
Spumă profesională bi-componentă rapidă pentru tocuri blaugelb
Spumă de lipire poliuretanică bi-componentă pentru montarea tocurilor de uşi.

• Întărire extrem de rapidă fără umiditate

• Fără gaz propulsor

• Rezistenţă ridicată a lipiturii 

• Poate fi tăiată după cca. 5 minute

• Pot fi eliminate proptelele după cca. 20 minute

• Rezistentă la umiditate şi temperatură

• Fabricată în conformitate cu sistemul de management al calităţii ISO 9001:2008

• Clasa de materiale de construcţii B2 (DIN 4102-1) 
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Soluţia ideală pentru montarea tocurilor de uşă – 
rapid, necomplicat şi durabil.
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Spumă profesională bi-componentă rapidă pentru tocuri blaugelb
Spumă de lipire poliuretanică bi-componentă pentru montarea tocurilor de uşi.

Caracteristicile produsului:

Spuma profesională bi-componentă rapidă pentru tocuri blaugelb este  
o spumă de lipire poliuretanică bi-componentă care se întăreşte fără  
agent propulsor. Prin combinarea celor două componente în tija statică de 
amestec, întărirea se realizează foarte rapid. Doar în intervalul de sprijinire de 
doar cca. 20 minute este necesară utilizarea proptelelor, la montarea uşilor 
interioare nu mai este necesară o fixare mecanică suplimentară.

Domenii de utilizare: Lipire - etanşare
Spuma profesională bi-componentă rapidă pentru tocuri blaugelb este  
ideală pentru montarea rapidă a tocurilor de uşi la uşile interioare şi  
exterioare (nu este adecvată pentru lucrări de montaj fără fixare mecanică 
suplimentară). Adecvat pentru fixarea căptuşelilor uşilor din lemn, a glafurilor 
de fereastră, a treptelor. Lăţimea maximă a rosturilor la montarea tocurilor 
este de 30 mm. Cu un cartuş dublu de spumă profesională bi-componentă 
rapidă pentru tocuri blaugelb pot fi montate în funcţie de dimensiuni, 1 până 
la 2 căptuşeli de uşi interioare.
Spuma profesională bi-componentă rapidă pentru tocuri prezintă o aderenţă 
excepţională pe toate suprafeţele de construcţii obişnuite (în afară de PE, PP, 
PTFE, silicon, uleiuri, vaseline, decofrol sau alte materiale asemănătoare). 
Efectuaţi încercări prealabile.

Spuma întărită prezintă în general celule închise, este rezistentă la degradare 
şi îmbătrânire, însă nu este rezistentă la radiaţiile UV.

Avantajele produsului:

• întărire extrem de rapidă fără umiditate
• fără gaz propulsor
• rezistenţă ridicată a lipiturii 
• poate fi tăiată după cca. 5 minute
• pot fi eliminate proptelele după cca. 20 minute
• rezistentă la umiditate şi temperatură
• fabricată în conformitate cu sistemul de management al calităţii  

ISO 9001:2008
• adecvată pentru toate suprafeţele de construcţii obişnuite*
• Clasa de materiale de construcţii B2 (DIN 4102-1) 

*Se recomandă efectuarea unor încercări prealabile.

Date tehnice:

Densitate brută: cca. 46 kg/m³

Celule / consistenţă: cca. 70 - 80 % celule închise

Durată fără lipire: cca. 1 min (linie 30 mm)

Capacitate de tăiere: cca. 5 min (linie 30 mm)

Încărcare completă: cca. 2 h (linie 30 mm)

Îndepărtarea proptelelor: cca. 20 min (rost 30 mm)

Randament: cca. 5,5 l spumat

Temperatura de prelucrare doză:
min / max / optim

+10°C / +30°C / +20°C

Temperatura de prelucrare suprafaţă suport:
min / max / optim

+10°C / +35°C / +20°C

Temperatura ambiantă de prelucrare:
min / max / optim

+10°C / +35°C / +20°C

Dilatare ulterioară: fără

Alungire la rupere:
DIN 53571

ca. 25 %

Rezistenţă la forfecare:
DIN 53427

cca. 0,14 N/cm²

Rezistenţa la presiune:
DIN 53421

cca. 0,3 N/cm²

Conductivitate termică:
DIN 52612

cca. 0,033 W/(m*K)

Absorbţie de apă:
DIN 53428

2 Vol.%

Permeabilitatea la vapori de apă: 70 g/m² în 24h

Rezistenţa permanentă la temperatură:
spumă întărită

-40°C până la +90°C

Rezistenţa temporară la temperatură:
spumă întărită

+120°C (max. 1h)

Clasa de materiale de construcţie:
DIN EN 4102 / -1

B2

Durata de depozitare:
depozitare la loc uscat, răcoros

9 luni

Culoare: bej

Denumire articol UV Cod art.
Spumă profesională bi-componentă rapidă pentru tocuri 
blaugelb 210ml, D/GB 16 cartuşe 0223417

Pregătire şi prelucrare:

Suprafaţa suport trebuie să fie portantă, curată şi fără urme de vaselină, praf 
sau părţi detaşabile. La suprafeţele absorbante şi poroase se poate utiliza o 
amorsă adecvată. Evitaţi umezirea în exces a suprafeţei suport şi a stratului 
de spumă aplicat. Protejaţi suprafeţele suport învecinate împotriva murdăririi. 
Purtaţi echipament de protecţie adecvat.

Spuma profesională bi-componentă rapidă pentru tocuri blaugelb poate fi 
prelucrată comod cu pistolul adecvat pentru cartuş. Tăiaţi vârful cartuşu-
lui. Montaţi tija statică de amestec. Introduceţi cartuşul în pistolul de mână 
adecvat. La tocurile de uşă aplicaţi spuma în cel puţin 6 puncte de fixare. 
Montaţi pene şi proptele la tocurile de lemn, aplicaţi proptelele la înălţimea 
punctelor de lipire. Temperatura ideală de prelucrare a cartuşului este +20°C. 

Pentru rosturi înguste şi adânci folosiţi un tub prelungitor. În cazul întrerupe-
rilor de peste 10 secunde, spuma din tija statică de amestec se întăreşte.  
Îndepărtaţi petele proaspete de spumă (pe durata timpului de prelucrare)  
cu produsul de curăţare pentru pistol blaugelb. Spuma întărită poate fi  
îndepărtată doar mecanic. Tăiaţi cu un cuţit spuma întărită, ieşită în afară. 
Protejaţi spuma întărită împotriva radiaţiilor UV. 

Elementele de construcţie trebuie să prezinte o stabilitate suficientă şi să fie 
construite corect. Nu se recomandă lipirea componentelor supuse vibraţiilor. 
Înainte de utilizare, adecvarea materialului pentru scopul de utilizare se va 
testa prin efectuarea unor încercări prealabile.
Se va evita expunerea cartuşului la radiaţiile directe ale soarelui sau lăsarea 
acestuia într-un autovehicul încălzit.

Tija de amestec furnizată este adaptată pentru spuma profesională  
bi-componentă rapidă pentru tocuri blaugelb. La utilizarea altor tije de  
amestec, proprietăţile spumei profesionale bi-componente rapide pentru 
tocuri pot fi modificate.

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.
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Spumă profesională bi-componentă rapidă pentru tocuri blaugelb
Spumă de lipire poliuretanică bi-componentă pentru montarea tocurilor de uşi.

Livrare şi formă de depozitare:

A se depozita în ambalajul original, la loc uscat, fără expunere la îngheţ  
sau temperaturi ridicate. Depozitaţi cartuşele duble doar în poziţie  
verticală, cu vârful cartuşului în jos. La o temperatură de depozitare  
între +5°C şi +25°C durata de depozitare este de 9 luni. 

Eliminare ca deşeu:

Eliminarea ca deşeu se realizează în conformitate cu prevederile naţionale.
Cod deşeu: 080409 (produs), 150110 (ambalaj)

Indicaţie de siguranţă:

Vă rugăm respectaţi fişele cu date de securitate. Doar pentru utilizatorii  
profesionişti.

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.


