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קצף פוליאוריטן לאקדח 700

תיאור
מורכב מאקדח שמתחבר בהברגה למכלים  700סמ"ק  ,חד פעמיים.
לאקדח יש שסתום בסוף הקנה המאפשר שימוש חוזר עד גמר תכולת המיכל ,ללא חשש מסתימות או נזילות .
קצף על בסיס פוליאוריטן  -לבידוד ועיגון בתחומי בניה ותעשיה .הקצף מתאשפר בעזרת הלחות שבאוויר או בתשתית.
יש חומר ניקוי – , PU Cleanerבמיכל לחץ  400סמ"ק שניתן להבריג לאקדח ולנקותו במקרה שרוצים לנתקו ממיכל
הקצף ולאחסן אותו) .כל עוד שהאקדח מחובר לקצף אין צורך לנקותו(.
שימושים
מילוי תפרים,חללים ופתחים בקירות,תקרות ,עיגון חלונות ומשקופים.
הגנה:
לבש כפפות משקפי מגן וסרבל.
הכנת השטח:
ללא שומנים או חומרים רופפים מומלץ להרטיב את השטח בריסוס קל במים
,לפני היישום.
יישום:
 1נער את המיכל היטב לפחות  20פעם
 2הסר את פקק הביטחון והברג את האקדח למיכל הרחק מהפנים ,יש
להוציא קצף מיד לאחר הרכבת האקדח ע"מ להוציא את האוויר שנוצר
עקב ההרכבה.
 3וסת את זרימת הקצף ע"י סיבוב הכפתור הנמצא מאחורי האקדח ,לאחר
גמר השימוש ניתן לסובב שנית את הכפתור לכיוון השעון ע"מ שלא יהיה
ניתן להפעיל אותו בטעות ,יש להשאיר את האקדח מוברג למיכל.פירוק
האקדח מהמיכל יש לעשותו בזהירות רק בגמר התכולה .במידה והאקדח
לא פועל יש לחבר האקדח עם מיכל ספריי ניקוי ולהזרים לתוכו חומר עד
שהאקדח יתנקה מהקצף ,מומלץ לשמן את חלק ההברגה של האקדח
בעזרת וזלין או ספריי סיליקון .
 4לא ליישם מעל עובי  4מ"מ בבת אחת ,הקצף לא יכול להתאשפר כראוי
בחללים סגורים הרמטית.
 5ניתן לחיתוך אחרי שעה ,ניתן לצביעה אחרי  24שעות.
 6מילוי תפר צריך להיות בערך כ,70% -קצף שלא התאשפר ניתן להסיר בספריי ניקוי או באציטון ,קצף שהתאשפר
ניתן להסיר רק מכנית.
 7יש לדאוג לאוורור נאות בשעת ואחרי היישום.
אזהרות:
הרחק מהישג ידם של ילדים,הרחק ממקורות בעירה או אש ,אין לנשום את האדים .מגרה את העיניים ,דרכי הנשימה
והעור .עלול לגרום לרגישות יתר.במקרה של מגע בעיניים שטוף מיד בהרבה מים והשג יעוץ רפואי .במקרה של תאונה או
אם אינך מרגיש טוב ,השג מיד יעוץ רפואי )הראה את התווית במידת האפשר(.לשימוש רק באזורים מאווררים
היטב.תשומת לב מיוחדת למקורות אש גלויים בתוך רדיוס של עד  10מטר)יש להגן על רהיטים ,שטיחים כוו' בשטח
היישום(.
אחסנה :אחסן בעמידה בין  5עד  25צלסיוס .תאריך יצור ותפוגה נמצא בתחתית המיכל.
תכולה :מכיל דיפנילמתן– 4 ;4דיאזוציאנט,איזומרים והומולוגים .עיין במידע שסופק ע"י היצרן .מיכל תחת לחץ .יש
להגן מפני אור שמש ואין לחשוף לטמפרטורות מעל  + 50צלסיוס .אין לנקב או לשרוף ,אפילו אחרי השימוש .אין לרסס
על להבה חשופה או כל חומר לוהט.
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