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MŰSZAKI ADATLAP 

SELFOAM DUPLA SZELEPES PURHAB 
 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

A Selfoam Dupla Szelepes Purhab egy poliuretán bázisú, egykomponensű, nedvességre keményedő tömítő- 

és szigetelőanyag. Különleges szelep kialakításának köszönhetően számos előnnyel rendelkezik. 

 

TULAJDONSÁGOK 

 

 Többirányú szelep, mely 360 °-os alkalmazást tesz lehetővé 

 Nagy kiszerelés, magasabb hozam 

 Új dizájn: speciális szelep hozzávaló kézi csőrrel 

 Könnyű alkalmazás még a nehezen hozzáférhető területeken is 

 Két funkció egy tartályban 

 Egykomponensű 

 Nedvességre keményedik 

 Kiváló tapadás a legtöbb építőanyaghoz, mint például: fa, beton, csempe, fém és alumínium (kivéve 

polietilén, szilikon és teflon) 

 Kikötés után vágható és festhető 

 Hő- és hangszigetelés 

 Nagyon jó tágulási kapacitás (térfogat növekedés) 

 Nem ereszkedik meg, nem megy össze 

 Festhető 

 Nem ellenálló az UV sugárzással szemben 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

  

 ablakok és ajtókeretek összeszerelésére és tömítésére 

 építkezés során előforduló hézagok és üregek kitöltésére, különösen az ablakkeretek körül 

 nyílások tömítésére bármilyen tetőszerkezetben 

 falon és padlón keresztülmenő csövek és kábelek csatlakozásának a tömítésére 
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MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 

JELLEMZŐK ÉRTÉKEK 

Bázis poliuretán 

Kötési mechanizmus légköri nedvességre keményedik 

Bőrösödés kb. 10 perc 

Vágási idő  15-30 perc 

Sűrűség 20 ± 2 kg/m3 

Térfogat növekedés 40-45 liter (750 ml) 

Hőmérséklet ellenállás (kikötve) -30 °C és +80 °C között 

Felhasználási hőmérséklet +5 °C és +35 °C között 

Kiszerelés 750 ml x 12 dobozonként 

Szín halvány sárga 

Polcidő 12 hónap +5 °C és +25 °C közötti száraz és hűvös helyen tárolva 

 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 

Az alkalmazott felület legyen tiszta, száraz, zsír-, olaj- és pormentes. 

A száraz felületet be kell nedvesíteni a purhab felvitele előtt. 

Hideg időben felhasználás előtt a terméket szobahőmérsékleten tárolja (kb. 20 percig).  

A purhab legideálisabb felhasználása úgy érhető el, ha a csomagolás 20-25 °C között van. 

Használat előtt erőteljesen rázza fel a flakont (kb. 30-szor).  

Javasoljuk, hogy használat után Selfoam Habtisztító Spray-vel tisztítsa meg a kinyomó pisztolyt, ezzel 

megnöveli annak élettartamát. 

A pisztoly hátulján lévő szelep állításával szabályozhatja a hab áramlását. Kézi csőr használata esetén a hab 

kinyomását a kinyomó pisztolyra gyakorolt nyomás változtatásával lehet szabályozni. 

A legjobb teljesítmény és legnagyobb hozam eléréséhez a szelepet fordítsa lefelé. Ezen felül a szelep 360 °-

os tartományban működik. 

A felhasználási javaslatok betartása esetén a hab kiváló hatékonysággal rendelkezik. Kérjük, olvassa el a 

figyelmeztetés részt is! 

A terméket száraz, hűvös helyen tárolja egyenesen, szeleppel felfelé. 
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BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK 

 

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból. 

Gyermekektől távol tartandó! Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést! Használat során viseljen 

védőkesztyűt! 

Védje a terméket a megfagyástól, közvetlen napsugárzástól, valamint ne tegye ki 50 °C feletti 

hőmérsékletnek! 

Jól szellőző helyen használja! A gőzöket ne lélegezze be! 

A termék használata közben ne dohányozzon! 

A vegyi anyagok biztonságos kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos további 

információért és tanácsokért olvassa el az aktuális anyagbiztonsági adatlapot, mely tartalmazza a termék 

fizikai, ökológiai, toxikológiai és egyéb biztonsági adatait. 

http://www.balker.hu/
mailto:info@balker.hu

