
Nazwa produktu: MONTE GUN FOAM PREMIUM
Nr art.: A402750
Pojemność: 750 ml 

Zastosowanie:

• Uszczelnienie przy montażu bram garażowych, rolet, stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV, aluminium i drewna.

• Osadzanie schodów, parapetów, progów, puszek i skrzynek instalacyjnych.

• Izolacja instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz przepustów rurowych.

• Wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń.

• Wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych.

• Izolacja termiczna i akustyczna ścianek działowych, podłóg, stropów, dachów itp.

Właściwości:

• Wysoka wydajność nawet do 45l (w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia).

• Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych m.in. cegły, betonu, styropianu, kamienia, tynku, drewna, 
PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szkliwionych itp.

• Jednolita i regularna struktura, wysoka stabilność wymiarowa.

• Po utwardzeniu chemicznie neutralna.

• Krótki czas utwardzania - dalsza obróbka już po ok. 60 minutach przy warstwie 3 cm (20°C/65% RH)

• Bardzo dobra termoizolacyjność 0,035W/mK.

• Bardzo dobra izolacyjność akustyczna Rstw -58dB.

Ogólne właściwości:

Sposób użycia:

• Podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń.

• Bezpośrednio przed aplikacją pianki zwilżyć powierzchnię wodą. Zabieg poprawia strukturę pianki i skraca czas utwardzania.

• Pojemnik przed użyciem energicznie wstrząsnąć przez około 30 sekund.

• Nakręcić puszkę na pistolet i wyregulować dyszę dozującą.

• Piankę aplikować w pozycji do góry dnem.

• Pracę przeprowadzać w temperaturze od +5°C do + 35°C.

• Puszka powinna mieć temperaturę pokojową.

• Prowadząc pistolet od dołu do góry, wypełniać przestrzeń roboczą jedynie w części objętości szczeliny. 

• Warstwa pianki nie powinna przekraczać grubości 3 cm przed utwardzeniem.
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Utwardzanie: Polimeryzacja z udziałem wilgoci
Czas cięcia: 
Wydajność: Ok. 45l/1000ml pianki (zależnie od otoczenia) 
Gęstość względna: 
Odporność termiczna: 
Temperatura aplikacji: 
Termoizolacyjność: λ-0,035 W/m*K (MPA BAU Hannover)
Izolacyjność akustyczna: 
Nasiąkliwość wodą: 
Przyczepność do betonu, PVC i drewna: > 120 kPa 
Zmiany wymiarów liniowych (grubość): < 2%po 7 dniach (FEICA TM 1004:2012) 
Naprężenia ściskające (10%): > 1 5 k Pa (PN-EN 826:2013) 
Wytrzymałość na ścinanie: > 30 kPa (PN-EN 12090: 2013) 
Wytrzymałość na rozciąganie: > 50 kPa (PN-EN 1607:2013) 

Ok. 60 min. dla 3 cm warstwy (20°C/65% RH.) 

Ok. 22 kg/m3 (pianka utwardzona) 
Od – 40°Cdo + 100°C(pianka utwardzona) 
Od +5°Cdo +35°C

RST,w = 58 dB(i.f.t. Rosenheim)
< 1kg/m2 (PN-EN 1609:2013) 



• Większe szczeliny wypełniać stopniowo warstwami, następną warstwę nakładając dopiero po utwardzeniu poprzedniej i 
zwilżeniu jej wodą.

• Po około 60 minutach pianka może być poddana dalszej obróbce . Pełne utwardzanie po 24 godzinach (w zależności od 
temperatury i wilgotności).

• Nadmiar pianki usunąć, a następnie zabezpieczyć wypełnienie tynkiem, uszczelniaczem silikonowym, akrylem lub farbą dla 
ochrony przed promieniami UV.

Okres przydatności i magazynowanie:
Okres przydatności wynosi 12 miesięcy w oryginalnych zamkniętych pojemnikach przechowywanych w suchym pomieszczeniu o 
temperaturze +5 °C do +25 °C.

Pakowanie:
Puszka 750 ml / karton 12 sztuk / paleta 624 sztuki

Bezpieczeństwo i wskazówki:
Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.
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