
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ 
 
Zwaluw Purfoam / NBS-Gunfoam -   5.10 
 
ОПИСАНИЕ 
Zwaluw Purfoam / NBS Gunfoam е еднокомпонентна изолационна и строителна пяна за 
направа на запечатка между строителни части.  
Пяната се втвърдява като реагира с влагата на въздуха и на строителните елементи.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
- фуги между преградни стени, тавани и подове .  
- фуги около преминаващи жици, кабелопроводи през стени и подове. 
- периметърни фуги около рамки на прозорци и врати. 
Пяната има отлично прилепване към бетон, тухли, камък, мазилка, дърво, метал и много 
пластмаси като полистиренова пяна, твърда полиуретанова пяна и твърдо PVC. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Не се препоръчва да се прилага върху места, подложени на продължителна влага, не се 
препоръчва да се запълват изолирани пространства или фуги по-широки от 4 см. 
По-широки фуги и фуги, по-дълбоки от 5 см, трябва да се запълнят с няколко пласта. 
Между нанасянията трябва да има интервал от 15-30 минути.  
Преди всяко нанасяне напръсквайте леко с вода. 
Повърхността на пяната трябва да бъде предпазена от UV-лъчи. 
Засъхнала пяна може да бъде отстранена само по механичен начин. 
 
ПОДГОТОВКА  НА  ПОВЪРХНОСТТА  И  ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ 
Повърхността трябва да е чиста, без грес, да се навлажни леко с пръскалка за цветя. 
Разклатете аерозола много добре (поне 20 пъти) преди употреба.  
Пазете очите и използвайте ръкавици и работни дрехи. Тъканни тапети, килими и мебели 
трябва да са покрити с хартия или пластмасово фолио. Незасъхнала пяна може да се 
отстрани направо с Чистител за пяна (Purfoam cleaner), разредител или ацетон.   
След засъхване, излишната пяна може да се изреже с нож или шпакла, а повърхността на 
пяната да се запечата.  
 
ЦВЯТ 
Светло зелен / кремав. 
 
ОПАКОВКА 
300, 500, 600 и 750 мл алуминиев аерозол с тръбичка. 
700 мл алуминиев аерозол с пластмасова тръбичка. 
700 мл ламаринени и алуминиеви аерозоли с адаптер за NBS-пистолети. 
 
БЕЗОПАСНОСТ 
Информационни листи за безопасност се предоставят по желание. 
 
ГАРАНЦИЯ 
Den Braven Sealants гарантира, че продуктът отговаря, докато е в срок на годност,на 
спецификацията.  
 Отговорността в никакъв случай не надхвърля тази, фиксирана в нашите Условия на 
продажба. 
Den Braven Sealants не носи отговорност за инцидентни или последващи повреди. 
 



ОТГОВОРНОСТ 
Цялата предоставена информация е резултат от нашите тестове и опит и е от общ 
характер. 
Въпреки всичко тя не включва някаква отговорност. 
Задължение на потребителя е да определи чрез собствен тест дали продуктът е подходящ 
за неговите нужди. 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ  
ОБЩИ: 
Основа – полиуретан 
Пропелантът не съдържа  (H)CFK 
Температура при нанасяне -  +5°C / +35°С (най-добра +15°C / +20°С) 
Температура на флакона – мин. +5°C 
Плътност след втвърдяване на -   Ръчна пяна           - 20-30   kg/m3  -  ISO 7390 
                          Пистолетна пяна  - 15-25   kg/m3  -  ISO 7390 
Време за образуване на повърхностно засъхнал слой – 8 – 12 мин. 
Време за изрязване  -   
                       Ръчна пяна           - 60-100 min., 23°C / 55% отн. вл. 
                       Пистолетна пяна -  30-70 min., 23°C / 55% отн. вл. 
Време за втвърдяване -  4-24 часа при 23°C / 55% отн. вл. 
Устойчивост на замръзване до  -15°С по време на транспорт  - устойчиви 
Срок на годност при температури от +5°С до +25°С –  12 месеца 
Устойчивост на температура след втвърдяване -     -40/+90°С 
Стабилност на достигнатите размери -  0/-5 % 
Затворени клетки – около 70% 
Изолираща стойност – 30–35  mW/m.K.    
Раздуване (при свободно разширяване) - 300 мл  -  около  11 литра 

                                                            500 мл  -  около  19 литра 
                                                                      600 мл  -  около  24 литра 
                                                                      700 мл  -  около  28 литра 
                                                                      750 мл  -  около  30 литра 
                                                                      700 мл NBS -  около  40 литра 
                                                                       
                             
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Противожарен клас Германия                  -  DIN 4102-1       B2 
Противожарен клас всички останали страни  -  DIN 4102-1      B3 

Звукоизолираща стойност   - DIN 52210     RSTW=58dB 
 
ФУГИ 
Размери на фугите 
Минимална ширина     -     8  mm 
Максимална ширина    -   40  mm 
 
РАЗМЕР  НА  ФУГИТЕ (ширина  х  дълбочина) 
10 mm  x  80 mm    
20 mm  x  60 mm  
30 mm  x  40 mm     
40 mm  x  30 mm  
 



СТЕПЕН НА ЗАПЪЛВАНЕ 
Ръчна пяна          –  50-60% 
Пистолетна пяна – 100% 
 
 


