
SAUMAN TÄYTTEET │ PU-VAAHDOT │ PILLIVAAHDOT

PENOSIL PREMIUM FOAM ja PREMIUM FOAM WINTER

Korkealaatuinen ja mukavalla applikaatto-
rilla varustettu rakennusvaahto vaativalle 
rakentajalle.

 ■ Tasainen rakenne.
 ■ Hyvät täyttöominaisuudet. 
 ■ Hyvä tarttuvuus erilaisiin rakennusmateriaaleihin.
 ■ Laadukas tulos erilaisissa sääolosuhteissa.
 ■ Käytettävissä mukana olevalla pillinmuotoisella 

applikaattorilla.
 ■ Helppokäyttöinen.
 ■ Uudenlainen kapeampi putki takaa paremman 

vaahdon rakenteen ja suuremman ulostulon.
 ■ Uudenlainen liipaisin sopii pillin tilapäiseen ilma-

tiiviiseen sulkemiseen työtaukojen ajaksi.

+5...+30 °C 
Foam

-10...+30 °C 
Foam Winter

VÄRI

PAKKAUS

 ■ 1000 ml aerosolipullo, sisältö 750 ml, 
12 kpl laatikossa
 ■ 800 ml aerosolipullo, sisältö 600 ml, 
12 kpl laatikossa

4 742205 0033684 742205 003429 4 742205 003658

Premium Foam 600 ml Premium Foam 750 ml Premium Foam Winter 750 ml
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PENOSIL PREMIUM FOAM ja PREMIUM FOAM WINTER

TEKNISET TIEDOT

TURVALLISUUSVAATIMUKSET
Pullo sisältää difenyylimetaani 4,4-di-isosyanaattia. Haitallista hengittäessä. Ärsyttää silmiä, 
ihoa ja hengityselimiä. Kaasujen hengittäminen voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Roiskeet 
silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Tupakointi kielletty 
kemikaalia käytettäessä! Taattava hyvä ilmanvaihto, tarvittaessa käytettävä henkilösuojaimia. 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Parametrit on mitattu lämpötilassa 23 °C ja 50 % ilmankosteudessa, ellei toisin 
ole mainittu.

OMINAISUUS YKSIKKÖ ARVO

Pintakuiva Foam
Foam Winter

minuuttia 12-16
10-14

Leikattavissa 
(30 mm kappale)

Foam
Foam Winter

minuuttia 30-40
30-35

Täysin jähmettynyt 
saumassa

+23 °C Foam
+23 °C Foam Winter
+5 °C Foam
-5 °C Foam Winter

tuntia max 18
max 12
max 24
max 24

Tiheys  kg/m3 25-30

Jähmettyneen vaahdon 
palonkestävyys (DIN 4102-1)

  B3

Tilavuuden kutistuminen  % max 2

Jälkipaisunta  kertaa 2-2,5

Jähmettyneen vaahdon 
syttymispiste

 °C 400

Vetolujuus (BS 5241) Foam
Foam Winter

N/cm2 12
15

Puristuslujuus 
10%:n-deformaatiolla 
(DIN 53421)

 N/cm2 3

Lämmönjohtavuus  W/m·K 0,036

Jähmettyneen vaahdon 
lämmönkestävyys

pitkäaikaisesti
lyhytaikaisesti

°C -50…+90
-65…+130

KÄYTTÖOHjE
Pidä vaahtopullo pystyasennossa. Kier- 
rä applikaattori (pilli) kierteen avulla pul- 
lon venttiiliin. Ennen käyttöä ravista pul-
loa ainakin 20 kertaa. Käyttöä varten 
käännä applikaattori alaspäin ja paina 
applikaattorin liipaisinta. Vaahdon mää- 
rää voi säädellä applikaattorin liipaisi-
mella.

Käsiteltävän pinnan kostuttaminen ta- 
kaa nopeamman vaahdon kovettumisen 
ja paremman tuloksen.

VARASTOINTI
Pullot on varastoitava ja kuljetettava 
pystyasennossa. Säilytettävä kuivassa 
ja viileässä paikassa. Varastointilämpö-
tila +5 °C...+30 °C. Aerosolipulloa ei saa
pitää yli +50 °C lämpötilassa, lämmön-
lähteiden läheisyydessä eikä suorassa 
auringonpaisteessa. Taattu säilyvyys-
aika avaamattomassa pakkauksessa 
18 kuukautta.

KÄYTTÖKOHTEET
 ■ Aukkojen ja kolojen täyttö, saumojen tiivistäminen.
 ■ Rakennuselementtien ja -detaljien asennus ja tiivistäminen.
 ■ Putkien eristäminen ja kiinnittäminen läpivientikohdissa.
 ■ Lämpö- ja äänieristys.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
 ■ Ilman lämpötilan pitää olla +5 °C...+30 °C, talvivaahtoa 
käytettäessä -10 °C...+30 °C, parhaat tulokset saadaan 
+20 °C lämpötilassa. 

 ■ Pullon käyttölämpötila +10 °C...+25 °C, talvivaahtoa 
käytettäessä +5 °C...+30 °C, parhaat tulokset saadaan 
+20 °C lämpötilassa. 

 ■ Tulos riippuu työolosuhteista – lämpötila, ilmankosteus, 
paisuntatila. 

 ■ Liitettävien pintojen täytyy olla puhtaita pölystä, irtoaineesta 
ja öljystä. 

 ■ Kovettunut vaahto on päällemaalattavissa vesiohenteisilla 
maaleilla.


