
CARACTERISTICI

• Aderen†å deosebitå pe majoritatea tipurilor de materiale
• Izolare termicå ßi acusticå ridicatå
• Rezisten†å la umiditate
• Capacitate mare de umplere
• Dozare preciså 
• Pierderi minime datoritå dozajului foarte fin
• Rezisten†å la îmbåtrânire

Ceresit PU Profi Gunfoam este o spumå poliuretanicå
monocomponentå, gata de utilizare, cu întårire la umidi-
tate. Este ambalatå în tuburi sub presiune prevåzute cu un
cap filetat special conceput pentru fixarea pistolului de
aplicare. Spuma este autoexpandabilå ßi formeazå o
peliculå dupå aproximativ 15 min. Timpul total de întårire
este de maxim 24 ore. Existå posibilitatea de a ob†ine un
volum de 40 litri de spumå întåritå dintr-un tub, dar
aceasta depinde foarte mult de condi†iile de lucru - tem-
peraturå, umiditatea aerului, spa†iul disponibil pentru
expandare etc. Nu este remarcabilå modificarea de volum
dupå expandare. Spuma poliuretanicå întåritå nu este
t o x i c å .

DOMENII DE UTILIZARE

• Montarea ferestrelor ßi a ramelor de ußi
• Umplerea golurilor
• Etanßarea spa†iilor deschise în acoperißuri ßi materiale
de izola†ie (ex.: panouri sandwich)
• Creeazå bariere fonoizolante
• Umplerea golurilor pe lângå †evi
• Fixarea panourilor termoizolante, a plåcilor de
acoperiß, etc.

MOD DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, tubul trebuie †inut la temperatura
camerei pe o perioadå de cel pu†in 12 ore. Tubul se va
agita energic de cca 20 de ori sau timp de 15 sec. Înde-
pårta†i capacul de plastic al tubului ßi înßuruba†i prin
strângere †eava de plastic la tub. În timpul lucrului, tubul
trebuie †inut neapårat în pozi†ie verticalå. Suprafe†ele pe
care se aplicå trebuie så fie curate ßi despråfuite. De
asemenea, suprafe†ele pot fi umede, dar nu înghe†ate.

Umezirea suprafe†elor de contact, precum ßi a spumei
îmbunåtå†eßte aderen†a ßi structura celularå a spumei
întårite. Nu se recomandå demontarea tubului înainte de
golirea totalå. Când se înlocuießte tubul, acesta trebuie
agitat energic. Înlocuirea se face prin deßurubarea vechiu-
lui tub ßi montarea imediatå a celui nou, pentru a preveni
påtrunderea aerului în pistol. Pistolul se curå†å folosind
Ceresit PU Profi Cleaner. Spuma întåritå poate fi îndepår-
tatå numai mecanic (ex.: tåiere).

INSTRUCˇIUNI DE SIGURANˇÅ

Con†ine difenilmetan 4,4 % diisocyanate. Dåunåtor la
inhalare. Iritantå pentru ochi, sistemul respirator ßi piele.
Poate cauza sensibilizarea pielii. În caz de contact cu
ochii, clåti†i imediat cu apå ßi cere†i sfatul medicului. Dupå
contactul cu pielea, spåla†i imediat cu jet de apå cu
såpun. Din cauza componen†ilor gazoßi asigura†i o venti-
lare bunå pe timpul lucrului. Toate gazele - CO2, propan
ßi butan sunt gaze mai grele ca aerul. Spuma Ceresit 
TS 62 nu este dåunåtoare stratului de ozon. Recipient sub
presiune. Expunerea la temperaturi mai mari de 500C

TS 62
Spumå poliuretanicå de pistol 
cu expandare controlatå
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poate cauza explozie. A nu se gåuri sau arunca doza în
foc. A nu se pulveriza în preajma unei surse de cåldurå
sau a focului! A nu se låsa la îndemâna copiilor!

DEPOZITARE

Temperatura de aplicare pentru acest produs este de min.
+ 500C. A nu se depozita la temperaturi mai mari de
+ 5 00C. Pentru o påstrare îndelungatå, evita†i depozitarea
la temperaturi de peste 250C ßi sub -500C .
Depozita†i vertical recipientul.

AMBALARE

7 5 0 m l .

DATE TEHNICE

Densitate: 17 – 25 kg/m3

Timpul necesar 7-16 min
formårii crustei: (ca 20°C/ RH> 30 %)

Timp de tåiere: cca 1 h (RH 93 %) 
sau 12 h(RH ca 15 %) 

Timp de întårire: max 24 h

Presiunea exercitatå 
la întårire: < 100 N/dm2

Stabilitate dimensionalå: +/- 5 %

Clasa de rezisten†å la foc: F (EN 13501-1)

Stabilitatea termicå 
a spumei întårite: - 55°C – + 100°C

Temperatura minimå 
de aplicare: + 5 ° C

Conductivitate termicå 
(spuma întaritå): 0,030 W/m K

Absorb†ie de apå: max. 20%

Volum de 
expandare liberå: aprox. 45L
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