
Характеристики 
Еднокомпонентна, втвърдяваща се под въздействие-
то на влажността полутвърда полиуретанова пяна с 
добър баланс между отворени и затворени клетки и 
висока механична якост. Полиуретановата пяна се 
използва и нанася лесно с приложения накрайник.
Пяната е саморазширяваща се и по време на проце-
са на втвърдяване се разширява около 2 пъти. Има 
отлична адхезия към повечето строителни материали 
като дърво, бетон, камък, метал и др. За да се подо-
бри адхезията, някои метални повърхности може да се 
нуждаят от предварителна обработка (грундиране).
Времето за рязане на прелялата пяна силно зависи 
от условията. Пълната механична якост се постига за 
24 часа.
Общото получено количество втвърдена пяна до голя-
ма степен зависи от условията на работа – темпера-
тура, влажност на въздуха, налично пространство за 
разширяване и др. Продуктът се произвежда с използ-
ване частично рециклирани съставки, които придават 
на пяната характерния й сивкав оттенък. Съдържа до 
16% рециклирани съставки, а за различните пластма-
сови се използва рециклирана пластмаса.
Части от опаковката спомагат за намаляване на 
въглеродния отпечатък на продукта.
Отличните параметри на топлоизолация и дълго-
срочната стабилност на нанесената втвърдена PU 
пяна спомагат за поддържане на високи нива на 
енергоспестяване на сградите, като допълнително 
допринасят за намаляване на въглеродните емисии. 
Продуктът не съдържа хлорофлуоровъглеродни 
(CFC) пропеланти.

Основни приложения

 Запълване на кухини
 Запечатване на пролуки около прозорци и 
врати

Ръчна монтажна  
полиуретанова пяна  
с рециклирани съставки
Еднокомпонентна икономична полиуретанова (PU) пяна с рециклирани 
съставки, за ръчно нанасяне

 Запълване на отвори в покривни конструкции 
и изолационни материали
 Създаване на звуконепроницаеми екрани
 Запълване на пролуки около кабели или 
водопроводни тръби в проходи

Указания за употреба
Подготовка на основата
Основите трябва да бъдат стабилни, чисти и без 
вещества, които биха могли да попречат на адхези-
ята. Покрийте местата, за които не е предвидено да 
се нанася пяна. За да осигурите пълно и равномерно 
втвърдяване на пяната, овлажнете минералните или 
порести основи (тухлена зидария, бетон, варовик) с 
воден спрей. Не се препоръчва за овлажняване на 
повърхността на непорести основи, като пластмаса. 
Повърхностите могат да бъдат влажни, но не покрити 
със скреж или лед.
Температура на нанасяне
• Работна температура: от +5°C до +35°C.



• Температура на флакона: от +5°C до +30°C
• За предпочитане е флаконът да се съхранява поне 

12 часа при стайна температура преди започване 
на нанасянето

Метод на приложение
• Разклатете флакона силно преди употреба (15 – 

20 пъти).
• Завийте пластмасовата тръбичка („сламката“) 

плътно върху флакона. Дозирането на излизащата 
пяна се регулира с натискане и отпускане на спу-
съка.

• Дозирайте пяната пестеливо, напълнете хлабината 
за уплътняване около 1/2  – 3/4 от нейния раз-
мер, защото пяната ще се разшири.

• За предпочитане е по време на нанасянето да 
държите флакона с дъното нагоре и редовно да 
разклащате, за да осигурите максимален дебит 
на пяната. Нанасянето е възможно при всякаква 
позиция на флакона, при условие, че работата е 
започнала и завършила с флакона с дъното наго-
ре, флаконът се разклаща периодично по време на 
употреба и се приемат отклонения в техническите 
параметри относно полученото количество и сама-
та пяна.

• Леката водна мъгла може да ускори процеса на 
втвърдяване. Препоръчва се само при по-ниски 
температури, сухи условия или в случаите на огра-
ничен достъп на водните пари до (напр. затворени 
кухини).

• Премахнете пресните петна от незасъхнала пяна 
с почистващ препарат за ПУ пяна. Втвърдена пяна 
може да се отстранява само механично.

Ограничения
Има ограничения за максималната ширина на фу-
гата в зависимост от околната температура и влаж-
ност.
• В сухи условия (напр. в помещения с централно 

отопление и пр.), за да се получат възможно най-
добра структура и свойства на пяната, се препо-
ръчва пролуките и фугите да се запълват на ня-
колко слоя с нанасяне на по-малки струи пяна (до 
3 – 4 cm дебелина), които леко да се напръсква с 
вода преди нанасяне на следващия слой.

• Трябва да се очаква еднократна употреба.
• Температурна устойчивост на втвърдената пяна: -40 

°C ... +90 °C, краткотрайни пикове до +120 °C.
Всички измервания са извършени при нормални ат-
мосферни условия (+23 ± 2 °C | относителна влаж-
ност 50 ± 5%), ако не е посочено друго.

Приложение
• Запълване на кухини
• Запечатване на пролуки около прозорци и врати
• Запълване на отвори в покривни конструкции и 

изолационни материали
• Създаване на звуконепроницаеми екрани
• Запълване на пролуки около кабели или водопро-

водни тръби в проходи

Внимание
Втвърдената полиуретанова пяна трябва да бъде 
защитена от UV лъчи чрез боядисване или с нанасяне 
на повърхностен слой уплътнител, мазилка или друго 
покритие.
Продуктът е със слаба адхезия към полиетилен, Teflon® 
и някои други пластмасови повърхности.

Опаковка
За минерални основи препоръчваме да се прилага 
грундиращо покритие от гамата на TEROSON. Сла-
бо свързани, но издържащи на механично натовар-
ване основи трябва да се грундират с TEROSON PR 
Primer ECO или PR Primer M+S. При ниски темпера-
тури през студения сезон или върху битумни основи 
използвайте TEROSON PR Primer M+S.

Технически данни 

Плътност на пяната 25 – 31 kg/m3 
EN 17333-1, метод 1

Време, за което става нелеплива 6 – 8 min 
EN 17333-3, метод 2

Време за получаване на пригодност за рязане 50 – 65 min 
EN 17333-3, метод 1

Налягане при втвърдяване < 12 kPa 
EN 17333-2, метод 2

Разширяване след нанасяне 100 – 170% 
EN 17333-2, метод 3

Стабилност на размерите макс. ± 5% 
EN 17333-2, метод 1

Максимална ширина на фугата 4 cm 
EN 17333-3, метод 3 Условия при изпитването: +5°C

Якост на срязване | Удължение до скъсване 45 – 55 kPa | около 50% 
EN 17333-4, метод 3

 Якост на натиск 10% 20 – 40 kPa



Срок на годност | съхранение и работа
Препоръчителен срок за съхранение: 15 месеца.
За най-дълъг срок на годност избягвайте 
съхранение над +25 °C и под +5 °C (до -20 °C за 
кратък период). Съхранявайте флакона винаги с 
дюзата насочена нагоре. Не съхранявайте флакона 
легнал.

При пренасяне на отделни флакони с лек 
автомобил: съдът да се съхранява увит в кърпа в 
багажника – никога в купето.
Прочетете отделните Инструкции за съхранение и 
работа.
Информация за мерките за безопасност и 
инструкциите за изхвърляне ще намерите в 
съответния информационен лист за безопасност на 
продукта. 

Информацията, предоставена в този Лист с технически данни (ЛТД), включително препоръките за употреба и 
приложение на продукта, се основават на нашите знания и опит с продукта към датата на издаване на този Лист 
с технически данни. Продуктът може да има различни приложения, както и различаващи се приложения и условия 
за работа във Вашата среда, които са извън контрола ни. Следователно Henkel не носи отговорност за съответ-
ствието на нашия продукт с начина и условията на употреба, както и за планираните приложения и резултати. 
Препоръчваме да проведете собствени тестове, за да потвърдите това съответствие на нашия продукт.
Всякаква отговорност по отношение на информацията в Листа с технически данни или в която и да е друга писме-
на или устна препоръка(и), отнасяща се до въпросния продукт, е изключена, освен ако не е постигнато изрично 
съгласие за друго и когато е свързано със смърт или нараняване, причинени от наша небрежност, и с всякаква 
отговорност, включена в действащото законодателство за задължителната отговорност за продукта.

Хенкел Áългария ÅООÄ
1766 София, Бизнес Парк София,  
Сграда 2, Етаж 4 
Тел.: 02/806 39 00,  
henkel.lepila@henkel.com, www.ceresit.bg


