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2. TEKNİK BİLGİ

3. KULLANIM ALANI

4. KULLANIM ŞEKLİ

1. ÜRÜN TANIMI

Müller poliüretan köpük; kapı ve pencere pervaz montajlarında, bina çatlak ve boşlukların doldurulması ve izolasyonunda, yapıştırma amaçlı, kalorifer petekleri, elektrik 
tesisatları, sıcak veya soğuk su boruları etrafında izolasyon amaçlı kullanılabilir.

Müller Poliüretan Köpük valf çıkışına uygun bir pipetle kullanılmalıdır.

Kürleşmenin daha hızlı olması için uygulanacak bölgenin önceden temizlenmiş ve nemlendirilmiş olması tavsiye edilir.

Teneke sıcaklığının uygulama sıcaklığına uygun olması gerekmektedir (5°C - 30°C).

Kullanmadan önce tenekeyi hızlı bir şekilde çalkalayınız.

Pipeti valf kısmına çevirerek yerleştirdikten sonra tenekeyi ters çeviriniz.

Pipet tetiğine basınç uygulayarak püskürtmeyi sağlayınız.

Uygulama sırasında köpüğün kürleşirken şişeceğini dikkate alınız.

İstenilmeyen bölgelere bulaşan kürleşmemiş ürünü temizlemek için, ‘Müller PU Köpük Temizleyici’ kullanılmadır.

MÜLLER POLİÜRETAN KÖPÜK

Ticari Adı: Müller Poliüretan Köpük

Ürün Tanımı: Aerosol olarak köpükleştirilen ve nem ile kürleşen tek komponentli poliüretan prepolimer.

Renk: Açık sarı

Yüzey Kuruma Süresi: 9±2 dk

Kesilebilme Süresi: 1-2 saat

Yoğunluk: 22±3 kg/m³

Çekme: Maksimum %5

Şişme: Sıkılan köpük ilk hacminin 4-5 katı kadar şişer.

Verim (860 gram için): Maksimum 35 lt

Verim (650 gram için): Maksimum 25 lt

Yanma Sınıfı: B3

Uygulama Sıcaklığı: 5°C - 30°C
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5. AMBALAJ

Koli içerisinde 16 adet 750 ml/860 gr teneke veya

Koli içerisinde 16 adet 750 ml/650 gr teneke.

6. DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
5°C - 30°C arası sıcaklık ve maksimum %50 relatif nemdeki depolama koşullarında 12 aydır.

7. UYARILAR/GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kişisel koruyucu donanım kullanın. Çocukları ortamdan uzaklaştırın. Havalandırma sağlayın. Tutuşma ve kıvılcım oluşturabilecek kaynaklar uzak tutun.

Köpüğün uygulaması sırasında nitril eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.

Ortamın iyi havalandırılmasına dikkat edin.

Açık alev ve tutuşma kaynaklarından kaçının. Çalışma alanının yakınındaki elektronik ekipmanları kapatın.

Cilde bulaşan köpüğü kuru ve temiz bir bez yardımı ile sildikten sonra hafif bir çözücü ile temizleyin ve sonrasında su ile yıkayın. Tahriş durumunda nemlendirici kullanılabilir

Göze teması halinde doktora başvurun.

Yanma sırasında aerosoller patlayabilir. Organik yapıdaki köpük, ısı oksijen ve tutuşturucu kaynakların bulunduğu yerde yanar.

Alevlenme sırasında izosiyanat buharları ve diğer tahriş edici, toksik gazlar ortaya çıkabilir. Isıya maruz kalma durumunda karbon ve nitrojen oksitleri gibi çok tehlikeli bozun
ma ürünleri oluşturabilir.

Tenekeyi yakmayın, delmeyin ve atmadan önce basıncın ve köpüğün tamamen boşaltımış olduğundan emin olun.

Daha ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na başvurunuz.


