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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Ο MEGAFOAM LOW 

EXPANSION είλαη αθξόο 

πνιπνπξεζάλεο, ρακειήο 

δηόγθσζεο, πςειώλ 

πξνδηαγξαθώλ, 

επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, 

ελόο ζπζηαηηθνύ, έηνηκνο 

πξνο ρξήζε. Πξνζθέξεη 

κεγάιε νηθνλνκία ράξε ζηε 

ρακειή ηνπ δηόγθσζε 

(κηθξόηεξε από 50%).   

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Υακειή δηόγθσζε κεηά 
ηελ εθαξκνγή 

 Δμαηξεηηθή ζπγθόιιεζε 
ζηηο πεξηζζόηεξεο 
επηθάλεηεο  

 Απνηειεζκαηηθή 
ζεξκνκόλσζε θαη 
ερνκόλσζε 

 Μεγαιύηεξε απόδνζε 

 Πνιύ κεγάιε ηθαλόηεηα 
γεκίζκαηνο 

 Δπηηπγράλεη πνιύ ηζρπξή 
ζηεξέσζε 

 Δμαηξεηηθή ζηαζεξόηεηα  

 Φηιηθό πξνο ην 
πεξηβάιινλ θαη ην 
ρξήζηε 

 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Σνπνζέηεζε, ζηεξέσζε 
θαη ζθξάγηζε 
θνπθσκάησλ πνξηώλ θαη 
παξαζύξσλ 

 Γέκηζκα κεγάισλ αξκώλ 
θαη αλνηγκάησλ 
νηθνλνκηθά, γξήγνξα θαη 
απνηειεζκαηηθά 

 θξάγηζκα αλνηγκάησλ 
ζε ζηέγεο 

 ηεξέσζε κνλσηηθώλ 
πιηθώλ θαη πνξνκπεηόλ 

 θξάγηζκα δνκηθώλ 
ζηνηρείσλ γηα 
ζεξκνκόλσζε θαη 
ερνκόλσζε 

 θξάγηζκα θαη γέκηζκα 
γύξσ από ζσιήλεο θαη 
αγσγνύο 

 Ηρνκόλσζε ζε 
κεραλνινγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο θαη 
θηλεηήξεο 

 Βειηίσζε 
ζεξκνκόλσζεο ζε 
ζαιάκνπο ςύμεο 

 

Ο MEGAFOAM LOW EXPANSION δελ είλαη θαηάιιεινο γηα Teflon, 

ΡΔ θαη ΡΡ 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 

Η πγξαζία επηδξά επεξγεηηθά απμάλνληαο ηε δηόγθσζε θαη ηελ 

ηθαλόηεηα ζπγθόιιεζεο θαη κεηώλνληαο ην ρξόλν ζθιήξπλζεο, γη’ 

απηό ςεθάδεηε κε λεξό ηελ επηθάλεηα πνπ ζα εθαξκόζεηε ηνλ αθξό 

πνιπνπξεζαλεο, θαζώο θαη ηνλ ίδην ηνλ αθξό. 

 

Δθαξκνγή 

1. Oη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο από ζθόλεο, ζαζξά πιηθά 
θαη ιίπε. 

2. Υξεζηκνπνηήζηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα θαη γπαιηά 
3. Αλαθηλήζηε θαιά ηε θηάιε γηα 30’ πξηλ από ηε ρξήζε 
4. Βηδώζηε ζηε βαιβίδα ηεο θηάιεο ην εηδηθό ζσιελάθη  
5. Καηά ηελ ρξήζε θξαηάηε ηε θηάιε πάληα αλάπνδα κε ηε βαιβίδα 

πξνο ηα θάησ 
6. Γεκίζηε ην θελό πνπ ζέιεηε λα θαιύςεηε θαηά 65% επεηδή ν 

αθξόο δηνγθώλεηαη 
7. Αλαθηλείηε ηε θηάιε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο 
8. Αλ πξόθεηηαη λα εθαξκόζεηε ηνλ αθξό ζε πνιιέο ζηξώζεηο 

ςεθάζηε κε λεξό πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζηξώζεο 
πληζηάηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο. 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Ο κε πνιπκεξηζκέλνο αθξόο θαζαξίδεηαη κε GUN & FOAM 

CLEANER ε αζεηόλ. Ο πνιπκεξηζκέλνο αθξόο κπνξεί λα 

απνκαθξπλζεί κόλν κε κεραληθά κέζα. 

ΑΠΟΓΟΖ 

1000ml απνδίδνπλ 45 - 50Lt πνιπκεξηζκέλνπ αθξνύ ππό ηδαληθέο 

ζπλζήθεο 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Μελ αγγίδεηε ηελ επηθάλεηα πξηλ ηελ σξίκαλζε ηνπ αθξνύ 
πνιπνπξεζάλεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. πληζηάηαη ε 
εθαξκνγή πγξαζίαο γηα βειηίσζε ηαρύηεηαο σξίκαλζεο, 
ζπγθόιιεζεο θαη δνκήο θπςειώλ.  

 Ο πνιπκεξηζκέλνο αθξόο πνιπνπξεζάλεο πξέπεη λα 
πξνζηαηεύεηαη από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία UV θαη ηελ πςειή 
ζεξκνθξαζία. πληζηάηαη ε εθαξκνγή πνιπνπξεζαληθνύ ή 
αθξπιηθνύ ρξώκαηνο θαη ζθξαγηζηηθά ζηιηθόλεο, αθξπιηθά ή MS 
Polymer. 
 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε : Πνιπνπξεζάλε 

Μνξθή: ηαζεξόο αθξόο  

ύζηεκα σξίκαλζεο: Ωξίκαλζε κε πγξαζία. 

Γεκηνπξγία πέηζαο (20°C/ 65% R.H.): Ca. 8 min.  

Σαρύηεηα ζηεγλώκαηνο(20°C/ 65% R.H.): 20-25 min. 

Σαρύηεηα ζθιήξπλζεο (20°C/ 65% R.H.): 1h γηα έλα ζηξώκα  

30mm 

πξξίθλσζε: Κακία 

Δθ ησλ πζηέξσλ δηόγθσζε: Κακία 

Κπςειηθή δνκή: Ca 70-80% θιεηζηέο θπςέιεο 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

750ml                       09411  5204094094111 

Δηδηθό βάξνο: Ca. 25kg/m
3
 (πνιπκεξηζκέλνπ αθξνύ) 

Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία: -40°C - +90°C κεηά ηε ζθιήξπλζε 

Υξώκα: Μπεδ 

Καηεγνξία ππξαληνρήο (DIN 4102 part2): Β2 approval P-SAC 

02/IV-010, MFPA Leipzig 

Αληνρή δηάηκεζεο (DIN 53427): 17N/cm
2
  

Γύλακε ζιίςεο (DIN 53421): 3N/cm
2
  

Αληνρή θάκςεο (DIN 53423): 7N/cm
2
  

Απνξξόθεζε πγξαζίαο (DIN 53429): 1% Vol.  

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 5°C έσο +35°C 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
C  - 30

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία 

από ηελ πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. Μαθξηά από πεγέο ζεξκόηεηαο ή αλάθιεμεο. Σα 

δνρεία πξέπεη πάληα λα απνζεθεύνληαη ζε όξζηα ζέζε. 

 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία 
 

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
Φηάιεο 750ml 

 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
 

 

Acute Tox. 4: H332 - Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 

Aquatic Chronic 3: H412 - Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο 

νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Carc. 2: H351 - 

Ύπνπην γηα πξόθιεζε θαξθίλνπ  Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί 

ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό  Flam. Aerosol 1: H222 - Δμαηξεηηθά 

εύθιεθην αεξόιπκα  Lact.: H362 - Μπνξεί λα βιάςεη ηα βξέθε 

πνπ ηξέθνληαη κε κεηξηθό γάια  Resp. Sens. 1: H334 - Μπνξεί 

λα πξνθαιέζεη αιιεξγία ή ζπκπηώκαηα άζζκαηνο ή δύζπλνηα ζε 

πεξίπησζε εηζπλνήο  Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ 

δέξκαηνο  Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 

δεξκαηηθή αληίδξαζε  STOT RE 2: H373 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 

βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε 

έθζεζε  STOT SE 3: H335 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο 

αλαπλεπζηηθήο νδνύ P273: Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην 

πεξηβάιινλ P302+P352: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ME ТО 

ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη  P304+P340: Δ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό 

αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη  

ηελ αλαπλνή  P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ME 

TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ  

 

ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. 

πλερίζηε λα μεπιέλεηε  P312: Καιέζηε ην KENTPO 

ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία  P362: 

Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηε ηα πξηλ ηα 

μαλαρξεζηκνπνηήζεηε 2.2: 94/1/EE - Γνρείν ππό πίεζε. Να 

πξνθπιάζζεηαη από ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ θαη λα κελ εθηίζεηαη ζε 

ζεξκνθξαζία αλώηεξε ησλ 500C. Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη 

κεηά ηε ρξήζε 2.3: 2008/47/EC - κελ ςεθάδεηε ζε γπκλή θιόγα ή 

ππξαθησκέλν ζώκα. Μαθξηά από πεγέο αλάθιεμεο - Απαγνξεύεηαη 

ην θάπληζµα. Μαθξηά από παηδηά. EUH204: Πεξηέρεη ηζνθπαληθέο 

ελώζεηο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε EUH208: 

Πεξηέρεη 4,4´-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and 

homologues . Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


