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MŰSZAKI ADATLAP 

MFiX 2K Twist Purhab 
 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

Az MFiX 2K Twist Purhab egy kétkomponensű, légnedvességre keményedő poliuretán hab. 

A purhab megfelel az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek. 

 

TULAJDONSÁGOK 

 

• Alacsony tágulási kapacitás 

• Rövid kötési idő 

• Magas habsűrűség 

• Nagy mechanikai erő 

• Csökkent habnyomás 

• Csökkent B2-es gyúlékonyság 

• Megnövelt felületi tapadás 

• Normál hozam 

• Hangszigetelő tulajdonság 

 

ALKALMAZÁS 

 

A purhab kifejezetten az alábbi felhasználási területekre lett kifejlesztve: 

• ajtószerelvények tömítése, 

• zuhanytálcák és fürdőkádak beszerelése és szigetelése, 

• lépcsősorok összeszerelésénél a vízszintes és függőleges felületek illesztése, 

• ablakpárkány és küszöb szigetelése. 

 

Ezen kívül a purhab megfelel a következő alkalmazások alapvető követelményeinek: 

• üregek, repedések és nyílások kitöltése, valamint csövek összeillesztésének tömítése, 

• hang- és hőszigetelés, 

• ablakok tömítése. 

 

Az alkalmazás előtt olvassa el a biztonsági előírásokat, amelyeket a technikai adatlap végén és a biztonsági 

adatlapban talál. 
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MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 

JELLEMZŐK 
ÉRTÉKEK (+23°C és 50%-os relatív 

páratartalom mellett) 1) 

Kapacitás [RB024] 8-10 liter 

Másodlagos térfogat-növekedés (tágulás után)  

[TM 1010-2012**] 
20-50% 

Nyitott idő [TM 1014-2013**] ≤ 7perc 

Vághatósági idő [TM 1005-2013**] 2) ≤ 15perc 

Teljes kikötés [RB024] 4 óra 

Hővezetési tényező (λ) [RB024] 0,036 W/m*K 

Méret stabilitás [TM 1004-2013**] ≤ 3% 

Sűrűség [DIN ISO 845] 50 kg/m3 

Tűzállósági osztály [DIN4102] B2 

Merőleges szakítószilárdság (szakítóerő) [PN-EN 1607] 32 

Szakadási nyúlás 10% 

Kompressziós feszültség 10%-os deformációnál 

(nyomószilárdság) [DIN-53421] 
15 N/cm2 

  

EGYÉB JELLEMZŐK ÉRTÉKEK 

Felhasználási hőmérséklet (tartály) +10°C és +25°C között (optimális +20°C) 

Felhasználási hőmérséklet (környezet/felület) +10°C és +25°C között 

Szín kék 

Szállítási hőmérséklet 

-20°C alatt 

-19°C és -10°C között 

-9°C és 0°C között 

Purhab szállítási idő 

4 nap 

7 nap 

10 nap 

Polcidő 12 hónap +5°C és +30°C között tárolva 

 
1) Az összes megadott paraméter a gyártó belső szabványainak megfelelő laboratóriumi teszteken alapul, és 

nagyban függ a hab kikötési körülményeitől (pl. környezeti tényezők, felületi hőmérséklet, a használt 

eszközök minősége és a habot kezelő személyzet felkészültsége). 
2) A gyártó javasolja, hogy a befejező munkálatokat csak teljes kikeményedés után, azaz 4 óra elteltével 

kezdje meg. Az adott eredmény egy 3 cm átmérőjű habcsíkra vonatkozik. 
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** A gyártó a FEICA által jóváhagyott vizsgálati módszereket alkalmazza, amelyek célja átlátható és 

reprodukálható teszteredmények szolgáltatása, ezzel biztosítva az ügyfelek számára a termék 

teljesítményének pontos ábrázolását. A FEICA OCF tesztelési módszerek a következő honlapon érhetők el: 

http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf. A FEICA egy nemzetköziszervezet, amely az 

európai ragasztó- és tömítőanyag-ipart képviseli, beleértve az egykomponensű habgyártókat. További 

információk: www.feica.eu 

 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 

1. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

A hab kiválóan tapad a tipikus építőipari anyagokhoz, mint például: tégla, beton, vakolat, gipszkarton, 

fa, fémek, polisztirol, kemény PVC és merev PUR. 

✓ A munkafelületet tisztítsa meg és zsírtalanítsa. 

✓ Biztosítsa, hogy a felületeket ne érhesse véletlenszerű szennyeződés. 

 

2. TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 

✓ A túl hideg flakont először szobahőmérsékletre kell melegíteni, pl. meleg vízbe merítve (legfeljebb 

+30°C-os vízben), vagy szobahőmérsékleten hagyva legalább 24 órán keresztül. 

✓ Ne használja a rendszert, ha a flakon hőmérséklete meghaladja a +25°C-ot! 

 

3. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

✓ Vegyen fel védőkesztyűt! 

✓ A flakon alján lévő forgótárcsát forgassa el ötször az óramutató járásával megegyező irányban. 

✓ Jól rázza fel a tartályt, hogy az alapanyagok alaposan elkeveredjenek (kb. 40 másodpercig: 20-szor 

fejjel lefelé és 20-szor a szeleppel lefelé). 

✓ Csavarja fel a pisztolyt a flakonra. 

✓ Használat során a tartályt szeleppel lefelé tartsa. 

✓ A hab egységes kék színe azt jelzi, hogy az alkotórészek megfelelően összekeveredtek (kék szín 

hiányában ismét forgassa el ötször a flakon alján lévő forgótárcsát és rázza fel jól a tartályt). 

✓ A függőleges réseket alulról kezdve és felfelé haladva töltse ki. 

✓ Ne töltse ki a teljes rést, mert a hab térfogata növekszik. 

✓ A habot az aktiválás után 5 percen belül fel kell használni! 
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4. FELVITEL BEFEJEZÉSE UTÁNI MUNKÁLATOK 

✓ Teljes kikötés után (4 óra) a felesleges habot mechanikusan kell eltávolítani. 

✓ Közvetlenül a hab teljes kikeményedése után biztosítsa az UV sugárzással szembeni védettséget pl. 

vakolat vagy festék használatával. 

 

5. MEGJEGYZÉSEK/KORLÁTOZÁSOK 

Ajtó- és ablakszerelvények összeszerelése az elemek mechanikai párosítása nélkül tilos! A mechanikai 

összeillesztés hiánya a szerelt elemek eldeformálódását okozhatja. 

✓ A hab kémiai reakció eredményeként keményedik ki. Ne használjon vizet a munkafelületek és a hab 

nedvesítéséhez. 

✓ Különösen alacsonyabb hőmérsékleteken (+15°C alatt) javasoljuk, hogy hagyja a habot teljesen 

megszilárdulni. Az előkezelésbe való elhamarkodott beavatkozás visszafordíthatatlan változásokat 

okozhat a hab szerkezetében és stabilitásában, és előidézheti a hab felhasználhatósági 

paramétereinek romlását. 

✓ A hab egyszer használatos termék. 

✓ Amennyiben a habot félig elhasználta, vagy ha az aktiválás után a hab felhordására nem kerül sor, 

akkor a fennmaradó habot azonnal le kell hűteni, pl. egy vödör hideg vízben. Ebben az esetben a 

hab újbóli felhordása nem lehetséges. 

✓ A hab nem tapad polietilénhez, polipropilénhez, poliamidhoz, szilikonhoz és teflonhoz. 

✓ A friss habot poliuretán habtisztítóval lehet eltávolítani. 

✓ A kikeményedett hab csak mechanikusan (pl. késsel) távolítható el. 

✓ A használt pisztoly minősége és műszaki állapota befolyásolja a végtermék paramétereit. 

✓ A habot ne használja rosszul szellőző helyiségben, vagy ott, ahol nincs friss levegő. Ne használja 

közvetlen napfénynek kitett helyeken! 

 

TÁROLÁS/SZÁLLÍTÁS 

 

A purhab a gyártástól számított 12 hónapon belül felhasználható, feltéve, hogy eredeti csomagolásban 

függőleges helyzetben (szelep felfelé), száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. A +30°C-

ot meghaladó hőmérsékleten történő tárolás lerövidíti a termék polcidejét, és hátrányosan befolyásolja 

annak tulajdonságait. A terméket legfeljebb 7 napig lehet -5°C hőmérsékleten tárolni (szállítás nélkül). A 

purhab flakon tárolása +50°C-ot meghaladó hőmérsékleten vagy nyílt láng közelében tilos. A termék 

ajánlottól eltérő tárolása a szelep elzáródásához vezethet. A tartályt még üres állapotban sem szabad 

összenyomni vagy átszúrni. A részletes szállítási információkat az anyagbiztonsági adatlap (MSDS) 

tartalmazza. 
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BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK 

 

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból. 

Gyermekektől távol tartandó! 

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. 
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