
  GEFAHR: Enthält: Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe, 4,4‘-Methylendiphenyl-
diisocyanat. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
Kann vermutlich Krebs erzeugen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Ver-
ursacht Hautreizungen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 
verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer 
oder wiederholter Exposition durch Einatmen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Von Hitze, hei-
ßen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, 
auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F 
aussetzen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen. Bei unzureichender Belüfung Atemschutz tragen. BEI EINATMEN: Die Person 
an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Symptomen der Atemwege: GIF-
TINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung 
zuführen. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

  NEBEZPEČÍ: Obsahuje: Difenylmetandiizokyanát (směs izomerů a homologů). Difenylmetan-4,4‘-
diisokyanát. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
Podezření na vyvolání rakoviny. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích 
cest. Dráždí kůži. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opako-
vané expozici při vdechnuti. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně 
nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním 
zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte pouze 
venku nebo v dobře větraných prostorách. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Používejte 
ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. V případě nedostatečného větrání 
používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vz-
duch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/
ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů. Obsa-
huje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

  NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: Polymetylén-polyfenyl-izokyanát, 4,4‘-metyléndifenylizokyanát. 
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Podozrenie, že 
spôsobuje rakovinu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
Dráždi kožu. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže 
vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej 
expozícii po vdýchnuti. Škodlivý pri vdýchnutí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/
iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný 
zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred 
slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nevdychujte pary/aerosóly. Používajte 
iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Pred použitím sa oboznámte s osobit-
nými pokynmi. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. V prípade 
nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na 
čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri sťaženom dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/
starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/ regionálnymi/vnútroštátnymi/ med-
zinárodnými predpismi. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  VESZÉLY: Tartalmaz: Difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok. difenilmetán-4,4‘ - diizo-
cianát. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 
1 Feltehetően rákot okoz. Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat. Bőrirritáló hatású. 
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Allergiás bőrreakciót válthat 
ki. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket belélegzés esetén. Belélegezve 
ártalmas. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos 
a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, 
még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122°F hőmérsékletet meghaladó 
hő. A gőzök/permet belélegzése tilos. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. Védőkesztyű/védőruha/
szemvédő/arcvédő használata kötelező. Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe 
kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. A tartalom/
edény elhelyezése hulladékként a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó). 
Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
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  Oblasti použití: Montáž dveřních zárubní jakéhokoliv druhu, jakož i parapetů, vypěnění 
otvorů ve zdi a větších dutin. Extrémně rychlé vytvrdnutí nezávislé na vlhkosti okolního 
prostředí. Drží na všech běžných stavebných podkladech, s výjimkou PE, silikónu, separačních 
prostředků atd.

Zpracování: Podklady musejí mít dostatečnou nosnost, musejí být čisté, bez prachu, maziv a 
antiadhézních prostředků. Ideální teplota zpracování je cca +20 °C. Studené plechovky ohřejte 
v teplé vodě (nikoliv nad +50 °C). Teplé plechovky (nad +25 °C) zchlaďte ve studené vodě. 
Našroubujte adaptér. Vnitřní část černého otočného kolečka otočte 5krát doprava. Až potom 
je krytka B komponentu otevřená. Minimálně 30krát silně zatřeste. Dózu s ventilem držte 
směrem dolů a pěnu vytlačte ven stisknutím páčky. Pěna musí být rovnoměrně zbarvená, 
případně plechovkou zatřeste ještě jednou. Důležité: Dóza se po aktivování musí zpracovat v 
průběhu 6 minut. Při montáži dveřních zárubní je nutné je až do vytvrdnutí rozepřít. Čerstvé 
pěnové skvrny okamžitě odstraňte pomocí PU univerzálního čisticího prostředku. Vytvrzená 
pěna se dá odstranit jen mechanicky.

Technické údaje: Teplota zpracování platná pro podklad, okolní prostředí a dózu od +5 °C 
do +25 °C. Nelepivá po cca 10 minutách, řezatelná po cca 15 minutách (hodnoty závisejí na 
teplotě). Plně zatížitelná podle množství pěny a šířky spáry po 40 až 50 minutách. Tyto údaje 
mohou složit pouze jako doporučení, která se opírají o naše zkušenosti. Je nutné provést 
předběžné pokusy! Další informace jsou uvedeny v listu s technickými údaji. 

Skladování: Skladujte v chladu. Ventilem nahoru. Doba trvanlivosti: viz potisk. V případě 
osob, u nichž je už známa citlivost na diisokyanáty, může manipulace s tímto výrobkem vy-
volat alergické reakce. V případě astma, ekzémových onemocnění nebo kožních problémů 
zabraňte vzájemnému kontaktu, včetně kontaktu výrobku s pokožkou. Výrobek nepoužívejte 
při nedostatečném odvětrávání nebo noste ochrannou masku s příslušným plynovým filtrem 
(typ A1 podle EN. 14387).
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   Oblasti použitia: Montáž dverových zárubní akéhokoľvek druhu, ako aj parapetných 
dosiek, vypeňovanie prerazených múrov a väčších dutín. Extrémne rýchle vytvrdnutie nezávislé 
od vlhkosti okolitého prostredia. Drží na všetkých bežných stavebných podkladoch, s výnimkou 
PE, silikónu, separačných prostriedkov, atď. 

Spracovanie: Podklady musia mať dostatočnú nosnosť, musia byť čisté, bez prachu, mazív a 
antiadhéznych prostriedkov. Ideálna teplota pri spracovaní je okolo +20 °C. Studené plechovky 
zohrejte v teplej vode (nie nad +50 °C). Teplé plechovky (nad +25 °C) schlaďte v studenej 
vode. Naskrutkujte adaptér. Vnútornú časť čierneho otočného kolieska otočte 5-krát doprava. 
Až potom je uzáver B komponentu otvorený. Minimálne 30-krát silne zatraste. Plechovku s 
ventilom držte smerom nadol a penu vytlačte von stlačením páky. Pena musí byť rovnomerne 
sfarbená, prípadne plechovkou zatraste ešte raz. Dôležité: Plechovka sa po aktivovaní musí 
spracovať v priebehu 6 minút. Pri montáži dverových zárubní treba tieto až do vytvrdnutia 
rozoprieť. Čerstvé penové fľaky okamžite odstráňte pomocou PU univerzálneho čistiaceho 
prostriedku. Vytvrdnutá pena sa dá odstrániť iba mechanicky. 

Technické údaje: Teplota pri spracovaní platná pre podklad, okolité prostredie a plechovku 
od +5 °C do +25 °C. Nelepivá po cca 10 minútach, rezateľná po cca 15 minútach (hodnoty 
závisia od teploty). Plne zaťažiteľná podľa množstva peny a šírky škáry po 40 až 50 minútach. 
Tieto údaje môžu slúžiť iba ako odporúčania, ktoré sa opierajú o naše skúsenosti. Potrebné sú 
predbežné pokusy! Ďalšie informácie si pozrite v liste s technickými údajmi. 

Skladovanie: Skladujte v chlade. Ventilom nahor. Doba trvanlivosti: pozri pretlač. V prípade 
osôb, u ktorých už existuje známa precitlivenosť na diizokyanáty, môže manipulácia s týmto 
výrobkom vyvolať alergické reakcie. V prípade astmy, ekzémových ochorení kože alebo 
kožných problémov zabráňte vzájomnému kontaktu, vrátane kontaktu výrobku s pokožkou. 
Výrobok nepoužívajte pri nedostatočnom odvetrávaní alebo noste ochrannú masku s 
príslušným plynovým filtrom (typ A1 podľa EN. 14387).
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   Felhasználási területek: Minden típusú ajtótok, valamint ablakpárkányok szerelésére, 
faláttörések és nagyobb üregek habbal történő kitöltésére. Extrém gyors kikeményedés, füg-
getlenül a környezeti nedvességtől. Minden építkezésen szokványos alapon tapad, kivéve PE, 
szilikon, elválasztó anyagok stb.

Feldolgozás: A felületek legyenek teherbíróak, tiszták, por-, zsír- és elválasztó anyagtól 
mentesek. Az ideális feldolgozási hőmérséklet +20 °C. A hideg flakonokat langyos vízben 
kell felmelegíteni (legfeljebb +50 °C-on). A forró flakonokat (+25 °C felett) hideg vízben kell 
lehűteni. Csavarja fel az adaptert. Forgassa el 5-ször jobbra a fekete forgótárcsa belső részét. 
A B-komponens kupakja csak most van kinyitva. Rázza meg legalább 30-szor erősen. Tartsa a 
flakont a szeleppel lefelé, és az emelőkarra gyakorolt nyomással permetezze a habot. A hab 
színezete legyen egyenletes, szükség esetén rázza meg ismét a flakont. Fontos: A flakont az 
aktiválást követő 6 percen belül fel kell dolgozni. Ajtótokok beépítésénél ezeket merevítőkkel 
kell rögzíteni a hab kikeményedéséig. A friss habfoltokat PU univerzális tisztítószerrel azonnal 
el kell távolítani. A kikeményedett hab csak mechanikus úton távolítható el. 

Műszaki adatok: Az alap, a környezet és a flakon feldolgozási hőmérséklete +5 °C és 
+25 °C között van. Kb. 10 perc után tapadásmentes, kb. 15 perc után vágható (az értékek 
a hőmérséklettől függnek). Teljes teherbírás a hab mennyiségétől és a hézagszélességtől 
függően 40 - 50 perc után. Ezek az adatok csak tapasztalatainkra alapuló javaslatok. Előzetes 
kísérletek szükségesek! További információkat a Műszaki Adatlap tartalmaz. 

Tárolás: Hűvös helyen tárolandó. A szelep felül legyen. Lejárati idő: lásd a nyomatot. Di-
izocianátra érzékeny személyek esetén a termék használata allergiás reakciókat válthat ki. 
Asztma, ekcémás bőrmegbetegedések vagy bőrproblémák esetén kerülni kell a termékkel való 
érintkezést, a termék bőrrel történő érintkezését is beleértve. Nem megfelelő szellőzés esetén 
ne használja a terméket, vagy viseljen megfelelő gázszűrővel rendelkező védőálarcot (az EN. 
14387 szerinti A1 típus).
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  Anwendungsgebiete: Montage von Türzargen aller Art, sowie Fensterbän-
ken, Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen und grösseren Hohlräumen. Extrem 
schnelle Aushärtung unabhängig von der Umgebungsfeuchtigkeit. Haftet auf allen 
bauüblichen Untergründen, ausgenommen PE, Silikon, Trennmitteln etc.

Verarbeitung: Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub-, fett- und trennmit-
telfrei sein. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +20 °C. Kalte Dosen im 
lauwarmen Wasser erwärmen (nicht über +50 °C). Heisse Dosen (über +25 °C) in 
kaltem Wasser abkühlen. Adapter aufschrauben. Den inneren Teil der schwarzen 
Drehscheibe 5-mal nach rechts drehen. Erst dann ist die Kappe der B-Komponente 
geöffnet. Mindestens 30-mal kräftig schütteln. Dose mit Ventil nach unten halten 
und Schaum durch Hebeldruck ausbringen. Schaum muss gleichmässig durchge-
färbt sein, ggf. nochmals schütteln. Wichtig: Dose muss nach Aktivierung innerhalb 
von 6 Minuten verarbeitet werden. Beim Einbau von Türzargen diese bis Aushär-
tung verspreizen. Frische Schaumflecken sofort mit PU-Universalreiniger entfernen. 
Ausgehärterter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden.

Technische Daten: Verarbeitungstemperatur für Untergrund, Umgebung und 
Dose ab +5 °C bis +25 °C.  Klebfrei nach ca. 10 Minuten, schneidbar nach ca. 15 
Minuten (Werte sind temperaturabhängig). Voll belastbar je nach Schaummenge 
und Fugenbreite nach 40 bis 50 Minuten. Diese Angaben können nur Empfeh-
lungen sein, die aufgrund unserer Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!  
Weitere Informationen siehe Technisches Merkblatt.

Lagerung: Kühl lagern. Ventil nach oben. Verfalldatum: siehe Aufdruck.

Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang 
mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen. Bei Asthma, ekzematösen 
Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit 
dem Produkt vermeiden. Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden 
oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN. 14387) tragen.
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  GEFAHR: Enthält: Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe, 4,4‘-Methylendiphenyl-
diisocyanat. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
Kann vermutlich Krebs erzeugen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Ver-
ursacht Hautreizungen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 
verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer 
oder wiederholter Exposition durch Einatmen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Von Hitze, hei-
ßen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, 
auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F 
aussetzen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen. Bei unzureichender Belüfung Atemschutz tragen. BEI EINATMEN: Die Person 
an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Symptomen der Atemwege: GIF-
TINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung 
zuführen. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

  NEBEZPEČÍ: Obsahuje: Difenylmetandiizokyanát (směs izomerů a homologů). Difenylmetan-4,4‘-
diisokyanát. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
Podezření na vyvolání rakoviny. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích 
cest. Dráždí kůži. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opako-
vané expozici při vdechnuti. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně 
nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním 
zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte pouze 
venku nebo v dobře větraných prostorách. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Používejte 
ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. V případě nedostatečného větrání 
používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vz-
duch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/
ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů. Obsa-
huje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

  NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: Polymetylén-polyfenyl-izokyanát, 4,4‘-metyléndifenylizokyanát. 
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Podozrenie, že 
spôsobuje rakovinu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
Dráždi kožu. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže 
vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej 
expozícii po vdýchnuti. Škodlivý pri vdýchnutí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/
iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný 
zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred 
slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nevdychujte pary/aerosóly. Používajte 
iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Pred použitím sa oboznámte s osobit-
nými pokynmi. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. V prípade 
nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na 
čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri sťaženom dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/
starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/ regionálnymi/vnútroštátnymi/ med-
zinárodnými predpismi. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  VESZÉLY: Tartalmaz: Difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok. difenilmetán-4,4‘ - diizo-
cianát. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 
1 Feltehetően rákot okoz. Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat. Bőrirritáló hatású. 
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Allergiás bőrreakciót válthat 
ki. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket belélegzés esetén. Belélegezve 
ártalmas. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos 
a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, 
még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122°F hőmérsékletet meghaladó 
hő. A gőzök/permet belélegzése tilos. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. Védőkesztyű/védőruha/
szemvédő/arcvédő használata kötelező. Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe 
kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. A tartalom/
edény elhelyezése hulladékként a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó). 
Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
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  Oblasti použití: Montáž dveřních zárubní jakéhokoliv druhu, jakož i parapetů, vypěnění otvorů ve 
zdi a větších dutin. Extrémně rychlé vytvrdnutí nezávislé na vlhkosti okolního prostředí. Drží na všech 
běžných stavebných podkladech, s výjimkou PE, silikónu, separačních prostředků atd.Zpracování: Pod-
klady musejí mít dostatečnou nosnost, musejí být čisté, bez prachu, maziv a antiadhézních prostředků. 
Ideální teplota zpracování je cca +20 °C. Studené plechovky ohřejte v teplé vodě (nikoliv nad +50 °C). 
Teplé plechovky (nad +25 °C) zchlaďte ve studené vodě. Našroubujte adaptér. Vnitřní část černého 
otočného kolečka otočte 5krát doprava. Až potom je krytka B komponentu otevřená. Minimálně 30krát 
silně zatřeste. Dózu s ventilem držte směrem dolů a pěnu vytlačte ven stisknutím páčky. Pěna musí být 
rovnoměrně zbarvená, případně plechovkou zatřeste ještě jednou. Důležité: Dóza se po aktivování musí 
zpracovat v průběhu 6 minut. Při montáži dveřních zárubní je nutné je až do vytvrdnutí rozepřít. Čerstvé 
pěnové skvrny okamžitě odstraňte pomocí PU univerzálního čisticího prostředku. Vytvrzená pěna se dá 
odstranit jen mechanicky.Technické údaje: Teplota zpracování platná pro podklad, okolní prostředí a 
dózu od +5 °C do +25 °C. Nelepivá po cca 10 minutách, řezatelná po cca 15 minutách (hodnoty závisejí 
na teplotě). Plně zatížitelná podle množství pěny a šířky spáry po 40 až 50 minutách. Tyto údaje mohou 
složit pouze jako doporučení, která se opírají o naše zkušenosti. Je nutné provést předběžné pokusy! 
Další informace jsou uvedeny v listu s technickými údaji. Skladování: Skladujte v chladu. Ventilem 
nahoru. Doba trvanlivosti: viz potisk. V případě osob, u nichž je už známa citlivost na diisokyanáty, 
může manipulace s tímto výrobkem vyvolat alergické reakce. V případě astma, ekzémových onemocnění 
nebo kožních problémů zabraňte vzájemnému kontaktu, včetně kontaktu výrobku s pokožkou. Výro-
bek nepoužívejte při nedostatečném odvětrávání nebo noste ochrannou masku s příslušným plynovým 
filtrem (typ A1 podle EN. 14387).
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   Oblasti použitia: Montáž dverových zárubní akéhokoľvek druhu, ako aj parapetných dosiek, 
vypeňovanie prerazených múrov a väčších dutín. Extrémne rýchle vytvrdnutie nezávislé od vlhkosti okoli-
tého prostredia. Drží na všetkých bežných stavebných podkladoch, s výnimkou PE, silikónu, separačných 
prostriedkov, atď. Spracovanie: Podklady musia mať dostatočnú nosnosť, musia byť čisté, bez prachu, 
mazív a antiadhéznych prostriedkov. Ideálna teplota pri spracovaní je okolo +20 °C. Studené plecho-
vky zohrejte v teplej vode (nie nad +50 °C). Teplé plechovky (nad +25 °C) schlaďte v studenej vode. 
Naskrutkujte adaptér. Vnútornú časť čierneho otočného kolieska otočte 5-krát doprava. Až potom je 
uzáver B komponentu otvorený. Minimálne 30-krát silne zatraste. Plechovku s ventilom držte smerom 
nadol a penu vytlačte von stlačením páky. Pena musí byť rovnomerne sfarbená, prípadne plechovkou 
zatraste ešte raz. Dôležité: Plechovka sa po aktivovaní musí spracovať v priebehu 6 minút. Pri montáži 
dverových zárubní treba tieto až do vytvrdnutia rozoprieť. Čerstvé penové fľaky okamžite odstráňte 
pomocou PU univerzálneho čistiaceho prostriedku. Vytvrdnutá pena sa dá odstrániť iba mechanicky. 
Technické údaje: Teplota pri spracovaní platná pre podklad, okolité prostredie a plechovku od +5 °C 
do +25 °C. Nelepivá po cca 10 minútach, rezateľná po cca 15 minútach (hodnoty závisia od teploty). 
Plne zaťažiteľná podľa množstva peny a šírky škáry po 40 až 50 minútach. Tieto údaje môžu slúžiť iba 
ako odporúčania, ktoré sa opierajú o naše skúsenosti. Potrebné sú predbežné pokusy! Ďalšie informácie 
si pozrite v liste s technickými údajmi. Skladovanie: Skladujte v chlade. Ventilom nahor. Doba trvan-
livosti: pozri pretlač. V prípade osôb, u ktorých už existuje známa precitlivenosť na diizokyanáty, môže 
manipulácia s týmto výrobkom vyvolať alergické reakcie. V prípade astmy, ekzémových ochorení kože 
alebo kožných problémov zabráňte vzájomnému kontaktu, vrátane kontaktu výrobku s pokožkou. Výro-
bok nepoužívajte pri nedostatočnom odvetrávaní alebo noste ochrannú masku s príslušným plynovým 
filtrom (typ A1 podľa EN. 14387).
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   Felhasználási területek: Minden típusú ajtótok, valamint ablakpárkányok szerelésére, faláttöré-
sek és nagyobb üregek habbal történő kitöltésére. Extrém gyors kikeményedés, függetlenül a környezeti 
nedvességtől. Minden építkezésen szokványos alapon tapad, kivéve PE, szilikon, elválasztó anyagok stb.
Feldolgozás: A felületek legyenek teherbíróak, tiszták, por-, zsír- és elválasztó anyagtól mentesek. Az 
ideális feldolgozási hőmérséklet +20 °C. A hideg flakonokat langyos vízben kell felmelegíteni (legfeljebb 
+50 °C-on). A forró flakonokat (+25 °C felett) hideg vízben kell lehűteni. Csavarja fel az adaptert. 
Forgassa el 5-ször jobbra a fekete forgótárcsa belső részét. A B-komponens kupakja csak most van 
kinyitva. Rázza meg legalább 30-szor erősen. Tartsa a flakont a szeleppel lefelé, és az emelőkarra 
gyakorolt nyomással permetezze a habot. A hab színezete legyen egyenletes, szükség esetén rázza 
meg ismét a flakont. Fontos: A flakont az aktiválást követő 6 percen belül fel kell dolgozni. Ajtótokok 
beépítésénél ezeket merevítőkkel kell rögzíteni a hab kikeményedéséig. A friss habfoltokat PU univer-
zális tisztítószerrel azonnal el kell távolítani. A kikeményedett hab csak mechanikus úton távolítható el. 
Műszaki adatok: Az alap, a környezet és a flakon feldolgozási hőmérséklete +5 °C és +25 °C között 
van. Kb. 10 perc után tapadásmentes, kb. 15 perc után vágható (az értékek a hőmérséklettől függnek). 
Teljes teherbírás a hab mennyiségétől és a hézagszélességtől függően 40 - 50 perc után. Ezek az adatok 
csak tapasztalatainkra alapuló javaslatok. Előzetes kísérletek szükségesek! További információkat a 
Műszaki Adatlap tartalmaz. Tárolás: Hűvös helyen tárolandó. A szelep felül legyen. Lejárati idő: lásd a 
nyomatot. Diizocianátra érzékeny személyek esetén a termék használata allergiás reakciókat válthat ki. 
Asztma, ekcémás bőrmegbetegedések vagy bőrproblémák esetén kerülni kell a termékkel való érintke-
zést, a termék bőrrel történő érintkezését is beleértve. Nem megfelelő szellőzés esetén ne használja a 
terméket, vagy viseljen megfelelő gázszűrővel rendelkező védőálarcot (az EN. 14387 szerinti A1 típus).
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  Anwendungsgebiete: Montage von Türzargen aller Art, sowie Fensterbänken, Ausschäumen 
von Mauerdurchbrüchen und grösseren Hohlräumen. Extrem schnelle Aushärtung unabhängig von 
der Umgebungsfeuchtigkeit. Haftet auf allen bauüblichen Untergründen, ausgenommen PE, Sili-
kon, Trennmitteln etc. Verarbeitung: Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub-, fett- und 
trennmittelfrei sein. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +20 °C. Kalte Dosen im lau-
warmen Wasser erwärmen (nicht über +50 °C). Heisse Dosen (über +25 °C) in kaltem Wasser 
abkühlen. Adapter aufschrauben. Den inneren Teil der schwarzen Drehscheibe 5-mal nach rechts 
drehen. Erst dann ist die Kappe der B-Komponente geöffnet. Mindestens 30-mal kräftig schütteln. 
Dose mit Ventil nach unten halten und Schaum durch Hebeldruck ausbringen. Schaum muss gleich-
mässig durchgefärbt sein, ggf. nochmals schütteln. Wichtig: Dose muss nach Aktivierung innerhalb 
von 6 Minuten verarbeitet werden. Beim Einbau von Türzargen diese bis Aushärtung verspreizen. 
Frische Schaumflecken sofort mit PU-Universalreiniger entfernen. Ausgehärterter Schaum kann 
nur mechanisch entfernt werden. Technische Daten: Verarbeitungstemperatur für Untergrund, 
Umgebung und Dose ab +5 °C bis +25 °C.  Klebfrei nach ca. 10 Minuten, schneidbar nach ca. 15 
Minuten (Werte sind temperaturabhängig). Voll belastbar je nach Schaummenge und Fugenbreite 
nach 40 bis 50 Minuten. Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die aufgrund unserer Er-
fahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!  Weitere Informationen siehe Technisches Merkblatt.
Lagerung: Kühl lagern. Ventil nach oben. Verfalldatum: siehe Aufdruck. Bei Personen, die bereits 
für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen 
auslösen. Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließ-
lich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden. Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung 
verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN. 14387) tragen.
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