoliacin÷mis medžiagomis. Šviežių putų likučius nedelsiant nuvalykite valikliu
CYCLONE arba acetonu; sukiet÷jusias šalinkite mechaniniu būdu.

Apribojimai
naudojimui

Sand÷liavimas
ir galiojimo
laikas

•
netinka naudoti – nesukimba su silikoniniais, kaučiukiniais tefloniniais,
polietileno ir pan. Paviršiais
•
n÷ra atsparios UV spindulių poveikiui
Sand÷liuoti tik vertikalioje pad÷tyje, vožtuvu įviršų. Galioja 18 m÷n. uždarytame
indelyje sausoje vietoje, esant temperatūrai nuo + 5° C iki + 25° C.Pervežant
temperatūra gali būti iki –15° C.

Logistiniai duomenys
CYCLONE UNIVERSAL

kiekis
650 g
340 g
190 g

pakuot÷
flakonas
flakonas
flakonas

d÷žut÷je, vnt.
12
12
12

ant pad÷klo, vnt.
840
840
1008
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CYCLONE UNIVERSAL
montavimo putos
Techniniai parametrai
parametras

vert÷

naudojimo temperatūra
optimali naudojimo temperatūra
tankis (sukiet÷jusių)
pl÷vel÷ susiformuoja
galima pjaustyti
pilnai sukiet÷ja
terminis atsparumas (sukiet÷jusių)
atsparumas ugniai (DIN 4102)

nuo - 10° C iki + 30° C
+ 20° C
20 – 30 g/ml
po 8 - 12 min.
po 60 – 100 min.
per 4 – 24 val.
nuo -40° C iki +90° C
B2

pastabos

esant 23° C ir RH 50 %
esant 23° C ir RH 50 %
esant 23° C ir RH 50 %

D÷mesio! Sud÷tyje yra difenilmetan-4,4‘diizocianato, izomerų, homologų.
Kenkia kv÷pavimo takams. Dirgina akis, kv÷pavimo takus ir odą. Gali sukelti alergiją įkv÷pus ir susilietus su oda.
Sud÷tyje yra izocianatų. Susipažinkite su gamintojo instrukcija.Dirbant mūv÷ti tinkamas pirštines. Patekus į akis,
nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu. Neįkv÷pti aerozolio.
Naudoti tik gerai v÷dinamose vietose.Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją
(jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę). Sl÷ginis indas: nelaikyti saul÷je ir aukštesn÷je nei +50° C temperatūroje.
Neardyti ir nedeginti net tuščio. Nepurkšti arti ugnies ir ant įkaitusių paviršių. Laikyti toliau nuo ugnies šaltinių. Nerūkyti!
Saugoti nuo vaikų! Naudojant gali sudaryti degų/sprogų oro-garų mišinį. Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į
pavojingų atliekų surinkimo vietas.
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