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Descriere produs: Spumă poliuretanică monocomponentă manual, semidură pentru etanșare și montaj 

Mod de ambalare: flacon cu conținut de 750 ml, 12 buc/bax 

Culoare: galben  

 

Caracteristici: 

 Se poate folosi în toate anotimpurile.  

 Datorită ventilului special nu trebuie depozitat neapărat în poziţie verticală.  

 Se poate folosi de mai multe ori în decurs de 4 – 6 săptămâni de la prima utilizare. 

 Spumă monocomponentă. 

 Conține gaz purtător inert pentru mediul ambient (fără HFKW) 

 Etanşeizează şi lipeşte. 

 Structură celulară uniformă, umple uşor şi eficient golurile.  

 Se poate doza fin. 

 Izolaţie termică şi fonică bună.  

 Aderenţă bună pe diferite suprafeţe, nu aderă pe PE, PP, silicon şi teflon.  

 Nu rezistă la radiaţii UV.  

Domenii de utilizare: 

 Umplerea rosturilor, fantelor sau golurilor dintre tocurile de uşi sau geamuri şi pereţii 

construcţiei.  

 Pentru montarea uşilor.  

 La traversări de cabluri sau alte orificii prin pereți  

 Izolare termică sau fonică a unor goluri mici  

 La rosturile de îmbinare a elementelor prefabricate 

 Prepararea de modele sau machete  

 Fixarea și izolarea vanelor sau tăvilor de duș. 

Mod de utilizare: 

Substratul se va curăţa şi se va umecta înainte de aplicare. La temperaturi sub punctul de îngheţ nu se 

recomandă umectarea!  

Flaconul culcat pe orizontală se va agita de cca. 20 de ori. Spuma se va doza din flaconul întors în jos, 

în poziţie verticală, cu ajutorul tubului de dozare, apoi se umectează suprafața spumei proaspete. 

Neumectarea poate duce la polimerizare necorespunzătoare, respectiv, expandare şi întărire 

insuficientă. 

La temperaturi sub punctul de îngheţ polimerizarea este mai lentă şi se formează spumă mai puţină.  

Temperatura de lucru între: - 10°C şi +35°C. 

Pe durata iernii, flaconul trebuie să fie la temperatura camerei înainte de utilizare. Nu se va aplica în 

fante mai largi de 4 cm. 
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Formează peliculă pe suprafaţă după cca. 10 minute de la aplicare, surplusul se poate tăia după cca. 20 

minute, în cca. 24 de ore se întăreşte complet. După întărire, materialul excedentar se taie şi suprafaţa 

rezultată se protejează de radiaţii UV. 

Spuma proaspătă se poate îndepărta cu MESTER CURĂȚĂTOR Spumă PU sau acetonă. 

Spuma întărită se poate îndepărta cu MESTER REMOVER Spumă PU - Vopsea sau pe cale mecanică. 

Spuma păstrată la temperaturi peste 25°C se deteriorează mai rapid. 

Nu se va păstra în habitaclul autoturismelor! Se va transporta în poziţie fixată în portbagaj! 

La temperaturi foarte joase viteza de polimerizare se poate reduce foarte mult, astfel ca întărirea să 

dureze chiar 72 de ore. În astfel de cazuri nu se recomandă îndepărtarea penelor de fixare, spuma poate 

avea efect de strângere. 

Date tehnice: 

Valorile sunt date la +230C şi 50% umiditate relativă.  

Valorile sunt influențate de factori de mediu, tipul și caracteristicile suprafeței. 

 

Înainte de uscare 

Densitate:                                                                                            18+/-4 kg/cm3 

Pelicularizare:                                                                                     cca. 10 minute 

Timp de tăiere:                                                                                    cca. 25 minute                                                                                  

Temperatura de lucru (suprafață și mediu):                                       -100C - +350C 

Temperatura de lucru (optimă la material):                                        +50C - +350C 

Valabilitate (în ambalaj original, nefolosit între +50C - +230C):        15 luni                 

După uscare 

Rezistență termică:                                                                              -300C - +800C 

Volum după întărire:                                                                           37+/-3 l  

Inflamabilitate (DIN 4102-1):                                                             B3 

 
Măsuri de siguranţă: 

Pe durata lucrului se vor purta mănuşile de protecție de sub capacul flaconului, deoarece spuma 

proaspătă are o aderenţă mare, după întărire se poate îndepărta numai pe cale mecanică. Se vor purta 

ochelari de protecţie şi mască de protecţie. Conţine componente inflamabile. În încăperi închise se va 

asigura ventilare forţată, se va feri de surse de aprindere (flacără deschisă, surse de scântei, ţigară).  

Această specificaţie tehnică nu reprezintă garanţie asupra modului şi condiţiilor de folosire a 

produsului.  Modul de folosire se va adapta de la caz la caz, conform condiţiilor actuale de lucru. 

Utilizatorul este îndrumat ca înainte de utilizare să se asigure aupra oportunităţii folosirii produsului,  



Pagina 3/3  Fișa tehnică  

 

MESTER Spumă PU ALL SEASONS 22 aprilie 2021 
 

Optima Forma Kft.                              H-1044 Budapest, Ezred u. 2.  +36 1 4303090 

                                                                                                                                          +40 733 680738 

 

 

astfel evitânduse problemele tehnice. Nerespectarea acestei recomandări atrage după sine exonerarea 

producătorului de la orice răspundere legată de greşeli tehnice. Producătorul asigură consultaţii tehnice 

pentru orice situaţie. 

Înainte de folosire, utilizatorul este îndrumat să verifice compatibilitatea materialului cu elementele cu 

care va veni în contact (substrat, vopsea, lazură) pentru evitarea unor modificări ulterioare (degradare, 

decolorare etc.). Considerăm deasemenea responsabilitate utilizatorului de a verifica dacă contactul cu 

alte materiale nu va duce la degradarea calităţilor produsului. În cazurile când se impune, va fi datoria 

utilizatorului de a se informa de la producătorul/distribuitorul acelor produse asupra problemelor de 

compatibilitate. 


