Poliuretāna putas putupolis rola (EPS un XPS) līmēšanai

weber.therm PU Fix
Vienkomponenta, aerosola pa, ātri cietējošas poliuretāna putas putuplasta (EPS, XPS) un citu
siltumizolācijas plākšņu pielīmēšanai pie fasādes, pama em, sienām un gries em ar apmetumu,
kā arī mūra, betona, koka vai metāla virsmām, bituma hidroizolācijas.

Ļo laba saķere ar dažādām virsmām
Ātri sacietē
Minimāli izplešas un nesaraujas
Zema darba temperatūra līdz -6°C

Pamatne
Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, izlīdzinātai un a rītai no vielām, kas vājina saķeri:
gružiem, putekļiem un eļļām. Pamatnes var būt dažādas: bloku un ķieģeļu mūris, cementa un ģipša
apmetums, koks vai metāl. Ar weber.therm PU Fix palīdzību var arī palīmēt XPS siltumizolācijas
loksnes pie bituma hidroizolācijas.

Elas gs

Pielīmēšana
Pirms lietošanas balonu labi sakra t. Pēc tam ievietojiet to speciālā pistolē. Putu daudzumu regulē
ar regulēšanas skrūvi pistoles aizmugurē. Iestrādājot putas turiet balonu pagrieztu uz leju.
Putas uzliek uz siltumizolācijas loksnēm, nevis uz pamatni. Rekomendējam uzklāt putas ar 2-3 cm platam
joslām. Putas jāuzliek pa siltumizolācijas loksnes perimetru un papildus 2-3 ver kālas joslas pa loksnes
vidus daļu. Kad putas ir uzliktas uz siltumizolācijas loksni, to var atstāt uz 2-3 minūtēm un tad piespiest
pie pamatnes. Ja pielīmējamas EPS siltumizolācijas loksnes palika dzeltenas atmosfēras iedarbības dēļ,
pirms pielīmēšanas tās jānoslīpē ar smilšpapīru.
Weber.therm PU Fix var izmantot kā parastas celtniecības putas, piemēram, uzstādot un izolējot durvju
un logu rāmjus.
Nesacietējušās putas var no rīt, izmantojot PU putu rīšanas līdzekli. Sacietējušās putas var no rīt
kai mehāniski.

Darba drošība
Darbs jāveic saskaņā ar vispārējiem būvdarbu noteikumiem ievērojot darba drošības un higiēnas prasības.
Veicot darbus rekomendējam izmantot personiskās aizsardzības līdzekļus: cimdus, aizsargbrilles, respiratoru.
Ja putas nokļūst acīs, nekavējo es skalot ar lielu ūdens daudzumu un vajadzības gadījumā konsultējie es ar ārstu.
Uzmanību! Sastāvā ir difenilmetān-4,4'-diizocianāts. Personām, kuras ir ju gas pret diizocianā em, lietojot šo produktu var parādī es alerģiskas reakcijas.
Personām, kuras slimoar astmu, ekzēmu vai ar citām ādas slimībām, jāizvairās no saskares ar šo produktu. Šo produktu nedrīkst lietot, ja ir slikta ven lācija,
izņemot ja ek lietota maska ar gāzes ﬁltru (A1 pa atbilstoši standartam EN 14387).

Glabāšanas nosacījumi
Produkta uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši no ražošanas datuma. Produktu glabāt istabas temperatūrā oriģinālajās, hermē ski slēgtās tvertnēs.
Glabāt vēsā, sausā, labi vēdināmā vietā. Lai izvairītos no eksotermiskām reakcijām, glabāt a ālus no oksidējošiem materiāliem, spēcīgiem sārmu un skābju
materiāliem. Neuzglabāt kopā ar pār ku vai dzīvnieku barību. Neglabāt kopā ar oksidējošām vai pašuzliesmojošām vielām.
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Vides un pamatnes temperatūra iestrādes laikā

-6

Cietēšanas laiks

2 stundas

Iepakojums

750gr, 12 baloni kartona kastē

Patēriņš

No viena balona sanāk ~55 litri putu,
orientējoši pie ekams 12 m²
siltumizolācijas plākšņu pielīmēšanai

12 mēneši no ražošanas datuma

www.lv.weber

