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MESTER Többször Használható Purhab
A termék rövid leírása:
Poliuretán alapú, egykomponensű, B3-as, félkemény kitöltő és szerelési hab. A környezet számára ártalmatlan
hajtógázt tartalmaz (HFKW mentes)
Kiszerelési egység: 750 ml, 12 db/karton
Színe: sárgás
Tulajdonságok:











Az első alkalmazástól számítva 4-6 héten belül többször is felhasználható
Nagy a kihozatal a speciális szelep miatt
A speciális szelep miatt bármely pozícióban tárolható
Egykomponensű hab
Tömít, ragaszt.
Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti.
Elasztikus.
Finoman adagolható.
Jó hang- és hőszigetelő.
Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon olaj és zsír vagy hasonló
felületen
 Nedvesség- és időjárásálló, nem UV álló.
 Nem bomlik.
 44-48 liter kész hab
Alkalmazási területek:








Ablak és fal közötti hézag kitöltése
Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése
Kábelátvezetések, faláttörések hézagaihoz
Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
Előregyártott elemek közötti hézagokba
Modellek, makettek készítése
Fürdőkád és zuhanytálca rögzítése, szigetelése

A hab nem lehet kitéve az UV-sugarak közvetlen hatásának.
A felhasználás módja:
Az aljzatot alapos tisztítás után előnedvesíteni. A flakont vízszintesen kb. hússzor felrázni. A purhabot a fejjel
lefelé és függőlegesen tartott flakonból a kinyomócsövön át felhordani, megfelelően utánnedvesíteni. Ennek
elmulasztása esetén a hab nem terjed és keményedik ki megfelelően.
Feldolgozási hőmérséklet: +5 oC és +35 oC között.
A túl hideg flakont langyos vízben óvatosan melegítsük fel. Ne hevítsük 50 °C fölé – robbanásveszély. A túl
meleg flakont vízfürdőben hűtsük le.
4 cm-nél szélesebb hézagba ne használjuk.
Bőrösödik kb. 9-13 perc múlva, vágható kb. 2 óra múlva, terhelhető 24 óra múlva.
Kikeményedés után a felesleget vágjuk le, és védjük az UV sugárzástól.
Friss PU szennyeződés eltávolítása: MESTER Purhab Tisztítóval vagy acetonnal.
A kikeményedett szennyeződés eltávolítása: MESTER Purhab, Festék Eltávolítóval vagy mechanikusan.
A + 25 oC felett tárolt hab hamarabb öregszik.
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MESTER Többször Használható Purhab
Ne tartsuk a purhabot gépkocsik utasterében! A csomagtartóban rögzítve szállítsuk!
Műszaki adatok:



















Fajsúly:
22 + 5 kg/m3
Kihozatal a hőmérséklettől és a levegő nedvességtartalmától függően: 750 ml: 44-48 literig
Bőrösödés:
11 + 2 perc múlva
Vágható:
23+/-5 perc múlva
Hőállóság (kész hab):
-40 oC - +80 oC
tartósság 5 cm-es résben:
100 4
cm
o
Feldolgozási hőmérséklet:
flakon: +18 C- +25 oC, környezet: + 5 °C - + 35 °C
Tűzállóság:
B3
Oxigén index:
24 %.
Szakítószilárdság:
11 + 2 N/cm2
Nyomószilárdság 24 ó múlva
9 + 2 N/cm2
Nyomófeszültség (10 %-os tömörítés mellett): 6 + 2 N/cm2
Vágószilárdság 24 óra múlva:
>4 N/cm2
Méretstabilitás 23 °C /50 % r. nedvesség: + 5 %
Hajtógáz:
HFKW mentes, HFC mentes
A kötődőképesség növelése érdekében ajánlatos előzőleg a felületet megtisztítani.
Eltávolítása:
A ruhára és bőrre került habot, ha lehet azonnal távolítsuk el
MESTER Purhab Tisztító, hígító, aceton stb. segítségével.
A megkeményedett hab mechanikus úton, kaparással távolítható el, vagy
MESTER Purhab, Festék eltávolító segítségével.



Tárolás:

Eredeti csomagolásban +5oC és +25 oC hőmérséklet között 18 hónapig.
A dobozokat függőleges helyzetben tároljuk.



Veszélyesség:

Ártalmas. Fokozattan tűzveszélyes.

R12 Fokozottan tűzveszélyes. R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R 40 A rákkeltő hatás
korlátozott mértékben bizonyított. R 42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet). R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást
okozhat. S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S 23 A
keletkező permetet nem szabad belélegezni. S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz
kell fordulni. S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. S 45 Baleset
vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S 51 Csak jól
szellőztetett helyen használható.
A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak
körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A
felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák
elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden
további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.
A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező
más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt
elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel
érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a
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felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye
a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.
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