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2K-Montážní pěna

Použití

2K – Montážní pěna je obzvláště vhodná
pro instalaci dveřních obložkových
zárubní, okenních rámů, dřevěných
dveřních kazet a rovněž také pro vyplnění
drážek, prasklin a utěsnění spár. Kromě
toho může být 2K – Montážní pěna
použita jako tepelně a zvukově izolační
materiál.

Hlavní přednosti

• 2K - montážní lepicí pěna

• výborná přilnavost na beton, zdivo,
omítku, kámen, dřevo, kov, plasty
(polystyren, PUR tvrdá pěna,
polyester, tvrdé PVC)

• dobrá počáteční přilnavost
• rychlé vytvrzování
• pěna je odolná vůči hnilobě, teplotě,
vodě a mnoha chemikáliím

• pěna lze přetírat, omítat

Materiál
Rychle vytvrzující dvoukomponentní polyuretanová pěna s
hnacím plynem neobsahujícím freony

Provedení
Hliníková dóza s ventilem a vyprazdňovací trubicí

Technické informace

Vlastnosti Norma Klasifikace

Třída hořlavosti DIN 4 102 B2, P-NDS 04-118
Tepelná vodivost λ DIN 52 612 0,035 W/(m·K)
Pevnost v tahu DIN 53 455 180 kPa
Protažení při přetržení DIN 53 455 15%
Pevnost ve střihu DIN 53 422 100 kPa
Napětí v tlaku při 10 % stlačení ISO 844 130 kPa
Napěnění 90%
Teplotní odolnost dlouhodobě: - 40 °C až

+ 90 °C

Aplikační teplota +5 °C až +35 °C
Teplota dózy +10 °C až +25 °C
Nelepivost** (housenka 30 mm) po 4 min
Řezatelnost** (30 mm housenka) po 10 min
Plná zatížitelnost pěny a odstranění
rozpěr zárubní

po 2 hod

Výdajnost 12 l
Doba skladování 9 měsíců od data vý-

roby
Skladovací teplota v chladu (nikoli na

mrazu), suchu, svislé
poloze

Příprava
1. Povrchy musí být zatížitelné, čisté, suché, bez prachu a

nečistot.
2. Vložte červený kolík do dna dózy a poté zatlačte kolík silně

dovnitř zapřením proti pevnému podkladu.
3. Nyní protřeste intenzivně 30 krát dózu přičemž držte dózu

ventilem dospod.
4. Nyní odstraňte ochranný uzávěr na ventilu a našroubujte

pevně aplikační trubici na ventil. Ihned začněte s aplikací
PUR pěny, dózu je nutné vyprázdnit během 3 minut.

Aplikace
1. Vždy používejte pěnu tak, aby ventil byl umístěn vespod

tzn. dnem vzhůru.
2. Rychlost vytlačování pěny lze řídit pomocí stupně natočení

ventilu. Jestliže barva pěny není konstantní je potřeba dózu
protřást znovu.

3. Dózu lze vyprázdnit pouze během 3 minut po proražení
patrony ve dnu dózy červeným kolíkem a smísením obou
složek.

4. Neaktivujte složky pěny pomocí proražení patrony na dně
dózy pokud je teplota dózy vyšší než +25°C!

Čištění
K vyčištění pistole a skvrn od nevytvrzené pěny použijte ill-
bruck AA290 PUR Čistič.



Technický servis

V případě potřeby dalších informací nás kontak-
tujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou
dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury
našeho produktu. Kupující by si

měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše
zmíněnému produktu. Aplikace, jakož
i podmínky během aplikace, nemáme pod kontro-
lou, a proto odpovědnost za ně nese-
te vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z
tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně
našimi všeobecnými dodacími a platebními
podmínkami.

tremco illbruck s.r.o.

Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illburck.com
www.tremco-illbruck.cz
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Upozornění
Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech. Při apli-
kaci nekouřit! Uchovávejte mimo dosah dětí. Před aplikací je
vhodné zakrýt přilehlé plochy. Nevytvrzená pěna lze po skon-
čení aplikace vyčistit přípravkem PUR čističem nebo aceto-
nem. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky.
Při transportu dóz s pěnou vozem mohou být ukládány pouze
do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřepra-
vovat dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle. Skladovat ve
svislé poloze.
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