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PROBAU PRO tabanca köpüğü, derz ve boşlukların şekilde yalıtılması ve 
doldurulmasında kullanılan, tek komponentli, yeni bir tür poliüretan köpüktür. 
Sıradan bir tabanca köpüğü gibi üniversal kullanım olanakları sunan bu köpük, 
serbest izosiyanat kalıntı içeriğinin %0,1'den daha az miktarda olması 
sayesinde de kullanıcı dostu bir üründür. PRO tabanca köpüğü, ozon 
tabakasına zarar veren maddeler içermemekte olup, EU yönetmeliğinin yasal 
gerekliliklerini de yerine getirmektedir. İtici gaz karışımı, FCKW, HFCKW ve  
perflüor hidrokarbür (FKW) içermez. Tabanca köpüğü, polietilen, silikon, katı 
ve sıvı yağlar, kalıp ayırıcı ürünler vb. maddeleri hariç, sıradan tüm yapı 
malzemelerinin üzerine yapışır. Köpük, sertleşmiş vaziyette yarı sert bir kıvamda olup, genellikle kapalı 
hücreli, çürümeye karşı dayanıklı, rutubet ve sıcaklığa dayanıklıdır. 
 
Kullanılışı:  
PROBAU PRO tabanca köpüğü, pencere ve kapıların yalıtılmasında kullanılmak üzere uygundur. Pencereler 
ve panjur kasaları bitişme derzlerine, kontrollü ve temiz bir şekilde izolasyon yalıtımı uygulamak üzere ve  
arka dolgu işlemleri için uygundur. Ürün ile, bitişme derzleri ve dış kapı kasalarının derzleri doldurulabilir. 
Küçük duvar delikleri ile başkaca boşlukların köpükle doldurulmasında kullanılmak üzere de uygundur. 
 
İşleme:  
Zemin, yük taşıma kapasiteli olmalı, boşta duran ve yıpranmış parçalar ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 
Zemin, ayrıca, yağdan da arındırılmış olmalıdır. Pürüzsüz plastik yüzeyler, hafifçe zımparalanmalıdır. Alçı 
yapı malzemeleri ve güçlü emici özelliklere sahip zeminler astarlanmalıdır. Uygulama alanına bitişen 
yüzeyler, kirlenmeye karşı örtülmelidir. Kutuyu açmadan önce iyice çalkalayın (yaklaşık 15-20 kez). Tabanca 
halkasının üzerinde bulunan emniyet adaptörünün dilini koparın. Kutuyu bir yere koyun ve köpük 
tabancasını; dişli adaptörüyle vida dişli halkanın üzerine döndüre döndüre takın. Kutunun eğilmemesine ve 
dişli adaptörün aşırı oranda döndürülüp, yalama olmamasına dikkat edin. Tabancanın tetiğine basın. Valfi 
aşağıya doğru tutun ve tetiğe basın. Köpük, yaklaşık olarak % 50 oranında genleştiğinden, çok fazla köpük 
sıkmamaya dikkat edin. Ürün, sıradan tabanca köpüklerine kıyasla, çeşitli zeminlerin üzerine daha düşük bir 
yapışma gücüyle yapışır. 50 mm'den fazla tabaka kalınlığı ve genişliklerini, birkaç çalışma aşamasında 
oluşturun. Her katın sertleşmesini bekleyin. Her katın, uygulandıktan sonra ıslatılması önerilir. Yeterli oranda 
nemin mevcut olmaması veya boşlukların aşırı doldurulması neticesinde, köpükte, istenmedik bir şekilde, 
sonradan genleşmeler oluşabilir. Gerekmesi durumunda, fazla malzemeyi kesin. Yapı elemanlarını gergi ile 
iyice sıkıştırın. 
 
İşlenebilirlik sıcaklığı:  
+5 °C ila +25 °C arası. Optimum sıcaklık: +20 °C. Ürün hiçbir zaman 50 °C'den daha yüksek sıcaklığa maruz 
kalamamalıdır. 
 
Zemin sıcaklığı:  
Minimum +5°C 
 
Sertleşmiş köpüğün sıcaklığa dayanıklılığı: 
-40 °C - +80 °C. 
 
Renk: 
Beyaz/Sarımtırak 
 
Kalite: 
DIN 4102'ye uygun yapı malzemesi sınıfı B2. 
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Ambalaj: 
500 ml kutu 
 
Genel açıklamalar: 
Dikkat! Yanıcı itici gaz içerir. Sıçrayan köpükler, hemen bir solvent ile (temizleme sıvısı, köpük temizleyici, 
aseton vs.) silinmelidir. Sildiğiniz yerin solvente uyumlu olup olmadığını, görünmeyen bir yerde test edin. 
Sertleşen köpük, sadece mekanik olarak temizlenebilir. Kutu içeriğinin kısmen kullanılması durumunda, 
kutuyu dik tutarak biraz itici gaz çıkmasını sağlayarak valfi temizleyebilirsiniz. Kapı ve pencere kasalarını 
monte ederken üretici talimatlarını dikkate alın, kasanın alt ve orta kısmını gergi ile sıkıştırın ve kasa ile 
duvar arasındaki mesafeyi 20 mm ile sınırlayın. Serin ve kuru bir yerde, dik vaziyette saklayın. PROBAU 
PRO tabanca köpüğünün özellikleri, işaretlenme zorunluluğu olan köpük türlerinin sıradan özelliklerinden 
kısmen farklıdır. Kullanıcı, ürünün; gerçekleştirmek istediği uygulamaya uygun olup olmadığını test etmelidir. 
Kutuları, hiçbir zaman otomobilin içinde tutmayın! Sadece, emniyeti sağlandıktan sonra bagajda taşınabilir! 

 

Gerekli diğer bilgiler için:  
Çağrı merkezi:  0049 (0) 180/3 000 462   
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