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A PROBAU PRO pisztolyhab újszerű, egykomponensű poliuretánhab, amely 
ideálisan megfelel szigetelésre, valamint hézagok és üregek kitöltésére. 
Univerzálisan felhasználható, a hagyományos pisztolyhabokhoz hasonlóan, 
és különösen felhasználóbarát a 0,1 %-nál kisebb szabad izocianát-tartalma 
miatt. A PRO pisztolyhab nem tartalmaz az ózonrétegre káros anyagokat és 
kielégíti az EU-rendelet törvényi követelményeit. A hajtógáz mentes FCKW-
től, HFCKW-től és perfluorozott szénhidrogénektől (FKW). A pisztolyhab tapad 
a szokásos építőanyagokon, kivéve a polietilént, szilikont, olajokat és zsírokat, 
formaleválasztó anyagokat és hasonlókat. A kikeményedett hab félkemény, 
túlnyomórészt zártpórusú, nem korhad, nedvesség- és hőálló. 
 
Rendeltetése:  
A PROBAU PRO pisztolyhab alkalmas ablakok és ajtók eltömítésére. Tiszta és ellenőrzött alátöltésre és 
csatlakozóhézagok szigetelő eltömítésére ablakoknál és redőnyszekrényeknél. Kitölthetők vele 
csatlakozóhézagok és ajtóbélések hézagai. Alkalmas a hab kisebb faláttörések és más üregek 
habkitöltésére. 
 
Feldolgozás: 
Az aljzatnak hordképesnek kell lennie, laza és málló részeket, valamint a port el kell távolítani. Az aljzatnak 
olaj- és zsírmentesnek kell lennie. Műanyagok sima felületeit enyhén csiszolja fel. A gipsz építőelemeket és 
erősen nedvszívó aljzatokat kezelje elő alapozóval. A határoló részeket az elszennyeződés ellen gondosan 
takarja le. A flakont a felcsavarás előtt rázza jól fel (15-ször - 20-szor). Tépje le a biztonsági adapter 
tartófülét a pisztolygyűrűről. Állítsa le a flakont és csavarja rá a habpisztolyt a menetes adapterrel a menetes 
gyűrűre. Eközben ne csavarja félre vagy túl a flakont. Működtesse a pisztolyt. Tartsa lefelé a szelepet és 
működtesse a billentyűt. Óvatosan és takarékosan adagolja a habot, mivel a friss hab még kb. 50 %-kal 
kiterjed. A tapadás a különböző aljzatokon a hagyományos pisztolyhabbal összehasonlítva valamelyest 
redukált. 50 mm-nél nagyobb rétegvastagságot és -szélességet több munkamenetben készítsen. Minden 
réteget hagyjon megkeményedni. Minden réteg után ajánlatos nedvesíteni. Nem kielégítő nedvesség és az 
üregek túltöltése esetén nemkívánatos módon utólag tágulhat a hab. Ilyen esetben vágja le a felesleges 
habot. Támassza jól ki a szerkezeti elemeket. 
 
Feldolgozási hőmérséklet: 
+5 °C-tól +25 °C-ig. Optimális a +20 °C. Soha ne melegítse 50 °C fölé. 
 
Aljzathőmérséklet: 
legalább +5 °C. 
 
A kész hab hőállósága: 
-40 °C-tól +80 °C-ig. 
 
Szín: 
fehér/sárgás 
 
Minőség: 
B2 építőanyag-osztály DIN 4102 szerint. 
 
 
Kiszerelés: 
500 ml-es flakon. 
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Általános utasítások: 
Figyelem! Éghető hajtógázt tartalmaz. Friss cseppeket azonnal távolítsa el (tisztítószerrel, habtisztítóval, 
acetonnal, stb.). Vizsgálja meg előzetesen nem látható helyen az összeférhetőséget az oldószerrel. 
Kikeményedett hab már csak mechanikusan távolítható el. A flakon részleges ürítése esetén a szelep kevés 
hajtógázzal megtisztítható a flakon függőleges helyzetében. Ajtó- és ablakkeretek beépítése során tartsa be 
a gyártó utasításait, ügyeljen a jó kitámasztásra és korlátozza a távolságot a falhoz 20 mm-re. Állva, száraz 
és hűvös helyen tárolja. A PROBAU PRO pisztolyhab tulajdonságai részben eltérnek a hagyományos, 
jelölésköteles habfajták megszokott tulajdonságaitól. Az alkalmazhatóságot a felhasználónak kell az egyes 
esetekben megvizsgálni. Semmi esetre se tárolja a flakont személygépkocsi utasterében! Csak a 
csomagtartóban, rögzítve szállítsa. 
 

További felvilágosítás: 
Szerviztelefon:  0049 (0) 180/3 000 462   
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D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


