
 

  

 

 

ZIMSKA MONTAŽNA PENA 

 

 

Lastnosti  

Enokomponentna poliuretanska montažna pena je primerna za izoliranje, montiranje, 

zapolnitev odprtin in rež, vgrajevanje (okna, vrata, senčila) tudi v nizkih temperaturah. 

Ne vsebuje CFC, HCFC in HFC substanc (ozonu neškodljiva in ne prispeva k nastanku 

tople grede).  

• Visoka kakovost  

• Primerna za delo tudi v nizkih temperaturah  

• Lahko se uporablja do – 10°C (temperatura pločevinke > 5°C) 

 

 

 

 

 

Lastnost Predpis Vrednost 

Gorilni razred   

Gostota pene  20-30kg/m3 

Toplotna prevodnost 52612 36 mW/(m K) 

Podaljšanje pri pretrgu 53455 20% 

Tlačna napetost pri 10% stisku  ISO 844 30kPa 

Natezna napetost 53455 79kPa 

Temperaturna obstojnost  -40°C do +90°C 

Suha na dotik  Ca. 10 min (23°C, 50% rel. 
vlažnost) 

Polna obremenitev  Po ca. 24 urah 

Navzemanje vode 53428 Ca. 0,2 % vol. 

Delovna temperatura  -10°C do +35°C 

Čas skladiščenja  Najmanj 12 mesecev v orginalni 
embalaži 

Skladiščenje  V pokončni legi v suhem in 
hladnem prostoru. 

 

  



 

 

 

Navodila za uporabo  

Podlaga, na katere se lepi izolacijske plošče, mora biti trdna, ravna, brez maščob in druge umazanije. Suhe in 

porozne podlage je potrebno navlažiti z vodo.  

Dozo z ventilom obrnjenim navzdol, pred uporabo dobro pretresemo (ca. 20-krat), ter jo namestimo na pištolo. 

Pri delu mora biti doza vedno obrnjena navzdol. S pritiskom na petelin sprožimo iztok pene. Pri menjavi doze 

novo dozo dobro pretresemo, prazno dozo pa odstranimo in takoj zamenjamo z novo, sicer lahko pride do 

utrditve pene v adapterju.  

Pena se uporablja v gradbeništvu za tesnjenje, zapolnjevanje, izoliranje, montiranje in vgrajevanje (okna, vrata, 

senčila)… Lahko se uporablja do temperature -10°C.  

 

Pakiranje  

Doza 750 ml.  

 

Skladiščenje  

Čas skladiščenja 12 mesecev.  

Doze je potrebno skladiščiti v pokončni legi, v suhem prostoru.  

 

Varnostna opozorila  

Vsebuje difenilmetan 4,4' - diizocianat. Zelo lahko vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. 

Draži oči, dihala in kožo. Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. Ne vdihavati plina. Ob 

stiku s kožo takoj izprati z obilo vode in milom. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Če pride 

do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Uporabljati le v dobro 

prezračevanih prostorih.  

Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne 

preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov 

vžiga - ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. 

 

Opozorilo  

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela 

priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe. 


