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  GEFAHR: Enthält: Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe 4,4‘-Methylen-
diphenyldiisocyanat Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Er-
wärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Verursacht schwere Augenreizung. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder 
Atembeschwerden verursachen. Kann die Atemwege reizen. Kann die Organe schädigen bei 
längerer oder wiederholter Exposition. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann Säuglinge über 
die Muttermilch schädigen. Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wir-
kung. Von Hitze, heißen 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. Vor Gebrauch besondere Anweisungen ein-
holen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit 
vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutz-
kleidung/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: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/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) Difenylme-
tan-4,4‘-diisokyanát Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může 
roztrhnout. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění 
očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může 
způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo 
opakované expozici. Podezření na vyvolání rakoviny. Může poškodit kojence prostřednictvím 
mateřského mléka. Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy 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. Před 
použitím si obstarejte speciální instrukce. Nevdechujte páry/aerosoly. Zabraňte styku během 
těhotenství/kojení. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 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 vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při dýchacích potížích: Volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhle-
dejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ 
mezinárodních předpisů. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

  NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: Polymetylén-polyfenyl-izokyanát 4,4‘-metyléndifenylizo-
kyanát Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. 
Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pri 
vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť 
podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej 
expozícii. Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí. Môže 
mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy. 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 ob-
sahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Pred použitím 
sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Nevdychujte pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu počas 
tehotenstva a dojčenia. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom prie-
store. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. V prípade ne-
dostatočného 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/vnútroštát-
nymi/ medzinárodnými predpismi. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  VESZÉLY: Tartalmaz: Difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok difenilmetán-4,4‘ 
- diizocianát Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására 
megrepedhet. Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. 
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Légúti irritációt okozhat. 
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Feltehetően rákot okoz. A 
szoptatott gyermeket károsíthatja. Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. 
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 meg-
haladó hő. Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. A gőzök/
permet belélegzése tilos. A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést. 
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű/védőruha/szem-
védő/arcvédő használata kötelező. Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhely-
zetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Légzési problémák esetén: Forduljon TO-
XIKOLÓGIAI 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.

  OPASNOS: Sadrži: Difenilmetilendiizocijanat, izomeri i homologi Metilen-bis(fenil-4,4-izo-
cijanat) Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.  
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Ako 
se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Može nadražiti dišni 
sustav. Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Sumnja 
na moguće uzrokovanje raka. Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom. 
Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati odvojeno od topline, vrućih 
površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni 
plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. Zaštititi od sunčevog 
svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F. Prije uporabe pribaviti posebne upute. 
Ne udisati pare/aerosol. Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja. Rabiti samo na otvorenom 
ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu 
za lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. AKO SE 
UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Pri oteža-
nom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U SLUČAJU izloženosti 
ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s 
nacionalnim propisima. Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zawiera: diizocyjanian difenylometanu, mieszanina izomerów i 
homologów 4,4`-Metylenobis(fenyloizocyjanian) Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod 
ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję 
alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować objawy alergii lub astmy lub 
trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg 
oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie 
powtarzane. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może działać szkodliwie na dzieci karmione 
piersią. Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. Prze-
chowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych 
źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem 
zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. 
Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Przed użyciem zapoznać 
się ze specjalnymi środkami ostrożności. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu w 
czasie ciąży/karmienia piersią. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg odde-
chowych. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W 
przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚROD-
KIEM ZATRUĆ / lekarzem/… W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić 
się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/ 
krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpi-
enie reakcji alergicznej.

Artikel-Nr. 0898 229 001

   S29 1K pistolová pěna
Oblasti použití: Pistolová pěna je speciálně vyvinutá montážní a výplňová pěna pro 
použití v montážních pistolích, vhodná k vyplňování spár na oknech a roletových na-
dokenních skříních a izolování dutin.

Zpracování: Podklady musejí být nosné, čisté, bez prachu, maziv a separačních pro-
středků. Stále důkladně zvlhčujte vodou (postříkejte). Řiďte se návodem k použití vaší 
pistole. Ideální teplota při zpracování je kolem +20 °C. Studené plechovky ohřejte ve 
vlažné vodě (nikoliv teplejší než +50 °C). Horké plechovky (nad  +25 °C) ochlaďte ve 
studené vodě. Před našroubováním plechovky na montážní pistoli, jakož i po přerušení 
práce je nutné plechovkou minimálně 30krát zatřepat. Při našroubování na pistoli 
nevzpřičte ani nepřetočte. Čerstvou pěnu důkladně navlhčete. Čerstvé pěnové skvrny 
okamžitě odstraňte pomocí univerzálního čističe na PU. Ztvrdlou pěnu lze odstranit 
pouze mechanicky. 

Technické údaje: Hodnota zvukové izolace 61 dB (ověřená prostřed. IFT Rosenheim, 
protokol o zkoušce č. 167 32282/Z1). Extrémně expanzivní (napění až 42 litrů). Teplota 
zpracování pro podklad, okolí a plechovku od +5 °C do +30 °C. Nelepivá po cca 10 
min., dá se řezat po cca 15 min. (Hodnoty závisejí na teplotě a vlhkosti vzduchu). Zcela 
zatížitelná podle množství pěny, šířky spáry a zvlčení po 4  - 12 hod. Tyto údaje mohou 
být jen doporučeními, která jsou založena na našich zkušenostech. Je nutné provést 
prvotní pokusy! Další informace viz technické list.

Skladování: Skladujte v chladu. Ventilem směrem nahoru. 
Datum spotřeby: viz potisk.

U osob, které jsou citlivé na diizokyanát, může manipulace s tímto výrobkem vyvolat 
alergické reakce. V případě astma, ekzematických onemocnění pokožky nebo problémů 
s pokožkou zabraňte kontaktu s výrobkem, včetně kontaktu pokožky s výrobkem. Výro-
bek nepoužívejte při nedostatečném větrání nebo noste ochrannou masku s odpovída-
jícím plynovým filtrem (typ A1 nach EN. 14387).

CZ

   Oblasti použitia: Pištoľová pena je špeciálne vyvinutá montážna a výplňová 
pena na použitie v montážnych pištoliach, vhodná na vypĺňanie škár na oknách a role-
tových prekladových skriniach a na izolovanie dutín.

Spracovanie: Podklady musia byť nosné, čisté, bez prachu, mazív a separačných pro-
striedkov. Stále treba dobre zvlhčovať vodou (postriekať). Rešpektujte návod na použi-
tie vašej pištole. Ideálna teplota pri spracovávaní je okolo +20 °C. Studené plechovky 
zohrejte vo vlažnej vode (nie teplejšej ako +50 °C). Horúce plechovky (nad +25 °C) 
ochlaďte v studenej vode. Pred naskrutkovaním plechovky na montážnu pištoľ, ako 
aj po prerušení práce treba ňou minimálne 30 krát zatriasť. Pri naskrutkovávaní na 
pištoľ plechovku nespriečte ani nepretáčajte. Čerstvú penu dobre navlhčite. Čerstvé 
penové fľaky okamžite odstráňte pomocou univerzálneho čistiaceho prostriedku na 
PU. Stvrdnutú penu možno odstrániť iba mechanicky. 

Technické údaje: Hodnota zvukovej izolácie 61 dB (overená prostred. IFT Rosenheim, 
protokol o skúške č. 167 32282/Z1). Extrémne expanzívna (napení až 42 litrov). Teplota 
pri spracovávaní pre podklad, okolie a plechovku od +5 °C do +30 °C. Nelepivá po cca 
10 min., dá sa rezať po cca 15 min. (Hodnoty závisia od teploty a vlhkosti vzduchu). 
Plne zaťažiteľná podľa množstva peny, šírky škáry a zvlhčenia po 4 - 12 hod. Tieto 
údaje môžu byť len odporúčania, ktoré sú založené na našich skúsenostiach. Potrebné 
sú prvotné pokusy! Ďalšie informácie si pozrite v technickom liste.

Skladovanie: Skladujte v chlade. Ventilom smerom nahor. 
Dátum spotreby: pozri vytlačený dátum.

U osôb, ktoré sú citlivé na diizokyanát, môže manipulácia s týmto produktom vyvolať 
alergické reakcie. V prípade astmy, ekzematických ochorení pokožky alebo problémov 
s pokožkou zabráňte kontaktu s produktom, vrátane kontaktu pokožky s produktom. 
Produkt nepoužívajte pri nedostatočnom vetraní alebo noste respirátor s príslušným 
plynovým filtrom (typ A1 podľa normy EN 14387).

SK

   Felhasználási területek: A pisztolyhab egy speciálisan szerelőhab kinyomó 
pisztolyokkal való használatra kifejlesztett szerelő- és feltöltő hab, amely ablakok és 
redőnyszekrények hézagainak feltöltésére, és üregek szigetelésére alkalmas.

Feldolgozás: A felületek legyenek teherbíróak, tiszták, por-, zsír- és elválasztó 
anyagtól mentesek. Mindig jól nedvesítse be vízzel (szórja be). Vegye figyelembe a 
pisztoly használati utasítását. Az ideális feldolgozási hőmérséklet +20 °C. A hideg 
flakonokat langyos vízben melegítse fel (ne melegítse +50 °C fölé). A forró flakonokat 
(+25 °C felett) hideg vízben le kell hűteni. A flakont a kinyomó pisztolyra történő 
felcsavarás előtt, valamint a munka megszakításai után legalább 30-szor alaposan meg 
kell rázni. A kinyomó pisztolyra történő felcsavarásnál nem döntse oldalra és csavarja 
túl. A friss habot jól be kell nedvesíteni. A friss habfoltokat PU univerzális tisztítószerrel 
azonnal el kell távolítani. A kikeményedett hab csak mechanikus úton távolítható el.

Műszaki adatok: Hangszigetelési érték 61 dB (az IFT Rosenheim vizsgálta, vizsgálati 
jegyzőkönyv 167 32282/Z1). Extrém expanzív (habosítva akár 42 liter). Az alap, a kör-
nyezet és a flakon feldolgozási hőmérséklete +5 °C és +30 °C között van. Kb. 10 perc 
után tapadásmentes, kb. 15 perc után vágható (az értékek a hőmérséklettől és a levegő 
páratartalmától függnek). Teljes teherbírás a hab mennyiségétől, a hézagszélességtől 
és a megnedvesítéstől függően 4 - 12 óra 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. 
Szavatossági 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 érintkezést, a termék bőrrel történő érintkezését is beleértve. 
Nem megfelelő szellőzés esetén ne használja a terméket, vagy viseljen megfelelő gáz-
szűrővel rendelkező védőálarcot (az EN. 14387 szerinti A1 típus).

HU

   Obszary zastosowań: Pianka do pistoletów jest pianką montażową i wypeł-
niającą opracowaną specjalnie do aplikacji za pomocą pistoletu, przeznaczoną do 
wypełniania spoin wokół okien i skrzynek do rolet oraz do izolacji pustych miejsc.

Sposób użycia: Podłoże musi być wytrzymałe, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i śro-
dków antyadhezyjnych. Zawsze dobrze zwilżyć (spryskać) wodą. Prosimy przestrzegać 
instrukcji obsługi  pistoletu. Idealna temperatura aplikacji wynosi +20 °C. Zimne po-
jemniki ogrzać w letniej wodzie (nie powyżej +50 °C). Gorące pojemniki (powyżej +25 
°C) ochłodzić w zimnej wodzie. Przed wkręceniem pojemnika do pistoletu oraz po 
przerwach w pracy wstrząsnąć co najmniej 30 razy. Podczas wkręcania pojemnika do 
pistoletu nie przekrzywiać go ani nie przykręcać za mocno, aby nie uszkodzić gwintu. 
Świeżą piankę dobrze nawilżyć. Świeże ślady pianki usunąć natychmiast uniwersal-
nym środkiem czyszczącym do poliuretanu. Utwardzoną piankę można usunąć tylko 
mechanicznie.

Dane techniczne: Wskaźnik izolacyjności akustycznej 61 dB (potwierdzony certyfi-
katem instytutu IFT Rosenheim, raport z badań 167 32282/Z1). Wysoce ekspansywna 
(wydajność z opakowania do 42 litrów pianki). Temperatur podłoża, otoczenia i pojem-
nika podczas aplikacji od +5 °C do +30 °C. Utrata przylepności po ok. 10 minutach, 
nadaje się do cięcia po 15 minutach (wartości są zależne od temperatury i wilgotności 
powietrza). Pełne obciążenie w zależności od ilości pianki, szerokości spoiny i stopnia 
nawilżenia po 4-12 godzinach. Podane informacje są tylko zaleceniami opartymi na 
naszych doświadczeniach praktycznych. Konieczne jest przeprowadzenie prób! Więcej 
informacji można znaleźć w technicznej karcie informacyjnej.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu. Z zaworem skierowanym do góry. 
Termin ważności: patrz nadruk na opakowaniu.

U osób uczulonych na diizocyjaniany obchodzenie się z tym produktem może wywołać 
reakcje alergiczne. W przypadku astmy, egzematycznych chorób skóry lub problemów 
skórnych należy unikać kontaktu, również skórnego, z tym produktem. Nie stosować 
produktu w warunkach niedostatecznej wentylacji lub pracować w masce ochronnej z 
odpowiednim filtrem gazowym (typu A1 zgodnie z normą EN 14387).
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   Područja primjene: Pjena za pištolj je montažna i izolaciona pjena pro-
izvedena specijalno za uporabu u montažnim pištoljima, pogodna za popunja-
vanje fuga na prozorima i kutijama od roletni, te za izoliranje šupljina.

Obrada: Podloga mora biti čvrsta, čista, oslobođena od prašine, masnoće i sred-
stava za otpuštanje. Uvijek izdašno vlažiti vodom (prskati). Poštujte uputstvo za 
uporabu Vašeg pištolja. Idealna temperatura za obradu je oko 20 °C. Hladne 
boce zagrijati u mlakoj vodi (ne preko +50°C). Vruće boce (preko +25 °C ) rash-
laditi u hladnoj vodi. Prije navrtanja boce na montažni pištolj, kao i nakon pauze 
u korištenju protresti minimalno 30 puta. Prilikom navrtanja na pištolj paziti da 
se ne pretjera i ne pretegne. Svježu pjenu dobro navlažiti. Svježe fleke od pjene 
odmah odstraniti sa univerzalnim odstranjivačem fleka od PU. Stvrdnuta pjena 
se može odstraniti isključivo mehaničkim putem.

Tehnički podaci: Vrijednost zvučne izolacije 61 dB (testirano od strane IFT 
Rosenheim inspekcijski izvještaj broj 167 32282/Z1). Visoko ekspanzivna (do 
42 litra oslobođeno pjenušanjem). Temperatura obrade za podlogu, okruženje 
i bocu od +5°C do +30°C. Prestaje da se lijepi nakon oko 10 minuta, može se 
rezati nakon oko 15 minuta (vrijednosti ovise o temperaturi i vlažnosti zraka). 
Maksimalno se može opteretiti nakon 4-12 časova u zavisnosti od količine 
pjene, širine fuge i vlažnosti. Ovi podaci mogu biti samo preporuke, koje se 
temelje na našim iskustvima. Neophodno testiranje prije uporabe! Za dodatne 
informacije pogledajte Tehnički listić.

Skladištenje: Skladištiti na hladnom. Ventil mora biti okrenut prema gore. 
Najbolje upotrijebiti do: pogledati natisak.

Kod osoba koje su već senzibilizirane na diizocijanate rukovanje sa ovim pro-
izvodom može izazvati alergijsku reakciju. Osobe koje imaju astmu, ekcemska 
oboljenja kože ili probleme sa kožom trebaju izbjegavati kontakt sa ovim pro-
izvodom. Ne koristiti proizvod u nedovoljno prozračenim prostorijama ili nositi 
odgovarajuću zaštitnu masku s plinskim filtrom (tip A1 po EN. 14387).
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  Anwendungsgebiete: Der Pistolenschaum ist ein speziell für den Einsatz 
auf der Montagepistole entwickelter Montage- und Füllschaum, geeignet zum 
Füllen von Fugen an Fenstern und Rolladenkästen und Isolieren von Hohlräumen.

Verarbeitung: Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub-, fett- und 
trennmittelfrei sein. Stets gut mit Wasser befeuchten (besprühen). Beachten Sie 
die Bedienungsanleitung Ihrer Pistole. 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. Vor dem Aufschrauben 
der Dose auf die Montagepistole sowie nach Arbeitsunterbrechungen minde-
stens 30-mal gut schütteln. Beim Aufschrauben auf die Pistole nicht verkanten 
oder überdrehen. Frischen Schaum gut befeuchten. Frische Schaumflecken 
sofort mit PU-Universalreiniger entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur 
mechanisch entfernt werden.

Technische Daten: Schalldämmwert 61 dB (geprüft vom IFT Rosenheim Prüf-
bericht 167 32282/Z1). Extrem expansiv (bis 42 Liter freigeschäumt). Verarbei-
tungstemperatur für Untergrund, Umgebung und Dose ab +5 °C bis +30 °C. 
Klebfrei nach ca. 10 Min., schneidbar nach ca. 15 Min. (Werte sind abhängig von 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Voll belastbar je nach Schaummenge, Fugen-
breite und Anfeuchten nach 4 -12 Std. Diese Angaben können nur Empfehlungen 
sein, die aufgrund unserer Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Wei-
tere Informationen siehe technisches Merkblatt.

Lagerung: Kühl lagern. Ventil nach oben. 
Verfallsdatum: 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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ü Haftet auf allen üblichen 
Baumaterialien

ü Schalldämmwert 61 dB

ü Schaumausbeute: ca. 42 Liter
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