Instrukcja Techniczna
Sto-Pistolenschaum SE
Jednokomponentowa pianka poliuretanowa

+5°C

+35°C

Charakterystyka
Funkcja

Trudno zapalny wg DIN 4102, klasa materiału budowlanego B1
Termoizolacyjna
Wolna od (F)CKW
Odporna na działanie ciepła, wody i wielu chemikali

Zakres stosowania
Na zewnątrz
Do wypełnień spoin płyt ociepleniowych do szerokości 5 mm
Do wypełnień pustych przestrzeni pod parapetami
Do wypełniania i zagęszczania pustych przestrzeni i spoin innych części budynku
Do montażu ram drzwiowych i okiennych
Dane techniczne
Parametry

Kryterium
Wydajność
Kożuszenie

1)

Czas skrawania
Obliczeniowa wartość

Norma / Wytyczne

Wartość

Jednostka

TIAS 101 (Sto intern)

~ 40

l

VIAS 106 (Sto intern)

~ 10

min

VIAS 107 (Sto intern)

~ 60

min

DIN 52612

0,040

W/(m·K)

przewodności cieplnej
1) w zależności od temperatury i wilgotności powietrza

Ekspertyzy / Normy /

P-NDS04-312

Pistolenschaum SE

Świadectwa dopuszcz.

Ogólne świadectwa budowlane

Obróbka - wskazówki
Podłoże

Podłoże musi być gładkie, nośne, czyste i suche.

Temp. obróbki

Temperatura obróbki i podłoża: od +5ºC do +35 ºC

Zużycie

Artykuł

Zużycie ok.

750 ml

szt. / szt.

Na wydajność produktu wpływ mają takie czynniki jak temperatura, wilgotność oraz wielkość
wypełnianej pustki.
Obróbka

Wszystkie powierzchnie stykowe należy ewentualnie przed użyciem pianki lekko nawilżyć.
Przy większych pustych przestrzeniach do wypełnienia lub też przy nanoszeniu grubszej
warstwy należy zastosować pośrednie nawilżanie. Pustki wypełniane są jedynie do 30-40%
swej wielkości, gdyż pianka ma właściwość 2-3 krotnego rozszerzania swej objętości.
Wypełnienie to musi dochodzić do najgłębszych miejsc w pustkach. Wystające za płaszczy-
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znę i wypęczniałe części piany są po całkowitym utwardzeniu mechanicznie usuwane za pomocą ostrego noża lub też przez powierzchniowe przeszlifowanie.
Sto-Pistolenschaum SE przed użyciem mocno wstrząsnąć. Zdjąć nasadkę ochraniającą i
przymocować puszkę do pistoletu Sto-Füllschaumpistole. Przy obróbce należy tak trzymać
piankę, by zawór znajdował się u dołu. Ilość umieszczanej pianki należy w oszczędny sposób aplikować za pomocą zaworu w biegnące pasma spoin i pustek. Ilość wydzielanej pianki
jest dozowana przez uruchomienie dźwigni odprowadzającej i przez włącznik dozujący znajdujący się na pistolecie.
Pianka Sto-Pistolenschaum SE może być obrabiana z przerwami roboczym, jednakże przy
wydłużonych przerwach należy uważać, aby włącznik dozujący był zamknięty oraz aby puszka znajdująca się pod ciśnieniem pozostała trwale połączona z pistoletem Sto-Füllschaumpistole. Puszka, aż do momentu całkowitego opróżnienia musi być w sposób trwały połączona z pistoletem. Po opróżnieniu musi być natychmiast wymieniana na nową bądź też pistolet
musi zostać oczyszczony za pomocą przeznaczonego do tego preparatu Sto-Pistolenreiniger.
Wskazówki:
Sto-Pistolenschaum nie nadaje się do wypełniania elastycznych spoin połączeniowych i
uszczelnieniowych w przypadku budynków. Utwardzona pianka nie jest odporna na promieniowanie UV.
Formy dostawy
Barwa

Szara

Składowanie
Warunki składowania

Składować w miejscach suchych, możliwie chłodnych i w pozycji stojącej.
Chronić przed promieniowaniem słonecznym
Transport powinien odbywać się jedynie w bagażnikach, nie w części pojazdu służącej do
przewozu osób.

Dodatkowe informacje
Bezpieczeństwo

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki
Preparatu Niebezpiecznego.

Numer rewizyjny

Sto-Pistolenschaum SE/PL/015
Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej
skonsultować z przedstawicielem Sto.
Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań
i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.
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Sto-ispo Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01
info.pl@stoeu.com

Nr rewizyjny
Obowiązuje od

Sto-Pistolenschaum SE/PL/015
19.11.2009

www.sto.pl
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