
Rychlá profi pěna na zárubně blaugelb 2K
Dvousložková PU lepicí pěna pro montáž dveřních zárubní.

• Extrémně rychlé vytvrzení bez vlhkosti

• Bez hnacího plynu

• Vysoká pevnost lepení 

• Lze řezat asi po 5 minutách, rozepření lze odstranit asi po 20 minutách

• nízká úroveň škodlivých látek, certifikace dle EMICODE EC1 Plus

• Odolnost proti vlhkosti a teplotě

• Vyrobena podle systému jakosti dle ISO 9001:2008

• Třída stavebních materiálů B2 (DIN 4102-1) 
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Ideální řešení pro montáž dveřních zárubní – rychle, 
nekomplikovaně a trvale.
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Rychlá profi pěna na zárubně blaugelb 2K
Dvousložková PU lepicí pěna pro montáž dveřních zárubní.

Vlastnosti výrobku:

Rychlá profi pěna na zárubně blaugelb 2K je dvousložková montážní PU 
lepicí pěna, která vytvrzuje bez hnacího prostředku. Po spojení obou složek 
ve statické mísící špičce dojde velmi rychle k vytvrzení. Rozpěry stačí použít 
jen po dobu potřebného rozepření cca 20 minut, při montáži vnitřních dveří 
není nutné žádné další upevnění.

Oblasti použití: lepení – těsnění
Rychlá profi pěna na zárubně blaugelb 2K je ideálně vhodná pro rychlou 
montáž dveřních zárubní u vnitřních a venkovních dveří (ne pro montážní 
účely bez dalšího mechanického upevnění). Vhodná pro upevnění dřevě-
ných zárubní, okenních parapetů, schodišťových stupňů. Maximální šířka 
spáry při montáži dveřních zárubní je 30 mm. S jednou dvojitou kartuší 
rychlé profi pěny na zárubně blaugelb 2K lze v závislosti na velikosti spáry 
namontovat 1 až 2 zárubně vnitřních dveří. Rychlá profi pěna na zárubně 
blaugelb 2K má vynikající přilnavost ke všem běžným stavebním povrchům 
(kromě PE, PP, PTFE, silikonů, olejů, tuků, separačních prostředků pro for-
my nebo podobných materiálů). Proveďte vhodnou předběžnou zkoušku.

Vytvrzená pěna má převážně uzavřené buňky, je odolná proti hnilobě a stár-
nutí, ale nikoli vůči působení UV záření.

Přednosti výrobku:

• extrémně rychlé vytvrzení bez vlhkosti
• bez hnacího plynu
• vysoká pevnost lepení 
• řezatelná cca po 5 minutách.
• rozepření lze odstranit cca po 20 minutách
• odolnost proti vlhkosti a teplotě
• vyrobeno podle systému jakosti dle ISO 9001:2008
• vhodná pro všechny běžné stavební povrchy*
• třída stavebních materiálů B2 (DIN 4102-1)
• nízká úroveň škodlivých látek, certifikace dle EMICODE EC1 Plus

*Proveďte vhodnou předběžnou zkoušku.

Technické údaje:

Objemová hustota: cca 46 kg/cm³

Buněčná struktura / konzistence: cca 70–80 % s uzavřenými póry

Doba vytvoření nelepivé vrstvy: 1 min (provazec 30 mm)

Řezatelnost: 5 min (provazec 30 mm)

Plná zatížitelnost: cca 2 h (provazec 30 mm)

Uvolnění rozpěr: cca 20 min (spára 30 mm)

Vydatnost: cca 5,5 l volné pěny

Teplota zpracování dózy: 
 
min / max / optimální

+10 °C / +30 °C / +20 °C

Pracovní teplota podklad: 
min / max / optimální

+10 °C / +35 °C / +20 °C

Pracovní teplota prostředí: 
min / max / optimální

+10 °C / +35 °C / +20 °C

Následná dilatace: žádná

Tažnost:
DIN 53571

cca 25 %

Pevnost ve střihu:
DIN 53427

cca 0,14 N/cm²

Pevnost v tlaku:
DIN 53421

cca 0,3 N/cm²

Tepelná vodivost:
DIN 52612

cca 0,033 W/(m*K)

Absorpce vody:
DIN 53428

2 obj. %

Propustnost vodních par: 70 g/m² za 24 h

Tepelná odolnost trvale: 
vytvrzená pěna

-40 °C až +90 °C

Tepelná odolnost krátkodobě: 
vytvrzená pěna

+120 °C (max. 1 h)

Stavební materiál, třída: 
DIN 4102-1

B2

Skladovatelnost: 
v suchu, chladnu

9 měsíců

Ekologický posudek: EMICODE EC1 Plus 

Barva: béžová

Název výrobku Jednotka balení Č. výr.

Rychlá profi pěna na zárubně blaugelb 2K 210 ml D/GB 16 kartuší 0223417

Příprava a zpracování:

Podklad musí být únosný, čistý, suchý a zbavený mastnoty, prachu a vol-
ných částic. U savých nebo porézních podkladů se může použít vhodný 
primer. Podklad a vytvořenou vrstvu zvlášť nezvlhčujte. Sousedící podklady 
chraňte před znečištěním. Používejte vhodné ochranné vybavení.

Rychlou profi pěnu na zárubně blaugelb 2K lze pohodlně zpracovávat po-
mocí vhodné pistole na kartuše. Odřízněte špičku kartuše. Nasaďte sta-
tickou mísící špičku. Vložte kartuši do vhodné ruční vytlačovací pistole. U 
dveřních zárubní vypěňte nejméně 6 upevňovacích bodů. Dřevěné zárubně 
zaklínujte a rozepřete, vložte rozpěry ve výšce lepených bodů. Ideální pra-
covní teplota kartuše se pohybuje okolo +20 °C. 

Pro úzké a hluboké spáry použijte prodlužovací trubici. Při přerušení delším 
než 10 sekund pěna vytvrzuje ve statické mísící špičce. Čerstvé skvrny od 
pěny ihned (v době nelepivého stavu) odstraňte čističem pistolí blaugelb. Po 
vytvrzení lze pěnu odstranit pouze mechanicky. Přesahující vytvrzenou pěnu 
odřízněte nožem. Vytvrzenou pěnu chraňte před účinky UV záření. 

Stavební prvky musí mít dostatečnou vlastní stabilitu a být náležitým způ-
sobem a odborně postavené. Nedoporučujeme lepit kmitající nebo vibrující 
stavební prvky. Před použitím je nutné materiál zkontrolovat pomocí přísluš-
ných, vlastních pokusů z hlediska jeho vhodnosti pro zamýšlené použití. 
Kartuši nevystavujte přímému slunečnímu záření ani nenechávejte v rozpá-
leném vozidle.

Přiložená mísící špička je upravená pro rychlou profi pěnu na zárubně blau-
gelb 2K. Při použití jiných mísících špiček může dojít ke změně vlastností 
rychlé profi pěny na zárubně blaugelb 2K.

Dodání a způsob skladování:

Skladujte v originálním obalu a v suchu, chraňte před mrazem a horkem. 
Dvojité kartuše skladujte jen nastojato, špičkou kartuše dolů. Při teplotě 
skladování mezi +5 °C a +25 °C je skladovatelnost 9 měsíců. 

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k mnoha různým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.
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Rychlá profi pěna na zárubně blaugelb 2K
Dvousložková PU lepicí pěna pro montáž dveřních zárubní.

Likvidace:

Likvidace se řídí národními předpisy.
Kód odpadu: 080409 (produkt), 150110 (obal)

Bezpečnostní upozornění:

Věnujte prosím pozornost bezpečnostním listům. Pouze pro komerční uži-
vatele.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k mnoha různým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.


