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 С Е  СТОС В НН  МОНТ Н  П Н
• Установка та ущільнення вікон і дверей.
• іксація стінових панелей, утеплювача, черепиці.
• Заповнення прорізів і порожнеч, ущільнення швів в бетоні,
  гіпсових панелях, цегляних стінах, деревині.
• золяція та закріплення труб.
• епло і звукоізоляція.

СТ НД ТН  МОВ  СТОС В НН  П Н
• емпература повітря і базових поверхонь від 5 °C до 30 °C, для

спеціальних пін від -20 °C, найкращий результат досягається при
температурі 20 °C.

• емпература балона під час використання повинна бути від 5 °C
до 25 °C, найкращий результат досягається при температурі 20 °C.

• Поверхні повинні бути очищені від пилу, відсталих частинок і мастил.
• Затверділу піну можна фарбувати.

ПО Д  ОДО СТОС В НН
МОНТ Н  П Н:

• алон слід зберігати у вертикальному положенні клапаном вгору при
  температурі від 5 °C до 30 °C. Слід уникати навіть короткочасного
  нагрівання вище 50 °C, близькості з джерелами тепла і прямого
  сонячного випромінювання.

• У випадку низької вологості повітря (менш ніж 50% H) рекомен-
дується зволожувати базову поверхню, тому, що піна розширюється
під впливом вологості. Попередньо зволожена поверхня забезпечує
кращий результат. В екстремальних умовах зменшується вихід
і збільшується час затвердіння.

• При екстремальних температурах, крім температури повітря,
важливо стежити також за температурою базового матеріалу,
наприклад, темна кам’яна поверхня може в звичайний сонячний 
день легко нагрітися на сонці до  50 °C, тому перед контактом з 
піною її потрібно охолодити та зволожити.

• Перед використанням балон з піною слід ретельно збовтати, 
протягом не менше 20 секунд, щоб її компоненти добре перемішали-
ся, і структура була правильною.

• Шов заповнюється зи за оподібними рухами знизу вгору пістолет-
ною піною на 2 3 та адаптерною піною наполовину, щоб у піни 
залишалось достатньо простору для розширення.

• При роботі з піною слід завжди використовувати захисні окуляри та
рукавички. удівельну піну слід зберігати в недоступному для дітей 
місці.
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P r e m i u m  F o a m
P r e m i u m  F o a m  W i n t e r

  Монтажна піна високої якості із зручним аплікатором,    
  який ідеально підходить для дрібних ізоляційних  
  робіт і робіт із заповненням швів та порожнеч.

• Рівномірна структура.
• Гарні заповнюючі властивості.
• Гарне зчеплення з різними будівельними матеріалами.
• Проста в застосуванні.
• овий, більш тонкий аплікатор, забезпечує кращу 
  структуру піни та більший вихід.
• овий спусковий гачок підходить для тимчасового 
перекривання доступу повітря у разі припинення робіт.

Аерозольний балон 1000 мл, наповнення 765 мл (вага
брутто ± 890 г).
Аерозольний балон 650 мл, наповнення 500 мл (вага 
брутто 578 г).
Аерозольний балон 520 мл, наповнення 340 мл
(вага брутто 384 г).
Для Foam Winter: аерозольний балон 1000 мл, наповнення
750 мл (вага брутто ± 875 г), 12 штук в коробці.

  Монтажна піна зі зручним аплікатором і хорошим     
  співвідношенням ціни і якості.

• Гарні заповнюючі властивості.
• Хороша піна для внутрішніх та зовнішніх робіт при
нормальних умовах.

• Гарне зчеплення з різними будівельними матеріалами.
• Використовується із застосуванням аплікатора, що 
входить в комплект.

• Проста в застосуванні.
• овий, більш тонкий аплікатор, забезпечує кращу 
структуру піни та більший вихід. 

• овий спусковий гачок підходить для тимчасового 
перекривання доступу повітря у разі припинення робіт.

Аерозольний балон 1000 мл, 12 шт. у коробці.
Standard Foam: наповнення 740 мл 
(вага брутто ± 860 г).
Standard Foam Winter: наповнення 750 мл
(вага брутто ± 870 г).

  Однокомпонентний поліуретановий клей для фіксації
  будівельних блоків та кам’яної кладки при будівельних
  роботах.  порівнянні із будівельним розчином, за 
  допомогою PEN SI  Premium StoneFi  27 кам’яні  
  роботи можна виконувати помітно швидше і чистіше, 
  робоче середовище не містить пилу, а для роботи, з 
  інструментів, потрібен тільки пістолет для монтажної 
  піни.

• Має відмінні клейові властивості.
• Утворює міцне клейове з’єднання протягом 30 хвилин.
• Дуже економний, береже час і гроші.
• Якісний результат вже від -5 °C.

Аерозольний балон 1000 мл, наповнення 850 мл 
(вага брутто 900 г), 12 шт. в коробці.

  Професійна та побутова клей-піна для кріплення 
  ізоляційних панелей на фасади і фундаменти, та для
  кріплення облицювальних панелей на стіни,
  в середині приміщень. кщо порівнювати традиційне
  кріплення фасадних панелей за допомогою сумішей і 
  сучасне кріплення за допомогою клей-піни, то клейове 
  з’єднання простіше, швидше, міцніше і дешевше.

• Має відмінні клейові та герметизуючі властивості.
• удова адгезія до різних матеріалів, у тому числі до 
пінополістиролу і мінеральних основ.

• Дуже економічна, зберігає час і гроші.
• Мінімальне подальше розширення дозволяє клеїти 
швидко і точно.

• Якісний результат при будь-яких погодних умовах.

Аерозольний балон 1000 мл, 12 шт. в коробці.
Професійна клей-піна: наповнення 750 мл 
(вага брутто 900 г).
Побутова клей-піна: наповнення 750 мл (вага брутто 850 г).

Монтажні піни
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S t a n d a r d  F o a m
S t a n d a r d  F o a m  W i n t e r

  Монтажна піна високої якості із зручним аплікатором,    
  який ідеально підходить для дрібних ізоляційних  
  робіт і робіт із заповненням швів та порожнеч.

• Рівномірна структура.
• Гарні заповнюючі властивості.
• Гарне зчеплення з різними будівельними матеріалами.
• Проста в застосуванні.
• овий, більш тонкий аплікатор, забезпечує кращу 
  структуру піни та більший вихід.
• овий спусковий гачок підходить для тимчасового 
перекривання доступу повітря у разі припинення робіт.

Аерозольний балон 1000 мл, наповнення 765 мл (ваг
брутто ± 890 г).
Аерозольний балон 650 мл, наповнення 500 мл (вага 
брутто 578 г).
Аерозольний балон 520 мл, наповнення 340 мл
(вага брутто 384 г).
Для Foam Winter: аерозольний балон 1000 мл, наповнення
750 м
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  Професійна піна вищої стабільної якості зі 
  збільшеним рівномірним стабільним виходом. 
  Підходить для застосування в особливо суворих 
  умовах (від – 20  С). Незамінна при виконанні складних 
  і об’ємних 
  монтажних робіт.

• Вихід на 45% більше, ніж у звичайної піни.
• Мінімальне подальше розширення забезпечує точне   
  дозування та економічні витрати. При цьому піна не 
  руйнує занадто тонкі конструкції.
• П’яти ступінчастий контроль якості, починаючи від вибору 
  сировини та закінчуючи умовами зберігання і транспорту-
  вання.
• Розумні частинки – піна заповнює всі тріщини та 
  порожнини, незалежно від їх напряму і форми.
• Екологічний склад – не містить небезпечних для 
  навколишнього середовища газів CFC і HCFC і не завдає 
  шкоди озоновому шару.

  Аерозольний балон 1000 мл, наповнення 850 мл 
  (вага брутто ±1030 г ), 12 шт. в коробці.

  Монтажна піна з якісною структурою та інновацій-
  ним запатентованим аплікатором, що забезпечує 
  відмінний результат як із застосуванням пістолета, 
  так і з застосуванням аплікатора, що входить в 
  комплект. Тонкий аплікатор дозволяє заповнювати 
  навіть вузькі та важкодоступні шви.

• Унікальний запатентований аплікатор дозволяє 
  отримати якість пістолетної піни без використання 
  пістолета.
• Піна відрізняється великим виходом, точним 
  дозуванням і економним використанням.
• Однорідна структура і невелике вторинне розширення.
• За допомогою аплікатора зручно регулювати тиск.
• Можна застосовувати при -5  С.

  Аерозольний балон 1000 мл, наповнення 750 мл 
  (вага брутто ±885 г), 12 шт. в коробці.

  Високоякісна професійна вогнетривка піна.  
  Випробувано відповідно до стандартів EN 1366-3 
  та EN 1366-4. Вогнестійкість відповідає європейсь-
  кому стандарту DIN 4102-1. Класифіковано у 
  відповідності із стандартом EN 13501-2: 2007. 
  Підходить для фіксації та ущільнення вогнетрив-
  ких будівельних конструкцій, а також для 
  безпечної ізоляції труб і проводів.

• Сертифікована монтажна піна з високою вогнестій-
  кістю.
• Однорідна структура.
• Гарні заповнюючі властивості.
• Гарне зчеплення з різними будівельними матеріалами.
• Проста в застосуванні.

  Аерозольний балон 1000 мл, наповнення 750 мл
  (вага брутто ± 930 г), 12 шт. в коробці.

   

  Придатна для цілорічного застосування 
  пістолетна монтажна піна з хорошим співвідно-
  шенням ціни і якості.

• Вихід на 15% більше, ніж у звичайної піни.
• Гарні заповнюючі властивості. 
• Хороша піна для внутрішніх та зовнішніх робіт при 
  нормальних умовах.
• Гарне зчеплення з різними будівельними матеріала- 
  ми.
• Використовується з пістолетом для піни.

  Аерозольний балон 1000 мл, 12 шт. в коробці.
  GoldGun 65: наповнення 875 мл 
  (вага брутто ±1030 г).
  GoldGun 65 Winter: наповнення 900 мл
  (вага брутто ±1030 г).

  Високоякісна професійна пістолетна піна з 
  мінімальним подальшим розширенням для
  вимогливих будівельників. Добре підходить для 
  утеплювальних і монтажних робіт, наприклад, для 
  встановлення вікон та заповнення швів.

• Рівномірна структура і мінімальне подальше  
  розширення.
• Відмінне зчеплення з різними будівельними 
  матеріалами.
• Універсальна монтажна піна для багатьох будівельних    
  робіт.

  Аерозольний балон 1000 мл, наповнення 750 мл 
  (вага брутто ±840 г), 12 шт. в коробці.

  Спеціальний аерозольний засіб для видалення 
  незатверділої монтажної піни з робочих 
  інструментів і поверхонь.

• Ефективно видаляє незатверділу монтажну піну з 
  пістолета, одягу, різних поверхонь.
• Підходить для очищення пістолета з середини 
  відразу після використання. 

  Аерозольний балон 650 мл, наповнення 460 мл 
  (вага брутто 410 г), 12 шт. в коробці.

  Високоякісна професійна пістолетна піна з 
  помітно більшим виходом (до 70 л) і мінімаль-
  ним подальшим розширенням для вимогливих 
  будівельників.

• Вихід на 30 % більше, ніж у звичайної піни.
• Рівномірна структура і мінімальне подальше 
  розширення.
• Відмінні клейові властивості.
• Якісний результат при різних погодних умовах.
• Використовується з пістолетом для піни.

  Аерозольний балон 1000 мл, наповнення 885 мл 
  (вага брутто ± 1020 г), 12 шт. в коробці.

  Придатна для цілорічного застосування 
  пістолетна монтажна піна з хорошим співвідно-
  шенням ціни і якості.

• Вихід на 15% більше, ніж у звичайної піни.
• Гарні заповнюючі властивості. 
• Хороша піна для внутрішніх та зовнішніх робіт при 
  нормальних умовах
• Гарне зчеплення з різними будівельними матеріалами
• Використовується з пістолетом для піни.

  Аерозольний балон 1000 мл, 12 шт. в коробці.
  Standard Gunfoam 65: наповнення 840 мл 
  (вага брутто ± 1005 г).
  Standard Gunfoam 65 Winter: наповнення 830 мл 
  (вага брутто ± 995 г).

  Еластична високоякісна пістолетна піна з 
  низьким розширювальним тиском. Особливо 
  добре підходить для вузьких та чутливих до 
  тиску швів та швів в дерев'яних будинках.

• Легко стискається та швидко відновлює свою 
  первинну форму.
• Швидко твердне.
• Добре витримує вібрацію.
• Якісний результат при різних погодних умовах, 
  починаючи з -5 °С.
• Гарна адгезія до різних будівельних матеріалів.

  Аерозольний балон 1000 мл, наповнення 745 мл 
  (вага брутто ± 900 г), 12 шт. в коробці.
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