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Popis KVADROCHEM montá�na pena pi�tolová zimná, je výplòová a 

tesniaca polyuretanová hmota vznikajuca napenením a vytvrdením 

kvapalnej reakènej zmesi reakciou so vzdu�nou vlhkos�ou. 
 
 
Pou�itie Medzi hlavné aplikácie polyuretanovej peny KVADROCHEM patrí: 

-      montá� a utesnenie drevených, plastových i kovových dverných                 
zárubní, okenných rámov a iných kon�trukcií; 

-      izolácie teplovodných rozvodov, kúpelòových vaní, bojlerov, 

chladiarenských zariadení; 
-      utesnenie �pár, prasklín a otvorov, ktoré nie je mo�né vyplni� 

inými tesniacimi materiálmi, prestupov in�talácií vody, kúrenia, 

plynu a elektriny; 
-      �párovanie zrubových stavieb. 

 
 
Technické údaje Forma .............................................................� napeòujúca tekutina 
 Farva ..............................................................� svetlá krémová 
 Zápach ....................................................��. po uhlovodíkoch 
 Minimálna teplota dózy.....................����... + 5 °C  
 Minimálna teplota aplikácie .............................. - 12 °C 
 Maximálna teplota aplikácie ��.......................   + 40 °C 
 Povrch peny nelepivý na dotyk  (PN 01)  

+ 20 C ; � 12 C ������............................. 10 min - 40 minút 
 Pena ( priemer pásu 2 cm) rezatelná  (PN 02) 
                                     maximálne po / + 20 C; -12 C /......................�.    30 minút � 140 min 
 Doba koneèného vytvrdnutia / + 20 C; -12 C /...    12 hodin � 24 hod 
 Hustota volne expandovanej peny (PN 03)  

/ + 20 C; -12 C / ���������........... 16-25 kg/m3 
 Hustota peny v �páre (+20 C; -12 C) ..................... 20 - 30 kg/m3 
 Výdatnost peny z náplne 750 ml (PN 03) *............ 55 - 58 litrov 
 Tvarová stabilita (PN 04) *.....................................  max. 5% 
 Trieda horlavosti peny  ( DIN 4102)........................   B 3 
                                       

*  podmienky skú�ky: teplota vzduchu  +20 °C, relatívna vlhkos� vzduchu 60 % 

 
 

1/2 
 



KVADROCHEM, s.r.o. 

Technická è.5 
821 04 Bratislava 
tel.02/43636272, fax.02/43422443 
 

KVADROCHEM montá�na pena / pi�tolová/ zimná 
 
Apríl 2003         Technický list 
revízia - 1        

 

Postup pri pou�ití  1. Pracovný povrch zbavte prachu, mastnoty a iných neèistôt. Povrch  

mô�e by� pred aplikáciou peny vlhký, neaplikova� na povrchy 

pokryté inovä�ou alebo ¾adom. 
 2. Je vhodné, aby dóza mala pred pou�itím teplotu aspoò +5°C . 

Obsah dózy intenzívne pretrepávajte minimálne po dobu  
1 a� 2 minúty. Minimálna teplota okolia pri  aplikácii je - 12 °C. 

 3. Na�róbujte dózu na aplikaènú pi�tol. Pracovní poloha dózy je dnom 

nahor. Mno�stvo vypú�tanej peny sa ovláda stiskom spú�te  aplikaènej 

pi�tole.  Doporuèujeme pøi prvej aplikácii vyplnit len polovicu 
vypeòovaného priestoru a povrch peny navlhèi� 

 4. Vytvrdenú penu je mo�né reza� no�om. Povrch je treba chráni� 

pred dlhodobým pôsobením UV �iarenia. 
 5. Èerstvú penu je mo�no vyèistit KVADROCHEM  PU èistièom, 

vytvrdenú penu len mechanicky. Bezprostredne po ukonèení práce tj. 

po od�róbovaní dózy z aplikaènej pi�tole , je nutné vyèistit aplikaènú 

pi�tol KVADROCHEM  PU èistièom. 
 
 
Balenie KVADROCHEM montá�na pena pi�tolová sa dodáva v 

aerosolových nádobách po 12 kusov v krabici . Celkový objem/ objem 

náplne  je  1000/750 ml 
 
 
Skladovanie Skladuje v chlade a suchu pri teplote + 5C a� + 25C na dobre 

vetranom mieste. Dóza je pod stálým tlakom. Dózy chráòte pred 

priamym slneèným �iarením a nevystavujte teplotám nad +50 °C. 

Horlavina 1. triedy. Skladujte mimo dosah detí. 
 Zaruèená úèinnost výrobku je 12 mesiacov od dátumu výroby. 
 
 
Bezpeènos� a ochrana zdravia  Viï. �Karta bezpeènostných údajov. Horlavina 1. triedy. 
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