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Productomschrijving
Zettex Purfoam HH is een duurzame en snel uithardende één component isolatie‐ en montageschuim ontwikkeld
voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen van steenachtige bouwdelen.
Materiaal
Eén component polyurethaanschuim. CFK, HCFK en HFK-vrij
(Ozononschadelijk en draagt niet bij aan het broeikaseffect).
Eigenschappen
• Sneldrogend
• Hoge opbrengst
• Grote productdichtheid
• Hoge isolatiewaarde
• Toepasbaar op iedere ondergrond
• Niet UV bestendig
• Af te werken met pleister
• Overschilderbaar
Toepassingen
Het afdichten van voegen tussen scheidingswanden, plafond en vloer.
Doorvoeringen van leidingen en pijpen door wanden en vloeren. Voegen rondom raam en deurkozijnen. Niet
geschikt voor onder watertoepassing en niet voor het vullen van grote afgesloten ruimten. Schroef voor gebruik
het bijbehorende rietje op het schuimventiel. Schudt de spuitbus voor gebruik minimaal 20 keer. Draai het rietje
ondersteboven en druk op de trekker. De schuimhoeveelheid kan worden aangepast door de applicator trekker.
Bij bredere voegen en voegen dieper dan 5 cm, het schuim in meerdere lagen aanbrengen. Tussen de
verschillende lagen een wachttijd van 15 – 30 minuten aanhouden. Dit zorgt voor een optimaal resultaat.
•Luchttemperatuur tijdens toepassing: +5℃ - +30℃. Spuitbus temperatuur: +10℃- +25℃.
•Lucht en spuitbus temperatuur van 20 ℃ zorgt voor het beste resultaat.
•Vochtige ondergrond zorgt voor goede uitzetting en daarmee het beste resultaat.
Leveringsvorm
Spuitbus 750 ml
Kleur
Groen
Ondergrond
Alle ondergronden moeten vet en stofvrij zijn. Het oppervlak kan hiervoor gereinigd worden met de Zettex
Profireiniger. Harde resten moeten mechanisch verwijderd worden.
Veiligheidsaanbevelingen
Vóór het gebruik van de Purfoam dient de MSDS (Material Safety Data Sheet) goed te worden doorgenomen.
MSDS’en zijn op aanvraag leverbaar.
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Eigenschappen

Specificaties

Houdbaarheid

12 maanden

Kleefvrij tijd

12-16 minuten

Cutting tijd

30-40 minuten

Volledig uitgehard (+23 ℃)

Max. 18 uren

Volledig uitgehad (+5 ℃)

Max. 24 uren

Dichtheid

25-30 kg/m3

Vuurklasse uitgehard schuim

B3

Toename in volume

Max. 2 %

Vlampunt uitgehard schuim

400 ℃

Treksterkte

11 N/cm2

Druksterkte bij 10 % (DIN 53421)

2 N/cm2

Warmte geleiding

0.03 W/(m.K)
12 maanden na afvuldatum. Spuitbus moet worden
opgeslagen en vervoerd in verticale positie. Bewaren
op een koele en droge plaats. Bewaren bij
temperaturen van 5°C - 25°C.

Houdbaarheid
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