FM365
Univerzální
stavební pěna
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První pěnový downs

Z malého obsahu
obrovský výkon.
Trend zmenšování je všudypřítomný. Tzv. downsizing zažíváme především u automobilů, kde
se pod kapotou krčí nízkoobjemový čtyřválec,
který výkonově odpovídá dvoulitrovému motoru. Zmenšují se také procesory v počítačích,
stejně jako samotná zařízení. Výkonnostně
ale dostáváme maximum. Vychutnáváme si
nebývalý výkon v malém provedení.
PUR pěna illbruck FM365 jde stejným směrem.
Jedná se o univerzální produkt určený pro široké
spektrum stavebních činností. Dóza je naplněna
polyuretanovou hmotou na množství 540 ml,
reálná kapacita je však neuvěřitelných 750 ml!
Výhodou je nejen lehčí dóza, ale zejména velmi
přívětivá cena, která plyne z efektivnější logistiky a nižších výrobních nákladů. Funkčně uspokojí FM365 všechny běžné nároky na vyplňování,
lepení a izolování na každé stavbě.
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FM365
Univerzální stavební pěna
Použití
FM365 je celoroční PUR pěna s vysokou výdajností odpovídající objemu
750 ml. Je vhodná k vyplňování dutin,
spár a prostupů a k univerzálnímu
lepení širokého spektra stavebních
materiálů.

Hlavní přednosti
•
•
•
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•

Vyplňuje, lepí, izoluje
Objem 540 ml, reálný výkon 750 ml
Celoroční použití (do 0 °C)
Dvojitý ventil pro pistoli i trubičku
Skladovatelnost 15 měsíců

Technická specifikace
Norma

Klasifikace

Objemová hmotnost

LAB 015

20 – 30 kg/m3

Tepelná vodivost

EN 12 667

0,036 W/m.K
třída 4 (1,3 m3/hm; protokol D
03.245)

Vzduchotěsnost
Nelepivost (housenka
30 mm)

FEICA TM 1014

< 10 min.

Řezatelnost (housenka
30 mm)

FEICA TM 1005

< 45 min.

Plně zatížitelná

cca 24 hod.

Vydatnost ve spáře
3x7 m

cca 24 metrů

Vydatnost (volné
napěnění)
Reakce na oheň

cca 65 litrů
ČSN EN
13501-1

F

Teplotní odolnost
(dlouhodobá)

-40 °C až +90 °C

Aplikační teplota

0 °C až +35 °C

Optimální teplota
dózy

+20 °C

Limitní teplota dózy

+10 °C až +30 °C

Skladovací teplota

v chladu (nikoli na mrazu),
suchu, ve svislé poloze

Doba skladování

15 měsíců

Autorizovaný distributor:

tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ
T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
www.tremco-illbruck.cz
tremcoillbruck.cz

