PENETRON INJECTION FOAM (F)
Version, Penetron Romania
SPUMA DE INJECȚIE FLEXIBILĂ PENTRU STOPARE RAPIDA A APEI

DESCRIERE
SPUMA DE INJECȚIE PENETRON (F) este un sistem de spumă de injecție poliuretanică, reactiv la apă, fără
spumă, fără solvent. Când reacționează cu un catalizator, formează o spumă celulară densă, flexibilă și fină, pentru a
opri temporar scurgerile de apă. reactive

RECOMANDAT
PENETRON INJECTION FOAM (F) este recomandata in oprirea pătrunderii apei in fisuri, goluri și îmbinări în
structurile de beton, lucrări de cărămidă din piatră naturală și artificială. Pentru a obține sigilarea permanentă,
PENETRON INJECTION RESIN trebuie injectată ulterior. Domeniile de aplicare tipice sunt:





 Rezervoare
 Piscine
 Stabilizarea solului

Tununele
Beciuri
Pereti diafragma
Guri de vizitare

AVANTAJE
 Lucrabilitate prelungita atunci când componenta mixtă este păstrată în recipient închis.
 Volumul de expansiune neconfigurat este de peste 15 ori.
 Reacționează numai în contact cu apa și umiditatea
 Lipire excelentă pe suprafețele umede

CARACTERISTICI TEHNICE
Proprietăți tipice la 21 ° C

Culoare
Forma
Densitat
Vâscozit

Part A - Base
Maron
Lichida
1.16 kg/l
100 – 400 cP

Part B – Catalyst
Transparenta
Lichida
1.07 kg/Lt
25 - 100 cP

Proprietati standard in mixului de A: B = 20: 1,5 în greutate rășină la catalizator [12.3: 1 în volum la
20ºC
Timp expandar
Timp oprire
Volum expansiune
Lucrabilitate ( fara contact cu apa)
Temperatura de aplicare

5 seconds
20 seconds
15 - 20 times (unconfined)
5 – 9 hours in closed condition
41 to 104oF (5 to 40oC)

Toate datele sunt valori medii obținute în condiții de laborator. Utilizarea necorespunzătoare, temperatura,
umiditatea și absorbția substratului pot influența valorile date mai sus.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Instrumente de aplicare: Folosiți pompă de injecție cu un singur compartiment
In condiții de umiditate : Adăugați catalizatorul la PENETRON INJECTION FOAM (F) conform raportului standard.
Se amestecă rapid și bine. Utilizați doar cantitatea necesară din acest amestec pentru injectare prin pompă
monocomponentă
In condiții uscate: După instalarea ambalatoarelor, spălați fisurile cu apă pentru a uda zona de injecție. Adăugați
catalizator în SPUMA DE INJECȚIE PENETRON (F) conform raportului standard. Se amestecă rapid și bine. Utilizați
doar cantitatea necesară din acest amestec pentru injectare prin pompă monocomponentă
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SPUMA DE INJECȚIE FLEXIBILĂ PENTRU STOPARE RAPIDA A APEI
Notă: Reacția și volumul de expansiune al spumei depind
de viteza apei, temperatura înconjurătoare, temperatura
materialului, presiunea și debitul. Pentru etanșare
permanentă, folosiți RESINA DE INJECȚIE PENETRON.

CONSIDERATI SPECIALE
După finalizarea lucrărilor de injecție, spălați imediat pompa
și conducta furtunului cu PENETRON PUMP FLUSH.
Contactați PENETRON ROMANIA. pentru informații
suplimentare cu privire la proiectul dvs.
Contact PENETRON ROMANIA. for additional information,
regarding your project.

AMBALARE
Part A Baza: Galeata 19Lt
Part B Catalizator: Bidon 1.54 Lt

DEPOZITARE
SPUMA DE INJECȚIE PENETRON (F) trebuie păstrata
într-o zonă închisă uscată de pe sol, la o temperatură
minimă de 7ºC. Perioada de valabilitate atunci când este
păstrată în condiții corespunzătoare în ambalaje
nedesfăcute și nedeteriorate este de 12 luni.

SANATATE SI SIGURANTA
A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR.
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GARANTIE
BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează

faptul ca produsele fabricate nu vor avea defecte şi
se vor conforma standardelor şi vor conţine toate
componentele în proporţie adecvată. În cazul în
care oricare dintre produse este deficient,
responsabilitatea Best Import Products Penetron se
va limita la înlocuirea materialului ce se dovedeşte
a fi defect. Best Import Products Penetron nu va fi
responsabilă în nici un caz de defectele
întâmplătoare sau indirecte
BEST IMPORT PRODUCTS
PENETRON NU OFERĂ NICI O
GARANŢIE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE
COMERCIALIZAREA SAU
UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMtT SCOP
IAR PREZENTA GARANŢIE
ÎNLOCUIEŞTE ORICE ALTE
GARANŢII EXPRIMATE SAU
IMPLICITE. Utilizatorul trebuie sa
constate dacă produsul este potrivit
necesităţilor proprii şi să îşi asume toate
riscurile şi responsabilitatea aferentă
Utilizatorii trebuie să țina cont
întotdeauna de cea mai recentă
versiune a fișelor tehnice ale produsului,
însă acestea poate să difere în
comparație cu cele ale PENETRON
INTERNATIONAL LTD sau respectiv
companiile PENETRON din întreaga
lume. Aceste modificări se datorează
formatarii textului prin diferite proceduri
sau denumiri diferite ale produselor și
vizează informarea optimă a
consumatorilor

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON
Departament Tehnic
Tel: 0368 734 003
tehnic@penetron.ro
Adresa : Complex Duplex 2
Str. Fundatura Harmanului, Brasov
www.penetron.ro

