
 

Tiger PU-Gunfoam 
Professionaalne PU püstoli vaht 

                
 
Toote kirjeldus 
Tiger PU-Gunfoam on 1-komponentne isolatsioon ja 
konstruktsioonist polüuretaanvaht, mis on kasutatav 
konstruktsiooniosade vahelise tihenduse loomiseks. 
Tiger PU-Gunfoam kõveneb õhu- ja ehitusmaterjali 
niiskuse toimel. 
 
Kasu 
• Kvaliteetne professionaalne PU vaht 
• Hea soojustõhusus 
• Kõrge tõmbetugevus ja nihkejõud  
 
Rakendused 
Tiger PU-Gunfoam töötati välja liigeste täitmiseksakna 
ja pinna konstruktsioondel, vaheseintel, lae-ja 
põrandaliidetel. Tiger PU-vaht sobib 
suurepäraseltbetoonile, tellisele, kivile, kipsile, puidule 
ja plastilenagu EPS ja XPS, jäik PU vaht ja uPVC.  
 

Kasutamine 
Mahuti temperatuur: + 5 ° C kuni + 30 ° C (soovitatav + 
15 °C)+ 25 ° C). Kasutus temperatuur (rakendatav 
keskkonnale jasubstraatidele): + 5 ° C kuni + 35 ° C 
(soovitatav + 15 ° C kuni+ 25 ° C). Eemaldage kork ja 
keerake kõrs kindlalt ventiilile.Raputage enne kasutamist 
vähemalt 20 korda tugevalt. Vahukandmiseks keerake 
balloon tagurpidi ja vajutage adapterit.Täitke õõnsus 
pooleldi ja madala niiskuse korral niisutageveega. Vaht 
laieneb, et täita ülejäänud. Aknaraami kinnitamisel 

kasutage raamide hoidmiseks distants liiste ja kiilu24 

kiilu 24 tundi, kuni vaht on täielikult kõvastunud. 
Kaitske silmi, kandke kindaid ja kaitsevahendeid. 
Põrandakatted ja mööbel, katke paberi või kilega. 
Vahed, mis on laiemad ja sügavamad kui 4 cm, tuleb 
täita mitme kihina. Oodake rakenduste vahel 15-30 
minutit. Enne igat korda pihustage kergelt veega. 
Kasutage ainult hästiventileeritud kohtades. Hoidke 
ballooni temp. + 5 ° C kuni + 25 ° C vahel.Surve all olev 

pakend! Kaitsta päikesevalguse eest ja hoida 
temperatuuril kuni + 50 ° C. Ärge purustage ega 
põletage isegi pärast kasutamist. Sisaldab süttivat 
propellenti. Ärge pihustage lahtisele leegile või 
hõõguvale materjalile. Hoida eemal süttimisallikatest. 
Suitsetamine keelatud. Teadmistebaasi tehnilised 
punktid on saadaval meie veebilehel 
www.denbraven.com. 

 
Tehnilised andmed 
Pealekandmise temperatuur:  +5°C kuni +35°C 
Baas:   Polüuretaan 
Suletud poorid:  ±70% 
Kuivamisaeg:   80 - 100 min (FEICA TM1015) 
Lõikekuiv:  20 – 40 min (FEICA TM1005) 
Tihedus: 18 - 25 kg/m3 
Stabiilsus:  -5% < DS <0% (FEICA TM1004) 
Tuleklass:  B3 
Heliisolatsioon:  58 dB 
Puutekuiv:  8 - 12 min (FEICA TM1014) 
Temperatuuri vahemik:  -40°C to +90°C 
Soojusjuhtivus:   30-35 mW/m.K 
Maht:  750 ml = 35-40 liter (FEICA TM1003) 
Need väärtused on tüüpilised omadused ja võivad varieeruda +/- 3% 
 
Piirangud:· Ei sobi PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 

pehmete plastide,neopreeni ja bituumensubstraatide 
jaoks· Ei sobi püsivaks kokkupuuteks veega· Ei sobi 
kasutamiseks ebapiisava niiskusega õõnsustes  

Pinna ettevalmistamine ja viimistlemine: 
Aluspinnad peavad olema puhtad, tolmust, õli ja rasvast 
vabad. Oluline on kasutada substraatidena veidi enne 
kasutamist parandab vahu adhesiooni ja 
lõpprakkudestruktuuri.  
PuhastamineVärske PU Cleaner. Pärast kuivamist saab 
eemaldada vahtu ülejäägi ja seda saab lõppviimistleda. 
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Professionaalne PU püstoli vaht 

 
Tervis ja turvalisus 
 
Toote ohutuskaart tuleb enne toote kasutamist läbi 
lugeda. Need on saadaval nõudmisel ja Den Braven 
veebilehel.  
 
Garantii 
 

Den Braven garanteerib, et selle toode vastab oma 
säilivusaja jooksul selle spetsifikatsioonile.  

• Värvus •Kollane  

 

Pakend: Aerosool 750ml  

 

Säilitusaeg 
 
Kui hoida avamata originaalpakendis +5 ° C kuni +25 ° C 
ja hoida kuivas kohas, säilivusaeg on kuni 18 kuud 
alates tootmise kuupäevast. Hoidke kanistrite 
püstiasendis.  
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Toote ohutuskaart tuleb enne toote kasutamist läbi 
lugeda. Need on saadaval nõudmisel ja Den Braven 
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Disclaimer. Lahtiütlemine. Kõik käesolevas dokumendis ja 
kõigis muudes meie väljaannetes (sh elektroonilises) avaldatud 
teave põhineb meie praegustelteadmistel ja kogemustel ja see 
on Den Braveni eksklusiivne (intellektuaalne) vara. Ühtki selle 
dokumendi osa ei tohi kopeerida,reprodutseerida kolmandatele 
isikutele, reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil 
kasutatud ilma Den Braven'i kirjaliku nõusolekuta. Käesolevas 
dokumendis sisalduv tehniline teave toimib viidetena ega ole 
ammendav. Den Braven ei vastuta otsese või kaudsete 
(redaktsiooniliste) vigade , puudulike vigade eest ja / või selle 
dokumendi ebaõigsus. See hõlmab (kuid mitte 
ainult)mittetäielikku ja / või ebatäpset tehnoloogiliste 
muudatuste või mis tahes uuringud käesoleva dokumendi 
avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel. 
Den Braveni reserveerib õiguse muuta käesoleva dokumendi 
sõnastust. Den Braven´t ei saa vastutusele võtta otseselt ega 
kaudselt mis tahes käesolevas dokumendis kujutatud toote 
kahjustuse tõttu. Kasutaja peab lugema ja mõistma käesolevas 
dokumendis sisalduvaid ja muid dokumente puudutavaid 
dokumente enne toote kasutamist. Kasutaja vastutab kõigi 
vajalike katsete eest, et tagada toote sobivus kavandatud 
kasutusalal.Me ei mõjuta toodet, toote kasutamisviisi ja / või 
asjaolusid, mis on seotud ladustamisel või ladustamisel 
tekkivate sündmustega transpordil ja seetõttu ei võta me mingit 
vastutust kahju eest. Kõik tarned tehakse eranditult vastavalt 
meie üldistele tingimustele vastavalt Madalmaade 
Kaubanduskojas esitatudtingimustele. 

 

Tootja: Den Braven Benelux B.V 
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout 
+31 (0) 162491000 info@denbraven.nl 

Maaletooja: KKK PIEGUS OÜ, Peterburi tee 53, Lasnamäe, 
11415, +372 5165686 

 


