
  

Aprašymas 

Vienakomponentės, takios, drėgmėje kietėjančios 

besiplečiančios poliuretano putos, tepamos pistoletu ir 

pasižyminčios išskirtinėmis lankstumo, nelaidumo orui ir 

akustinėmis savybėmis. Puikiai sukimba su plytomis, blokeliais, 

akmeniu, tinku ir cementu, o taip pat mediena, metalu ir įvairiais 

plastikais. Vėliau nežymiai plečiasi, todėl lengviau kontroliuoti 

naudojimo metu. 

 

Spalva 

Balta 
 

Pakuotė 

750 ml slėginė talpykla (12 vnt. dėžutėje) 

 

Techninė informacija 
 

Ypatybė Testavimo 

būdas 

Rezultatai 

Sudėtis  Poliuretano putos 

Reakcijos į ugnį 

klasifikacija 

DIN 4102-1 B3 

Išeiga  34 litrai 

Vandens sugėrimas EN 1609 0,2 kg/m² 

Tankis LAB 015 15–25 kg/m³ 

Kietėjimo laikas FEICATM 1014 

esant 23 °C ir 50 % 
RH 

10 minučių 

Pjovimo laikas FEICATM 1005 45 minutės 

Apkrovos laikas  24 valandos 

Sandarumas EN 12114 <0,1 m³/(h.m) esant ±1000 Pa 

Judėjimas 
FEICATM1013 50 % 

Gniuždymo jėga 

(10 %) 
FEICATM 1011 11 kPa 

Pailgėjimas plyštant FEICATM 1018 50 % 

Šiluminis laidumas 
EN 12667 36 mW/m.K 

Didžiausias akustinis 

rodiklis 

EN ISO 140-1: 

2005-03 
63 dB 

Naudojimo 

temperatūra 

Talpykla: 

Aplinka: 

nuo +5°C iki +30°C 

nuo -3°C iki +35°C 

Žemiausia ir 

aukščiausia temp.: 

 Trumpalaikė: -40 °C iki +130 °C 

Ilgalaikė: -40 °C iki +90 °C 

 
Laikymas 

Laikykite tamsioje, sausoje vietoje 10–25 °C 

temperatūros aplinkoje. Talpyklas laikykite pastatytas. 

Produktas supilstytas į slėgines talpyklas, todėl 

laikykitės laikymo nurodymų ir nekaitinkite. 

Galiojimo trukmė 
15 mėnesių, jei laikoma pagal rekomendacijas 

originaliose, neatidarytose talpyklose. 

Reikalingi įrankiai 

• „illbruck“ putų pistoletas, peilis, juosta gretimoms vietoms 

apsaugoti. AA290 PU putų valiklis, pistoletui nuvalyti po 

panaudojimo. Kietėjimo metu nestabilias vietas gali reikėti 

prispausti arba pritvirtinti. 

 

Apsauginė įranga 

NAUDOKITE GERAI VĖDINAMOJE VIETOJE ir būtinai naudokite 

visą rekomenduojamą apsauginę įrangą.  Išsamios 

rekomendacijos pateikiamos saugos duomenų lape. 

CI/SfB   

Yt4 
 

CAW P22 
Uniclass L6751: P7112 

 

FM330 
 

„Pro Foam Air 

Naudojimas / paskirtis 
FM330 puikiai tinka naudoti kaip tarpų 

užpildas statybinėms siūlėms, įskaitant tas 

vietas, kuriose numatomas judėjimas. 

Šią priemonę tinka naudoti, pavyzdžiui, 

langams ir durims, grindų ir sienų 

sujungimams, sienų ir lubų sujungimams 

bei vamzdžiams ir įvadams sandarinti. 

Pagrindiniai privalumai 
• Itin efektyvios PU putos, pasižyminčios 

išskirtinėmis akustinėmis ir sandarumo 

savybėmis 

• Orui nelaidi sudėtis, patikrinta pagal EN 

12114 

• Garso slopinimas – iki 63 dB sujungimų 

sandarinimo indeksas 

• Lankstumas – iki 50 % judėjimo 

galimybė užtikrina siūlių vientisumą 

judėjimo atveju 

• Neigiamoje temperatūroje tinkama 

naudoti sudėtis – galima naudoti iki –3 

°C temperatūros aplinkoje 

• Nedidelis vėlesnis plėtimasis ir tikslus 

gylio nustatymas 



 

 

„Pro Foam Air Seal“ 

 

Paruošimas 

• Prieš naudodami būtinai atlikite tinkamumo testą. 

• Grindų dangą apsaugokite popierine arba plastikine plėvele. 

• Pašalinkite visas palaidas daleles, dulkes ir tepalus. 

• Kad greičiau sukietėtų, pagrindą (jei reikia) galima 

sudrėkinti. 

 

Naudojimas 

• Talpyklą stipriai suplakite mažiausiai 20 kartų. Nuimkite 

apsauginį dangtelį ir prie talpyklos prisukite pistoletą. 

• Apverskite talpyklą ir nukreipkite antgalį į tarpą. Švelniai 

spausdami gaiduką nustatykite tinkamą tekėjimo greitį. 

• Sujungimų iki viršaus nepripildykite, nes putos plėsis. Kad 

rezultatai būtų optimalūs, pripildykite maždaug 80–90 % 

sujungimo gylio. FM330 vėliau plečiasi nežymiai 

lyginant su kitomis tipinėmis PU putomis, todėl tinkamai 

užpildyti sujungimus yra lengviau. 

• Kad rezultatai būtų geriausi, talpyklą visada laikykite 

vertikaliai, o vožtuvą nukreipę žemyn. 

• Dirbdami su horizontaliais paviršiais, visada dirbkite tolyn nuo 

bėgančios srovės, o dirbdami su vertikaliais paviršiais – 

aukštyn. 

• Pildydami gilius sujungimus, putas tepkite sluoksniais, 

palaukdami, kol kiekvienas sluoksnis pasidengs plėvele ir iš 

dalies sukietės. Tik tada tepkite naują sluoksnį. 

• Sukibimas pagerės ir kietėjimas pagreitės tarp kiekvieno 

sluoksnio užtepus švaraus vandens. 

Valymas 

Pistoletą nuvalykite išėmę putų talpyklą ir ją pakeitę AA290 PU 

putų valikliu. Putų perteklių nedelsdami nuvalykite AA290 PU 

putų valikliu arba acetonu. Įsitikinkite, kad ant valomo pagrindo 

nėra tirpiklio likučių. Sukietėjusias putas pašalinti galima tik 

mechaniniu būdu. 

 

Pastaba. 

FM330 nėra atsparios UV, todėl jas nuo saulės spindulių 

reikia apsaugoti tinkamu matiniu sandarikliu, užpildu arba 

dažais. Kaip ir kitų PU putų atveju, šios putos nesukimba su 

polietilenu, „Teflon®“, silikonu arba vašku dengtais paviršiais. 

 

Sveikatos apsauga ir atsargumo priemonės 

Prieš naudojant būtina perskaityti saugos duomenų lapą ir jį 

suprasti. Labai degios – laikykite toliau nuo atviros liepsnos ir 

kitų degimo šaltinių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Techninė priežiūra 

„tremco illbruck“ dirba patyrusių techninių 

pardavimų atstovų komanda, galinti padėti 

išsirinkti ir nurodyti reikiamus produktus. Jei 

reikia išsamesnės informacijos, dėl priežiūros 

ar patarimų kreipkitės į klientų aptarnavimo 

skyrių telefonu 01942 251400. 
 

Garantija 

„tremco illbruck“ produktai gamina pagal griežtus 

kokybės standartus.  Visus pagal (a) „tremco 

illbruck“ rašytinius nurodymus ir 

 

(b) „tremco illbruck“ rekomenduojamomis 

aplinkybėmis naudotus, tačiau defektų 

turinčius, produktus pakeisime nemokamai. 

Neprisiimame atsakomybės už šiame lankstinuke 

pateikiamą informaciją, nors ji publikuojama 

sąžiningai ir įsitikinus, kad yra tiksli. „tremco 

illbruck Limited“ pasilieka teisę 

keisti produkto specifikacijas be išankstinio 

įspėjimo, pagal bendrovės nuolatinio tobulėjimo 

politiką. 

 

 
 

„tremco illbruck Limited“ 

Coupland Road, Hindley Green 

WN2 4HT Wigan 

United Kingdom 

Tel. +44 1942 251400 

Faks.: +44 1942 251410 

info.uk@tremco-illbruck.com 

www.tremco-illbruck.co.uk 
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