
KARTA TECHNICZNA 

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność 

materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod 
względem prawa patentowego - żadnej gwarancji. 

GOLDENPUR – Pistoletowa Piana Montażowa do PCV 

 

PRODUKT 

Jednoskładnikowa pistoletowa piana poliuretanowa. 

ZASTOSOWANIE 

Do montażu i instalacji ram okiennych i drzwiowych, wypełniania połączeń, szczelin dziur, prześwitów  

w ścianach, wypełniania i izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, łączenia 

i uszczelniania prefabrykowanych elementów drewnianych w budowlach szkieletowych. 

WŁAŚCIWOŚCI 

 Znakomita przyczepność do większości materiałów budowlanych, 

 Po utwardzeniu zapewnia izolację cieplną i efekt wygłuszania, 

 Odporna na pleśnie i grzyby. 

DANE TECHNICZNE 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1. Czas obróbki wstępnej  do 35 – 45 minut 

2. Czas całkowitego utwardzenia 24 godziny 

3. Temperatura stosowania Optymalnie +20oC 

4. Odporność termiczna -60oC do +100oC 

5. Wydajność Do 45 L z puszki 750 ml. 

6. Stabilność wymiarów ≤ 5% 

7. Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 0,08 

8. Przyczepność do drewna i stali [MPa] ≥ 0,10 

9. 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% 
odkształceniu względnym [MPa] 

≥ 0,04 

10. Chłonność wody po 24 h [%v/v] ≤ 10 

11. 
Gęstość objętościowa przy swobodnym 

spienianiu [kg/m3] 
≥ 24 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

Podłoże musi być oczyszczone z kurzu i tłuszczu. Futryny i ramy w czasie osadzania należy rozeprzeć. 

Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć przez 20-30 s. Bezpośrednio przed użyciem piany podłoże obficie 

zwilżyć wodą. Zamontować pistolet na puszkę z pianą. Wyregulować śrubę dociskową w pistolecie  

i nanosić pianę przez pociąganie języka spustowego, trzymając puszkę do góry dnem. Strumień piany 

należy regulować różnicując nacisk na język spustowy. Przestrzeń roboczą należy wypełnić do ok. 2/3 

wolnej przestrzeni (piana po nałożeniu zwiększa swoją objętość). Szczeliny szersze niż 5 cm wypełniać 

stopniowo, warstwami. Po wydozowaniu piany pistolet należy umyć zmywaczem do piany Ansercleaner. 

Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć mechanicznie (odciąć). Po pełnym utwardzeniu pianę należy 

zabezpieczyć przed działaniem promieni UV pokrywając tynkiem lub farbą. Nie przebijać i nie zgniatać 

zużytego opakowania. Świeżą pianę usunąć można za pomocą zmywacza Ansercleaner. 

Uwaga: piana poliuretanowa zawiera izocyjaniany, które mogą działać uczulająco na skórę i drogi 

oddechowe. Nie zaleca się stosowania takich środków przez osoby chore na astmę lub wrażliwe  

na izocyjaniany. 

MAGAZYNOWANIE 

Z dala od źródeł ognia, w miejscach suchych i przewiewnych, w temperaturze +5 do +25oC. 

Gwarantowana trwałość piany: 12 miesięcy. 

OPAKOWANIE 

Puszki 750 ml. 
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ATESTY 

Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie nr AT-15-3181/2006. 


