ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PĚNY
ČISTIČ PU PĚNY
Vysoce účinné rozpouštědlo určené pro
čištění nevytvrzené pěny ze znečištěného
povrchu. Před čištěním doporučujeme
vyzkoušet, zda čistič nenarušuje povrch.
Stiskem rozprašovače snadno opláchnete
pěnu ze znečištěných míst. Čištěné místo ihned po aplikaci čističe otřete čistým
hadříkem nebo papírovým ubrouskem.

BUDETE POTŘEBOVAT
PĚNY
• MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ | TRUBIČKOVÁ
• DVOUSLOŽKOVÁ KOTVICÍ PĚNA

OKENNÍ RÁMY A DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ

MONTÁŽNÍ PĚNY

ODSTRAŇOVAČ
VYTVRZENÉ PU PĚNY
PU pěnu, která je již vytvrzená, odstraňte
z povrchu mechanicky seříznutím nožem nebo seškrábnutím špachtlí. Dávejte pozor, abyste nepoškodili povrch.
Zbylou vrstvičku (do 1mm tloušťky)
potřete Odstraňovačem PU pěny a
nechte chvíli působit. Narušenou pěnu
i se zbytky odstraňovače setřete přiloženou plastovou stěrkou. Následně povrch
očistěte doporučeným čisticím prostředkem.
PISTOLE NA PU PĚNU
POUŽITÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Dózu s pěnou na aplikační pistoli nasazujte vždy až po důkladném protřepání
v poloze ventilem vzhůru. Pracujte rychle, abyste při šroubování dózy na pistoli
minimalizovali ztráty hnacího plynu.
Pokud s pěnou pracujete průběžně
alespoň 1x za měsíc, nechte vždy dózu
našroubovanou na pistoli a čistěte pouze
aplikační špičku. Před skladováním pistoli vždy zajistěte dotažením regulačního šroubu. Pokud přerušujete práci na
delší dobu, zcela vyprázdněte nasazenou
pěnu, sejměte prázdnou dózu, současně
mějte stištěnou spoušť. Očistěte závitové
sedlo a aplikační špičku, našroubujte
Čistič PU pěny a pistole. Pistoli prostříkněte krátkým stiskem spouště na
maximum a nechte čistič min. 15 minut
působit. Následně opakovaně prostříkněte pistoli až do doby, kdy bude vycházet pouze čistý čistič. Vyčištěnou pistoli
ošetřete SOUDAL Silicone spray nebo
jiným vhodným mazivem.

MONTUJEME
A UTĚSŇUJEME

PISTOLE
• PISTOLE NA PU PĚNU SOUDAL PLASTOVÁ
• PISTOLE NA PU PĚNU SOUDAL KOVOVÁ

ČISTIČE
• ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE • ODSTRAŇOVAČ PU PĚNY
• ČISTIČ PU PĚNY • SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY
• SILICONE SPRAY • MULTI SPREJ

www.soudal.cz
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MONTÁŽ RÁMU OKNA

MONTÁŽ DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ
Usaďte zárubně do roviny, případně ukotvěte dle pokynů
výrobce. Mezi zárubně instalujte
rovnoměrně rozpěry minimálně
do dvou míst tak, aby nedošlo
k deformaci zárubní vlivem rozpínání montážní pěny.

Okenní rám vyrovnejte do roviny a
mechanicky ukotvěte dle předpisu
výrobce 1 .
Povrch montážního otvoru očistěte od prachu a případných nesoudržných částí.

1

Spáru navlhčete rozprašovačem
2 . Montážní pěnu důkladně
protřepejte a vyplňte připojovací
spáru pěnou z 1/3 jejího objemu
v případě, že pracujete s trubičkovým aplikátorem, ze 2/3, pokud
používáte pistolovou pěnu 3 .

1

Při vyplňování svislých spár pracujte zdola nahoru. Po vyplnění
celého obvodu kolem okna znovu
spáru i povrch pěny navlhčete.
2

2

Pracujte při teplotě do +30°C.
Pokud je teplota okolí nižší než
+10°C, doporučujeme láhev s pěnou vytemperovat na +20°C např.
ponořením do vodní lázně (max.
+50°C) nebo skladováním při pokojové teplotě.

3

Po úplném vytvrzení za 1- 4 hod.
podle typu pěny ořízněte přebytečnou pěnu nožem 4 , případně
doplňte nevyplněné dutiny a otvory po vyjmutých pomocných
montážních prvcích (klíny, podložky).

Pro vlastní montáž doporučujeme
použít nízkoexpanzní typy montážních pěn pro minimalizaci
nebezpečí deformace zárubní.
Povrch montážního otvoru očistěte od prachu a případných nesoudržných částí. Spáru navlhčete
rozprašovačem 1 . Montážní pěnu důkladně protřepejte a zárubně
zafixujte vypěněním spáry montážní pěnou v několika bodech 2 .

Očištěný podklad bez prachu
navlhčete rozprašovačem a naneste
montážní pěnu v několika podélných pruzích (podle šířky parapetu
cca 10 cm od sebe) 1 .

1

2

Po úplném vytvrzení opatrně vypěňte zbylý prostor - pozor na předávkování pěny. Povrch pěny znovu
navlhčete. Po úplném vytvrzení
(může se lišit podle podmínek a
typu použité pěny) přebytečnou
pěnu odřízněte a dokončete vlastní montáž 3 .
3

Pro správnou tepelně izolační
vlastnost spáry je nutné její dokonalé vyplnění po celém obvodu.
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MONTÁŽ PARAPETU
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DOPORUČENÍ: Použitím SOUDAL
Dvousložkové kotvicí pěny při
bodové fixaci 4 dosáhnete dokonalého výsledku ve velmi krátkém
čase.
Upozornění: Montáží zárubní pouze na body nedosáhnete trvalé
mechanické odolnosti upevnění
v otvoru a potřebných zvukově izolačních vlastností vlastních dveří.

Tloušťku nanášených pruhů volte
s ohledem na expanzi použitého typu montážní pěny tak, aby
dostatečně vyplnila prostor, ale
zároveň nepůsobila velkým tlakem
na parapet v průběhu vytvrzování 2 .
Do úplného vytvrzení PU pěny
(může se lišit dle podmínek
a použitého typu montážní pěny)
doporučujeme parapet dostatečně
zatížit 3 nebo jinak zafixovat,
aby nedošlo k jeho nadzdvihnutí působením rozpínání pěny
v průběhu vytvrzování.
Pro vyrovnání parapetu do roviny
a vymezení prostoru pro montážní
pěnu použijte distanční podložky.
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DOPORUČENÍ: Pro vyšší pevnost
a rychlou montáž doporučujeme
použít SOUDAL Dvousložkovou
kotvicí pěnu 4 .
DVOUSLOŽKOVÁ KOTVICÍ PĚNA
Hlavní využití:
• rychlá fixace a montáž okenních
rámů a dveřních zárubní
• vyplňování dutin bez přístupu
vzduchu (kovové konstrukce)
• lepení s nároky na rychlost
tuhnutí, vysokou pevnost
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