Leírás
Egykomponensű, a levegőnedvesség hatására keményedő
poliuretán hab HFC (részlegesen fluorozott szénhidrogén)
mentes hajtóanyaggal.

Szállítás
Az FM330-at 880 ml-es bádogdobozba töltjük, és 2 az 1-ben
pisztoly/adaptercső szeleppel látjuk el. A hab színe: fehér.

Rendelés
Cikkszám Kivitel
502322

Űrtartalom ml-ben Mennyiség/Karton

újrahasznosítható bádogdoboz 880

12 doboz

kesztyűk nélkül

Műszaki információ
Tulajdonság

Szabvány

Osztályozás

FM330

Éghetőségi besorolás

DIN 1402-1

B3

Ablak- & Homlokzathab+ B3

Doboz hőmérséklete

+5°C és +35°C között

Felhasználási hőmérséklet 5)

+0°C és +35°C között

Sűrűség 3)

15 - 25 kg/m³

Tapadásmentes 1)

FEICA TM1014 kb. 10 perc.

Vágható 1)

FEICA TM1005 kb. 45 perc

Teljes terhelhetőség
Kiadósság

kb. 24 óra
FEICA TM1003 40 l

Kiadósság (szabadon habosítva)
1), 2)
Hővezető képesség
EN12667

kb. 48 l

Szakítószilárdság

ISO 527

65 kPa

Szakadási nyúlás

ISO 527

50%

Nyomófeszültség 10 %
nyomásnál
Nyírószilárdság

FEICA TM1011 11 kPa
FEICA TM1012 54 kPa

Hőmérséklettűrés
Vízfelvétel 4)

0,036 W/(m ·K)

-40°C bis +130°C
EN 1609

0,2 kg/m²

Felhasználható

15 hónapig

Tárolás

Hűvös, fagymentes, száraz helyen
állítva.

1) Az adatok a mindenkori páratartalom, és hőmérséklet szerint.
2) Az alapot nedvesíteni kell.
3) Sűrűség a nedvesítés után.
4) 0,2 Kg víz/m 2 hab-érintkező felület.
5) Környezet.

Ez az egykomponensű poliuretán hab
kivállóan alkalmas ajtó-, és ablakkeretek,
homlokzatok csatlakozó fugáinak RAL-nak
megfelelő kitöltésére, szigetelésre. Nem
alkalmas B1 felhasználásokra, mint például a
hőszigetelőrendszerekhez. A magas
elaszticításának köszönhetően jobban felveszi
a hőtárulásból eredő mozgásokat. Kivállóan
tapad hagyományos felületekhez.

Termékelőnyök
Elaszticítás >35%
Télihab 0°C-tól.
Magas hangszigetelés 60 dB-ig.
Rothadás, hő- és vízálló.

FM330
Ablak- & Homlokzathab+ B3

Előkészítés

Tisztítás

A felületnek tisztának, száraznak, por, zsír és egyéb
szennyeződéstől mentesnek, és teherbírónak kell lennie.
Használat előtt nedvesítsük be a felületeket a jobb
tapadás, és a gyorsabb kötés érdekében.
Mindig végezzen tesztet a kompatibilitás érdekében.
Védje a padlót, falat papír vagy műanyag fóliával.

A pisztoly tisztításához csavarja le a dobozt és tegye fel a
helyére az illbruck tisztítót. A felesleges habot azonnal
távolítsa el illbruck PUR AA290-es tisztítóval vagy acetonnal.
Tisztítás előtt győződjön meg, hogy a felület ellenáll az
oldószernek. A kikeményedett habot csak mechanikusan
lehet eltávolítani. Alaposan tisztísa ki a pisztolyt az AA290
tisztítóval.

Használat
Használat előtt a flakont legalább 20-szor erőteljesen
rázza meg.
Távolítsa el e biztonsági fedelet, és csavarja a flakont a
pisztolyra. A flakont mindig szeleppel lefelé kell tartani. A
kilépő mennyiség a működtető kar nyomásával és az
adagolócsavarral állítható be. Az AA210 adaptercsővel
való használahoz nyomja az adaptercsövet a szelepre, és
fordítsa el 90°-kal. A kilépő mennyiség a szelepkarral
szabályozható.
Takarékosan adagolja a habot. Csíkot húzva kell
feldolgozni, különösen 30 mm-nél nagyobb fugákat és
üregeket rétegesen töltse ki, a felületek között
nedvesítsen.
Vigyázni kell, hogy a felület ne legyen jeges. Az optimális
dobozhőmérséklet 20°C, alacsony hőmérsékletek mellett
alacsonyabb habkihozatallal kell számolni.
Ha a habot deformálódásra, elmozdulásra hajlamos
építőelemeknél használja pl. ablakpárkányok vagy
ablakkeretek, ügyeljen ezek megfelelő rögzítésére.
A habot ne tegye ki hosszabb ideig az időjárás
viszontagságainak, mert nem UV álló.
A felsleges habot megkeményedés után vágja le.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések
A biztonsági adatlap legfrissebb változatát itt találja meg:
www.illbruck.hu

Garancia
A garancia a légzárásra, csapóeső-állóságra, és az
ablakcsatlakozó fuga hőszigetelésére vonatkozik,
kedvezményezettjei pedig az építtetők. Amennyiben a
rendszer nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a
tremco illbruck a beépítő cégnek történt kiszállítás
dátumától számított 5 évig 100 %-ban átvállalja a termék
cseréjének költségeit. A 6.-8. évtől 60 %-ban, 9.-10. évtől
pedig 20 %-ban. Az építtetőnek a beépítést követő 1 hónapon
belül jelentenie kell a beépítés tényét a tremco illbruck-nak,
és be kell mutatnia az i3 termékek szállítóleveleit. A
részletes garanciális feltételek, és a készre jelentés
nyomtatványa a www.illbruck.com/de_DE/ i3 oldalon
elérhető, vagy a 02203 57550–600 telefonszámon
igényelhető.

Tanúsítvány

Műszaki tanácsadás
Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal
műszaki tanácsadónkhoz!

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen
tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e
a különböző felhasználásokra.

További információ
Az előzőekben felsorolt paraméterek csak
általános információként szolgálnak. Az
anyagok

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A
legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu

tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219
info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu
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