
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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PRO 70 – Spumă Poliuretanică, de pistol     
 
 

 
Informaţii:  
Illbruck PRO 70 este o spumă 
poliuretanică monocomponentă, cu 
un randament bun, care se întăreşte 
în contact cu umiditatea din aer. 
Gazul propulsor nu conţine Freon. 
Spuma este destinată în mod special 
pentru montajul ferestrelor şi uşilor, 
având rol atât de izolator termic cât şi 
fonic. Nu este rezistentă la UV. 

 

 
Avantaje: 
- Datorită expandării ridicate – până la 65l, conferă 

o productivitate sporită lucrării şi reduce costurile; 

- Datorită post-expandarii scăzute se poate controla 
mai bine cantitatea de spumă necesară umplerii 
golurilor; 

- Adeziune bună la majoritatea materialelor de 
construcţii; 

- Excelente proprietăţi de izolare termică şi fonică. 

 
 

Specificaţii tehnice: 
Clasa de inflamabilitate:   B3 (conform cu DIN 4102) 
Densitate:    aprox. 20 kg/m³ 
Conductivitate termică:   0,036 W (mxK) (conform cu standard 52612) 
Rezistenţă la tracţiune:   57 kPa (conform cu standard 53455) 
Alungirea la rupere:   19% (conform cu standard 53455) 
Rezistenţa la forfecare:   27 kPa (conform cu standard 53422) 
Rezistenţa la compresiune (10%): 29 kPa (conf. ISO 844) 
Proprietăţi de izolare fonică:  58 dB 
Absorbţie a apei:   0,2% kg/m² 
Timpul de uscare la amprentă:  10 min la +23˚C şi umiditate relativa a aerului 50% 
Timpul de tăiere (30mm):  25 min. 
Productivitate/randament:  65 litri spumă  
Rezistenţa la temperatură:  -40˚C până la +90˚C – pe termen lung 
     -40˚C până la +130˚C – pe termen scurt 
Termen de valabilitate:    12 luni, în spaţii uscate, răcoroase, depozitate în poziţie verticală. 

Pregătirea suprafeţelor: 
Suprafeţele trebuie să fie portante, să poată susţine încărcări considerabile, să fie curate, fără urme de praf, 
murdărie sau îngheţ. Dacă este necesar (pentru suprafeţe poroase), umeziţi suprafeţele înainte de aplicarea 
spumei. 

Aplicare:  
Agitaţi bine tubul de spumă, cel puţin de 20 de ori, înainte de utilizare. Înşurubaţi aplicatorul în valva pistolului 
pentru spumă PU. Poziţia tubului în timpul aplicării este cu capul în jos. Umpleţi rostul până la aproximativ 
50%. În cazul golurilor de dimensiuni mari, aplicaţi spuma în straturi consecutive la interval de 1-2 ore. În 
cazul temperaturilor scăzute, golurile trebuie umplute în decurs de aproximativ 4 ore, în straturi consecutive. 

Important:  
 A se utiliza în spaţii bine aerisite. Nu fumaţi. Protejati-vă ochii şi utilizaţi echipament de protecţie. Protejaţi 
suprafeţele folosind folie PE sau hârtie. Petele de spumă se vor îndepărta imediat cu acetonă. Spumă întărită 
se poate îndepărta numai pe cale mecanică. Nu este rezistentă la radiaţii UV. Depozitaţi tuburile în poziţie 
verticală.  

Temperatura de aplicare: 
Temperatura mediului ambiant: +  5˚C până la +35˚C 
Temperatura tubului de spumă: +10˚C până la +35˚C (ideal 20˚C) 

Suprafeţele: 
Adeziune excelentă pe beton, cărămidă, piatră, tencuială, gips-carton, lemn, ciment sau alte materiale 
sintetice, cum ar fi: polistiren, spumă poliuretanică, PVC dur.  

Ambalare: 
Tub, 880 ml 


