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MONTAVIMO PUTOS FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM, 750ML 

Aprašymas 

Vieno komponento poliuretano montavimo putos FOME FLEX DOUBLE PISTOL 
FOAM. Naujos DOUBLE PISTOL technologijos pagalba galima dirbti ir su pistoletu, 
ir su adapteriu, kuris komplektuojamas kartu su flakonu. Idealiai tinka 
profesionaliam montavimui ir izoliacijai. Dirbant su pistoletu, putos pasižymi mažu 
plėtimosi koeficientu. Ventilis turi vidinį sriegį, į kurį patikimai įsisuka adapteris. 
Galima dalį putų išpūsti adapteriu, po to jį išsukti ir toliau dirbti su pistoletu 

 

Taikymo sritys 

 Durų ir langų rėmų sandarinimas. 
 Vamzdžių ir kabelių izoliacija. 
 Jungčių tarpų tarp sienų užpildymas. 
 Šiluminė stogų izoliacija. 

 

 
 

Paviršiai 
 
Puikus sukibimas su dauguma statybinių medžiagų: betonu, tinku, medžiu, OSB, metalu, kietomis PU putomis, 
polistirolu ir kietu PVC. Darbiniai paviršiai turi būti nuvalyti nuo dulkių, nešvarumų ir riebalų, sudrėkinti 
purškimo būdu.  
 
Apribojimai 
 
Negalima naudoti vietose po nuolatine vandens tėkme ir visiškai uždaruose erdvėse. Siūlės išmatavimai 
nedidesni nei 4 cm pločio ir 4 cm gylio. Platesnius ir gilesnius sujungimus dengiama keliais sluoksniai. Prieš 
tai ankstesnis sluoksnis turi išdžiūti. Saugoti nuo UV spinduliuotės. Nesukimba su teflonu, polipropilenu, 
poliamidu, silikonu ir polietilenu. 
 
Darbo instrukcija 
 
Prieš naudojimą būtina gerai suplakti (mažiausiai 30 kartų). Išeigos intensyvumas reguliuojamas varžto 
esančio putų pistoleto korpuso gale pagalba ir spaudžiant pistoleto gaiduką. Po naudojimo pistoletą reikia 
nuvalyti. Geriausiai naudoti Montavimo Putų Valiklį Fome Flex Foam Cleaner. Pravalyti pistoletą prisukant 
putų valiklį vietoj putų flakono ir valymą, nuspaudus pistoleto gaiduką, vykdyti kelis ciklus, kol ištirps putų 
likučiai esantys pistoleto viduje. Pistoleto adapterį irgi išvalyti putų valikliu. Jei likučių nėra 
Angas putomis pripildyti nedaugiau nei  60-70%. Po sukietėjimo putų perviršių pašalinti peilio pagalba. 
Nesukietėjusios putos, kurios netyčia nukrito, turi būti nedelsiant pašalintos naudojant putų valiklį. 
Sukietėjusias putas galima pašalinti putų valikliu arba mechaniškai pašalinti. Tapetai, kilimai ir baldai turi būti 
uždengti popieriumi arba plastikine plėvele. 
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Spalva 
Gelsva 
 
 
Pakuotė 
Metalinis flakonas 
 
Techniniai duomenys: 
 

Darbinė aplinkos temperatūra -10oC ÷ +35°C 
Pjovimo temperatūra min +10 oC 
Plėvelės susidarymo laikas* 8÷12 min. 
Pjauti galima po* 40÷80 min. 
Visiškai sukietėja per* 5÷24 val. 
Atsparumas šalčiui Iki -15°C, transportuojant 
Atsparumas temperatūrai Po pilno sukietėjimo 
Matmenų pokytis +1 ÷ -5% 
Uždaros poros ~70% 
Šilumos laidumo koeficientas 25÷30 mW / mK (DIN 52612) 
Ugniai atsparumo klasė F (C4) 
Tankis (ISO7390) 18-25 kg/m3 
Išeiga 45L 

*Laboratorijos sąlygomis esant +23°C temperatūrai ir 55% drėgmei 
 
Siūlės išmatavimai: minimaliai – 8 mm; maksimaliai – 40 mm. 
 
 
Saugumo priemonės 
Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.  Patekus į akis, gerai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į 
gydytoją. Slėginis indas: saugoti nuo saulės šviesos ir nelaikyti aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje. Nebadyti 
ir nedeginti net tuščio. Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant kokios nors įkaitintos medžiagos. Saugoti nuo 
uždegimo šaltinių - Nerūkyti. Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas. Saugoti 
nuo vaikų. Saugos duomenų lapą galimą gauti paprašius platintojo. 


