
Περιγραφή προϊόντος

Ο Zwaluw PU Gunfoam B2 είναι υψηλής ποιότητας

διογκούµενος πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού, ενός
συστατικού, σχεδιασµένος για σφράγιση και πλήρωση αρµών,
κενών και συνδέσεων. Ο Zwaluw PU-Foam Β2 ωριµάζει µε την
ατµοσφαιρική υγρασία. Κλάση φωτιάς Β2. Χαµηλή διόγκωση. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλής ποιότητας επαγγελµατικός διογκούµενος
πολυουρεθανικός αφρός

• Κλάση φωτιάς Β2

Εφαρµογές
O Zwaluw PU Gunfoam B2 χρησιµοποιείται για αρµούς
συνδέσεων γύρω από κουφώµατα και κατασκευαστικούς

αρµούς, διαχωριστικά τοιχώµατα, οροφές, αρµούς δαπέδων,
οπές τοιχοποιίας για την εγκατάσταση σωληνώσεων µέσα
από τοίχους και πατώµατα. Σε γενικές γραµµές ο αφρός έχει

µια εξαιρετική πρόσφυση στο σκυρόδεµα, τούβλα, πέτρες,
γύψο, ξύλο, µέταλλο και πολλά πλαστικά όπως το

πολυστυρένιο, άκαµπτο αφρό PU και σκληρό PVC.

Οδηγίες χρήσης

Θερµοκρασία δοχείου: + 5°C έως + 30°C (συνιστάται + 15°C
έως + 25°C) Θερµοκρασία εφαρµογής (ισχύει για περιβάλλον

και υποστρώµατα): + 5°C έως + 35°C (συνιστάται + 15°C έως
+ 25°C) Βιδώστε την φιάλη στο πιστόλι κρατώντας τον αφρό

όρθιο. Ενδείκνυται η χρήση πιστολιού Zwaluw NBS M gold.
Ανακινείστε τον αφρό (για τουλάχιστον 20 φορές) πριν την
χρήση. Γυρίστε τον αφρό ανάποδα και εφαρµόστε µε το
πιστόλι. Η ροή του αφρού ρυθµίζεται µε την βαλβίδα στο

πίσω µέρος του πιστολιού. Γεµίστε το κενό που θα

εφαρµόσετε τον αφρό µέχρι την µέση. Πριν από κάθε

εφαρµογή ψεκάστε την επιφάνεια µε νερό. Ο αφρός θα

διογκωθεί και θα γεµίσει το κενό. Όταν τοποθετείτε
κουφώµατα φροντίστε να χρησιµοποιήσετε αποστάτες και

σφήνες για να συγκρατήσετε το κούφωµα για τις πρώτες 24
ώρες µέχρι να ωριµάσει ο αφρός τελείως. Προστατέψτε τα
µάτια σας και φοράτε γάντια και ρούχα προστασίας. Καλύψτε
το δάπεδο και τα έπιπλα µε χαρτί ή νάιλον επικάλυψης. Αρµοί
µεγαλύτεροι και βαθύτεροι από 4 cm θα πρέπει να γεµίζονται
σε στρώσεις. Ο χρόνος µεταξύ των στρώσεων θα πρέπει να

είναι 15 - 30 λεπτά. Πριν από κάθε εφαρµογή ψεκάστε την

επιφάνεια µε νερό. Χρησιµοποιείτε µόνο σε καλά

αεριζόµενους χώρους. Το δοχείο αποθηκεύεται σε όρθια θέση

µεταξύ + 5°C και + 25°C. Δοχείο υπό πίεση! Προστατεύστε
από την ηλιακή ακτινοβολία και µην εκθέτετε σε
θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους + 50°C. Μην τρυπάτε
ούτε καίτε, ακόµα και µετά τη χρήση. Περιέχει εύφλεκτα
προωθητικά. Μην ψεκάζετε σε γυµνή φλόγα ή οποιοδήποτε

υλικό πυρακτώσεως. Μακριά από πηγές ανάφλεξης.
Απαγορεύεται το κάπνισµα. Ο φρέσκος αφρός καθαρίζεται µε
Zwaluw® Universal PU-Cleaner. Ο στεγνός αφρός αφαιρείται µε
µηχανικά µέσα και Pur Remover. Συνιστάται δοκιµή πριν την

εφαρµογή. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στo
τεχνικό µας τµήµα.
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Πρόσθετη πληροφορία

Απόδοση FEICA TM1003
750 ml = 40-45
liter

Ελεύθερο στο άγγιγµα FEICA TM1014 8 - 12 minutes

Θερµική αγωγιµότητα 30-35 mW/m.K

Θερµοκρασία αντοχής
- 40°C to + 90°
C

Θερµοκρασία εφαρµογής
+ 5°C to + 35°
C

Κλειστής κυψέλης ± 70%

Πυκνότητα 15 - 20 kg/m3

Συµπεριφορά καύσης B2

Χηµική βάση Polyurethane

Χρόνος κοπής FEICA TM1005 40 - 60 minutes

Χρόνος ωρίµανσης FEICA TM1015
80 - 100
minutes

Αυτές οι τιµές είναι τυπικές ιδιότητες και µπορεί να

διαφέρουν +/- 3% 

Περιορισµοί
• Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, µαλακά

πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώµατα

• Not suitable for permanent water load. Not suitable for use (eg
filling) in cavities with insufficient moisture

Προετοιµασία και εφαρµογή
Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς σκόνες, γράσα
ή άλλα λιπαντικά υλικά. Είναι σηµαντικό να ψεκάσετε την

επιφάνεια µε νερό πριν την εφαρµογή καθώς βελτιώνει την

πρόσφυση και την τελική κυτταρική δοµή του αφρού.

Συµβατότητα µε βαφές
Μπορεί να βαφτεί ή να καλυφθεί µε σφραγιστικά/στόκους
µετά την πλήρη ωρίµανση.

Καθαρισµός
Ο φρέσκος αφρός καθαρίζεται µε Zwaluw Universal PU-Cleaner.
Ο στεγνός αφρός µε µηχανικά µέσα και Zwaluw Pur Remover. 

Χρώµατα
•

Συσκευασία

• Aerosol

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε στη

σελίδα του προϊόντος 

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία µεταξύ + 5°C και + 25°C, η
διάρκεια ζωής µέχρι 12 µήνες από την ηµεροµηνία
παραγωγής, αποθηκευµένο σε στεγνό µέρος.

Πιστοποιητικά

DIN 4102-1 Reaction to fire
ISO 717-1 Joint Sound Insulation
A+ (Eurofins ISO 16000)
FEICA member
A+ French VOC Regulation

Υγεία & Ασφάλεια
Το Φύλλο Δεδοµένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί

και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρµογή. Είναι
διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση
Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συµµορφώνεται, µέσα
στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, µε τις τεχνικές

προδιαγραφές του.

Νοµικές σηµειώσεις
Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/
και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρµογή και στη χρήση των προϊόντων της Den
Braven βασίζονται στην σηµερινή γνώση και εµπειρία σχετικά µε την χρήση και εφαρµογή του

προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η

τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται µε την εκ µέρους του χρήστη αφενός µεν χρήση ή/και
εφαρµογή του προϊόντος σύµφωνα µε τον σκοπό του και αφετέρου µε την ασφαλή και κατάλληλη

φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της

εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος , δεν φέρει όµως καµία ευθύνη για τις τυχόν

παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρµογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των

διαφορετικών συνθηκών εφαρµογής, των υλικών, των υποστρωµάτων κλπ. Η Den Braven δεν
παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική µε την εµπορευσιµότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό

αγοράς και χρήσης του προϊόντος , ως εκ τούτου καµία απαίτηση κατά της Den Braven δεν µπορεί
να θεµελιωθεί στη βάση των αναγραφόµενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης

µορφής παρεχόµενων οδηγιών . Το παρόν δεν αποτελεί , ούτε µπορεί να ερµηνευθεί ως οιαδήποτε

µορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του , ούτε
συνεπάγεται οιαδήποτε µορφή συµβατικής δέσµευσης, ούτε αποτελεί συνοµολογηµένη ιδιότητα

του προϊόντος. Ουδεµία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και
εξαιτίας αυτού µπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής- χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η

επιλογή του προϊόντος εκ µέρους του ουδόλως σχετίζεται µε το παρόν έγγραφο και περαιτέρω

αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει , χρησιµοποιεί και εφαρµόζει το προϊόν µε
αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής –χρήστης οφείλει να ενηµερώνεται για το προϊόν

και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών , καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του
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δοκιµές σχετικές µε την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδοµένου ότι µόνον εκείνος

γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρµογής, υλικών κλπ . Η Den Braven δεν φέρει

καµία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρµογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ µέρους των

αγοραστών- χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης , αποθήκευσης και

φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό

τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην

ιστοσελίδα της . Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.
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