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Descrierea produsului: Spumă poliuretanică monocomponentă manual, semidură pentru etanșare și 

montaj 

Mod de ambalare: flacon cu conținut de 750 ml, 12 buc/bax 

Culoare: galben 

Caracteristici: 

 Se poate folosi de mai multe ori în decurs de 4 – 6 săptămâni de la prima utilizare 

 Randament mare datorită ventilului special 

 Ventilul special permite păstrarea în orice poziție 

 Spumă monocomponentă 

 Conține gaz purtător inert pentru mediul ambient (fără HFKW) 

 Etanșează, lipește. 

 Structură celulară uniformă, umple eficient și ușor orificiile. 

 Elastic. 

 Se poate aplica fin. 

 Izolare fonică și termică bună. 

 Aderență bună pe diverse suprafețe, nu aderă la PE, PP, silicon, teflon, grăsimi sau similare   

 Rezistent la umiditate și intemperii. 

 Nu rezistă la UV. 

 Nu se descompune. 

 Randament de 44-48 litrii spumă 

Domenii de utilizare: 

 Umplerea rosturilor dintre pereți și geamuri 

 Umplerea rosturilor dintre pereți și tocul ușilor 

 La traversări de cabluri sau alte orificii prin pereți  

 Izolare termică sau fonică a unor goluri mici  

 La rosturile de îmbinare a elementelor prefabricate 

 Prepararea de modele sau machete  

 Fixarea și izolarea vanelor sau tăvilor de duș. 

Mod de utilizare: 

Substratul se va umecta după o curățare prealabilă. Flaconul se va agita de cca. 20 de ori în poziție 

orizontală. Spuma se va aplica prin tubul de evacuare din flaconul ținut cu capul în jos și în poziție 

verticală, apoi se va umecta suprafața spumei. Neumectarea poate duce la o expandare și întărire 

necorespunzătoare a spumei.  

Temperatura de aplicare între +5 oC - +35 oC. 

Flaconul care este prea rece se va încălzi ușor în baie de apă caldă. Nu se va încălzi la peste +50 °C  – 

pericol de explozie. Flaconul supraîncălzit se va răci în baie de apă. 

Nu se va aplica în rosturi mai mari de 4 cm. 
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Uscare la suprafață după cca. 9-13 minute, se poate tăia după cca. 18-20 min., expunere la sarcină după 

24 de ore.  

După întărire excesul se va tăia, se va proteja de radiații UV. 

Spuma proaspătă se poate curăța cu MESTER CURĂȚĂTOR Spumă PU sau acetonă. 

Spuma întărită se poate îndepărta cu MESTER REMOVER Spumă PU – Vopsea sau pe cale mecanică. 

Spuma păstrată la temperaturi peste + 25 oC se degradează mai repede. 

Nu se va păstra în habitaclul autoturismelor! În portbagaj se va transporta în poziție fixată! 

Date tehnice: 

Valorile sunt date la +230C şi 50% umiditate relativă.  

Valorile sunt influențate de factori de mediu, tipul și caracteristicile suprafeței. 

Înainte de uscare 

Densitate:                                                                                            22+/-5 kg/cm3 

Pelicularizare:                                                                                     cca. 10 minute 

Timp de tăiere:                                                                                    cca. 25 minute                                                                                  

Temperatura de lucru (suprafață și mediu):                                       +50C - +350C 

Temperatura de lucru (optimă la material):                                       +180C - +250C 

Valabilitate (în ambalaj original, nefolosit între +50C - +230C):        18 luni                 

După uscare 

Rezistență termică:                                                                              -400C - +800C 

Volum după întărire:                                                                           44-48 l  

Scădere în volum (TM 1004):                                                             ˂5% 

Rezistență la compresiune (TM 1011):                                               9 +/- 2 N/cm2 

Inflamabilitate (DIN 4102-1):                                                             B3 

Măsuri de siguranţă: 

Spuma poliuretanică proaspătă este uşor nocivă. Se vor respecta întocmai recomandările aflate pe 

flacon. Pe durata aplicării se vor purta mănuşile de protecție de sub capacul flaconului. Spuma 

proaspătă are o aderenţă instantanee puternică, după uscare se poate îndepărta numai pe cale mecanică. 

Flaconul conţine materiale inflamabile, la aplicare se va asigura o ventilaţie corespunzătoare. Se va 

lucra în locuri ferite de surse de foc sau scântei. Fumatul este interzis.      

 Această specificație tehnică nu reprezintă garanție asupra modului și condițiilor de folosire a 

produsului.  Modul de folosire se va adapta de la caz la caz, conform condițiilor actuale de lucru. 

Utilizatorul este îndrumat ca înainte de utilizare să se asigure aupra oportunității folosirii produsului, 

astfel evitânduse problemele tehnice. Nerespectarea acestei recomandări atrage după sine exonerarea 
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producătorului de la orice răspundere legată de greșeli tehnice. Producătorul asigură consiltații tehnice 

pentru orice situație. 

Înainte de folosire, utilizatorul este îndrumat să verifice compatibilitatea materialului cu elementele cu 

care va veni în contact (substrat, vopsea, lazură) pentru evitarea unor modificări ulterioare (degradare, 

decolorare etc.). Considerăm deasemenea responsabilitate utilizatorului de a verifica dacă contactul cu 

alte materiale nu va duce la degradarea calităților produsului. În cazurile când se impune, va fi datoria 

utilizatorului de a se informa de la producătorul/distribuitorul acelor produse asupra problemelor de 

compatibilitate. 


