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přehled

pU 500
pU 750
fischer ventil

PĚNY

Hadičková montážní pěna PU

popis
▪ Jednosložková polyuretanová pěna.
▪ Pěna se vytvrzuje reakcí s atmosférickou vlhkostí.
▪ Hnací plyny nepoškozují životní prostředí.
▪ Obal se zbytkem pěny odevzdejte ve sběrně nebezpečného 

odpadu.

Výhody/přínosy
▪ Rychle tvrdnoucí pěna zkracuje dobu zpracovatelnosti.
▪ Po vytvrzení hydrofobní.
▪ Po vytvrzení přetíratelná.
▪ Odolná proti plísním.
▪ Odolná proti fekáliím.

příklady použití

▪ Vyplňování spár okolo okenních rámů 
 a parapetů
▪ Vyplňování průrazů a dutin ve zdivu
▪ Utěsňování ve stěnách a stropech

Montáž

▪ Teplotní odolnost vytvrzené pěny od -30°C do +80°C.
▪ Přibližně po 10 minutách již nelepí, cca po 25 minutách lze pěnu 

řezat a cca po 3 hodinách zatížit. K úplnému vytvrzení dojde  
po 5 až 8 hodinách (všechny údaje vycházejí z teploty +20°C).

▪ Před aplikací skladujte nádobku min. 1 hod při teplotě okolo 20°C.
▪ Před použitím nádobku alespoň 30x protřepejte a připravte 

hadičku k použití.
▪ Neaplikujte pod vodou!
▪ V případě nanášení více vrstev pěny, vždy zvlhčete jednotlivé 

vrsty.
▪ Aplikujte v poloze, kdy nádobka je dnem vzhůru. U vertikálních 

spár vyplňujte od spoda nahoru a u větších dutin postupně  
po vrstvách.

▪ Pěna stále zvětšuje svůj objem, proto vyplňujte vždy  
cca do 1/3 objemu.

▪ Po vytvrzení přebytečnou pěnu ořežte a můžete její povrch natřít.
▪ Nevytvrzenou pěnu lze vyčistit fischer čističem PUR (viz str. 223), 

vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky.

ZiMnÍ pĚnA
▪ Lze použít při teplotách do  -10°C.
▪ Nižší teplota má vliv na dobu vytvrzení.
▪ Doba vytvrzení při teplotě 0°C je 5 až 7 hodin, při teplotě  -10°C   

je 8 až 10 hodin.

typ katalogové
číslo

obsah nádoby vydatnost ve volném prostoru počet kusů

[ml] [l] v balení

PU 300  525001 300 18  12

PU 500  525002 500 30  12

PU 500 – fischer ventil 525004 500 30 12

PU 750 – fischer ventil 525005 750 45 12

PU 750 525003 750 45 12

PU 500 zimní 525011 500 30 12

PU 750 zimní 525012 750 45 12

technické údAje

Výhody FischeR VentilU - nA pRVnÍ pohled

Pevný ventil 
100 % funkční bezpečnost 
a maximální stálost během 
skladování.

Předem osazená 
hadička zaručuje 
snadnou manipulaci.

Skladovatelnost 
15 měsíců

Patentované provedení ventilu umožňuje 
opakované používání pěny po prvním použití.

Ergonomicky navržená 
rukojeť snižuje námahu 
při práci.

Bezpečnostní pojistka 
zabraňuje nechtěnému 
spuštění.

pU 300
      pU 500
            pU 750
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přehled

Pistolová montážní pěna PUP

popis

▪ Jednosložková polyuretanová pěna
▪ Pěna je vytlačena za pomoci aplikační pistole na pěny 
 (viz str. 223) a k vytvrzení dochází prostřednictvím 
 chemické reakce s atmosférickou vlhkostí. 
▪ Hnací plyny nepoškozují životní prostředí.
▪ Obal se zbytkem pěny odevzdejte ve sběrně nebezpečného 

odpadu.

Výhody/přínosy
▪ Rychle tvrdnoucí pěna zkracuje dobu zpracovatelnosti.
▪ Použití aplikační pistole na pěny umožňuje práci bez námahy 

a hospodárné dávkování.
▪ Zvukotěsné vlastnosti.
▪ Vhodná pro lepení schodnic, parapetů apod.
▪ Odolná proti plísním.
▪ Odolná proti stárnutí.
▪ Po vytvrzení hydrofobní.

příklady použití

▪ Vyplňování spár okolo okenních rámů
 a parapetů
▪ Vyplňování průrazů a dutin ve zdivu
▪ Utěsňování ve stěnách a stropech

Montáž

▪ Při nízké atmosférické vlhkosti zvlhčete podklad.
▪ Teplotní odolnost vytvrzené pěny od -30°C do +80°C.
▪ Přibližně po 10 minutách již nelepí, cca po 25 minutách lze pěnu 

řezat a cca po 3 hodinách zatížit. K úplnému vytvrzení dojde  
po 5 až 8 hodinách (všechny údaje vycházejí z teploty +20°C).

▪ Před aplikací skladujte nádobku min. 1 hod při teplotě okolo 20°C.
▪ Před použitím nádobku alespoň 30x protřepejte a našroubujte  

na aplikační pistoli.
▪ Neaplikujte pod vodou!
▪ V případě nanášení více vrstev pěny, vždy zvlhčete jednotlivé 

vrsty.
▪ Aplikujte v poloze, kdy nádobka je dnem vzhůru. U vertikálních 

spár vyplňujte od spoda nahoru a u větších dutin postupně  
po vrstvách.

▪ Pěna stále zvětšuje svůj objem, proto vyplňujte vždy  
cca do 2/3 objemu.

▪ Po vytvrzení přebytečnou pěnu ořežte a můžete její povrch natřít.
▪ Nevytvrzenou pěnu lze vyčistit fischer čističem PUR, vytvrzenou 

pěnu lze odstranit pouze mechanicky.

ZiMnÍ pĚnA
▪ Lze použít při teplotách do -10°C.
▪ Nižší teplota má vliv na dobu vytvrzení.
▪ Doba vytvrzení při teplotě 0°C je 5 až 7 hodin, při teplotě -10°C   

je 8 až 10 hodin.

nÍZkoeXpAnZnÍ pĚnA
▪ Nízkotlaké složení zabraňuje prohýbání oken a dveřních rámů.
▪ Vysoká tepelná a zvuková izolace.
▪ Vhodná pro lepení okenních a dveřních rámů, parapetů                 

 a schodnic  ze dřeva, PVC a jiných hladkých povrchů.

technické údAje

pUp MAX
zimní

pUp zimnípUp

typ katalogové
číslo

obsah nádoby vydatnost ve volném prostoru počet kusů

[ml] [l] v balení

PUP 750  525006 750 45  12

PUP 750 MAX  525008 800 65  12

PUP 750 – nízkoexpanzní 525007 750 50 12

PUP 750 – zimní 525013 750 45 12

PUP 750 MAX - zimní 525014 800 65 12

pUp nízko-
expanzní
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