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Pianka pistoletowa PROBAU PRO to nowatorska, jednoskładnikowa pianka 
poliuretanowa, która doskonale nadaje się do izolowania i wypełniania spoin 
oraz pustek powietrznych. Znajduje uniwersalne zastosowanie, podobnie jak 
typowa pianka pistoletowa, i jest szczególnie przyjazna dla użytkownika gdyż 
resztkowa zawartość wolnego izocyjanianu wynosi poniżej 0,1%. Pianka 
pistoletowa PRO nie zawiera żadnych substancji zubażających warstwę 
ozonową i spełnia wymogi dyrektywy UE. Gaz pędny nie zawiera CFC, HCFC 
i fluoropochodnych węglowodorów. Pianka pistoletowa przywiera do 
wszystkich typowych materiałów budowlanych z wyjątkiem polietylenu, 
silikonu, olejów i tłuszczów, środków antyadhezyjnych i podobnych substancji. Gdy pianka stwardnieje, jest 
półtwarda, przeważająco zamkniętokomórkowa, odporna na gnicie, wilgoć i temperaturę. 
 
Zastosowanie:  
Pianka pistoletowa PROBAU PRO nadaje się do uszczelniania okien i drzwi. Do szybkiego i kontrolowanego 
wypełniania od spodu i izolowanego uszczelniania spoin przylegających do okien i kaset rolety. Wypełniać 
można połączenia i spoiny ościeżnic drzwiowych. Pianka może także służyć do wypełniania niewielkich 
wyłomów w murze i innych pustek powietrznych. 
 
Sposób użycia:  
Podłoże musi być nośne; luźne i pokruszone odłamki oraz pył należy usunąć. Podłoże musi być ponadto 
wolne od oleju i tłuszczu. Gładkie powierzchnie z tworzyw sztucznych lekko zeszlifować. Gipsowe materiały 
budowlane i bardzo chłonne podłoża zagruntować środkiem gruntującym. Sąsiednie powierzchnie starannie 
przykryć, aby się nie zabrudziły. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką (około 15–20 razy). Oderwać 
zatrzask uchwytu adaptera zabezpieczającego od pierścienia pistoletu. Przystawić puszkę i dokręcić pistolet 
za pomocą gwintowanego adaptera do gwintowanego pierścienia. Uważać, aby nie przechylić ani nie 
obrócić puszki. Uruchomić pistolet. Trzymając zawór do dołu, nacisnąć przycisk. Dozować piankę ostrożnie 
i oszczędnie, ponieważ świeża pianka rozszerza się jeszcze o około 50%. Przyczepność do różnych podłoży 
jest mniejsza niż typowej pianki pistoletowej. Warstwy o grubości i szerokości większej niż 50 mm pokrywać 
pianką w więcej niż jednym cyklu roboczym. Każda warstwa musi stwardnieć. Wskazane jest nawilżenie po 
każdej warstwie. Wskutek niewystarczającej wilgotności i przepełnienia pustych miejsc może dojść do 
niepożądanego, późniejszego rozszerzenia pianki. W razie potrzeby odciąć nadmiar materiału. Elementy 
konstrukcyjne wskazane jest dobrze podeprzeć. 
 
Temperatura nakładania:  
Od +5 °C do +25 °C. Optymalna +20 °C. Nigdy nie rozgrzewać powyżej 50 °C. 
 
Temperatura podłoża:  
Przynajmniej +5 °C 
 
Wytrzymałość na temperaturę gotowej pianki: 
Od -40 °C do +80 °C. 
 
Kolor: 
biały/żółtawy 
 
Jakość: 
Klasa budowlana B2 według normy DIN 4102. 
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Forma dostawy: 
Puszka 500 ml 
 
Informacje ogólne: 
Uwaga! Zawiera palny gaz pędny. Świeże odpryski z piany niezwłocznie usunąć za pomocą rozpuszczalnika 
(zmywacz, zmywacz do pianki, aceton itp.). Wcześniej wypróbować reakcję na rozpuszczalnik w mało 
widocznym miejscu. Po stwardnieniu piankę można usunąć wyłącznie metodami mechanicznymi. Gdy 
puszka opróżniona zostanie tylko częściowo, można wyczyścić zawór, trzymając puszkę pionowo 
i przepuszczając przez zawór nieco gazu napędowego. Podczas montażu ościeżnic drzwiowych i okiennych 
przestrzegać instrukcji producenta, dobrze je podeprzeć i nie przekraczać 20 mm odległości od obmurza. 
Składować w pozycji pionowej, w chłodnym i suchym miejscu. Właściwości pianki montażowej PRO 
PROBAU różnią się częściowo od powszechnie znanych właściwości typowych rodzajów pianek 
z obowiązkowym oznakowaniem. W każdym przypadku zastosowanie musi być kontrolowane przez 
kierownika. Puszek nie przechowywać nigdy wewnątrz samochodu! Przewozić tylko przymocowane 
w bagażniku 
 

Dalszych informacji udziela:  
Serwis:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


