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PERFECT SEAL 
SPUMA PU COMBI PREMIUM

SPUMA FLEXIBILA ALBA MANUALA & PISTOL
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DESCRIERE

• Spuma poliuretanica profesionala flexibila

pentru montaj si izolatii termice si fonice in

constructii. Asigura o etasare termica ridicata,

flexibila si durabila. Contribuie la reducerea

nivelului de zgomot, datorita proprietatilor

fonice excelente. Nivel redus de emisii compusi

volatili.

APLICATII

• Pentru montarea ferestrelor si usilor, umplerea

golurilor in constructii. Aderenta foarte buna pe

beton, tencuiala, glet, caramida, lemn, PVC si

metal.

AVANTAJE INTELIGENTE

• Aplicare manuala si cu pistolul

• Izolare flexibila si durabila

• Nu deformeaza profilele

• Izolare termica si fonica excelente

ACOPERIRE

• Productivitate: pana la 35 litri. Timpii de taiere

si intarire, precum si productivitatea depind

de modul de aplicare, tipul aplicarii (in rost sau

liber), temperatura si umiditatea mediului, 

suprafetelor si tubului, in momentul aplicarii. 

Aplicare pistol

Temperatura aplicare +5°C to +35°C

Celule inchise ± 70%

Timp intarire 80-100 minute

Timp taiere FEICA TM1005 20-40 minute

Densitate 20-25 kg/m3

Stabilitate dimensionala -5% < DS < 0%

Clasificare la foc B3

Timp crusta FEICA TM1014 6-10 minute

Rezistenta la temperatura -40°C to +90° C

Conductivitate termica 30-35 mW/m.K

Volum FEICA TM1003 750 ml = 30-35 litri

Aplicare manuala

Temperatura aplicare +5°C to +35°C

Celule inchise ± 70%

Timp intarire 100-120 minute

Timp taiere FEICA TM1005 25-45 minute

Densitate 20-25 kg/m3

Stabilitate dimensionala -5% < DS < 0%

Clasificare la foc B3

Timp crusta FEICA TM1014 6-10 minute

Rezistenta la temperatura -40°C to +90° C

Conductivitate termica 30-35 mW/m.K

Volum FEICA TM1003 750 ml = 25-30 litri
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CUM SE APLICA?

Se aplica pe suprafete curate si fara grasimi. 

Aplicare cu pistolul: se insurubeaza pistolul 

aplicator pe filetul tubului. Se agita ansamblul 

spuma-pistol inainte de fiecare utilizare 

(minimum 30 de ori). Debitul de spuma se 

regleaza din surubul aflat in spatele pistolului. 

Se apasa tragaciul pentru eliberarea spumei. 

Aplicare manuala: se insurubeaza adaptorul 

din plastic atasat tubului pe valva tubului. Se 

agita tubul inainte de fiecare utilizare 

(minimum 30 de ori). Se umple circa 50% din 

rost/gol, intrucat dupa iesirea din tub, spuma 

va expanda, umpland intregul rost/gol. 

Spuma se aplica in strat de maximum 4 cm; 

pentru rosturi mai mari se poate aplica in 

straturi succesive, dupa prinderea crustei pe 

stratul anterior (6-10 min.).

LIMITARI

Nu adera pe silicon, PE, PP, PTFE..

CURATARE

Spuma neintarita cazuta accidental se inlatura

imediat cu PU Cleaner sau cu acetona.

Surplusul de spuma intarita poate fi 

indepartat mecanic. 

A se depozita la temperaturi cuprinse între +5°C și

+25°C, ferit de surse de căldură și de umiditate.

Atenție! Tubul nu trebuie expus, depozitat și

transportat la temperaturi ridicate. A nu se găuri sau

arunca tubul în foc, nici chiar după golirea

conținutului.

Eliminați tubul gol în conformitate cu legislația

locală. Valabilitate: 18 luni de la data fabricației,

imprimată pe tub.

2

F
IS

A
 T

E
H

N
IC

A
2

9
/0

5
/2

0
2

0

MOD DE APLICARE

AMBALARE

Cod Ambalare Culoare Buc/box Cod EAN

172112353 750 ml ALB 12 5948966017562

SIGURANTA

Contine 4,4'-diizocianat de difenil-metan. H222-H229 

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate

exploda daca este încalzit. H332 Nociv în caz de inhalare. 

H315 Provoaca iritarea pielii. H319 Provoaca o iritare grava a 

ochilor. H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm

sau dificultati de respiratie în caz de inhalare. H317 Poate

provoca o reactie alergica a pielii. H351 Susceptibil de a 

provoca cancer. H335 Poate provoca iritarea cailor

respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor, în caz

de expunere prelungita sau repetata. P101 Daca este 

necesara consultarea medicului, tineti la îndemâna

recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lasa la 

îndemâna copiilor. P103 Cititi eticheta înainte de utilizare. 

P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete

fierbinti, scântei, flacari si alte surse de aprindere. Fumatul

interzis. P211 Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise

sau unei alte surse de aprindere. P251 Recipient sub

presiune. Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare. 

P260 Nu inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-

ul. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spatii bine 

ventilate. P280 Purtati manusi de protectie/îmbracaminte

de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 

echipament de protectie a fetei. P302+P352 ÎN CAZ DE 

CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun. 

P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportati victima la 

aer liber si mentineti-o în stare de repaus, într-o pozitie

confortabila pentru respiratie. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE 

CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai 

multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este

cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. 

Continuati sa clatiti. P410+P412 A se proteja de lumina

solara. Nu expuneti la temperaturi care depasesc

50°C/122°F. P501 Aruncati continutul/recipientul conform

reglementarilor locale/regionale/nationale/internationale. 

Contine izocianati. Poate provoca o reactie alergica. O 

ventilatie insuficienta ar putea da nastere la amestecuri

explozive. Poate cauza, la utilizare, o reactie alergica la 

persoanele cu sensibilitate la diizocianate. Persoanele care 

sufera de astm, eczeme sau

afectiuni ale pielii trebuie sa evite contactul, inclusiv

cutanat, cu acest produs. Acest produs nu trebuie folosit

în conditii de ventilatie slaba, cu exceptia cazului în care se 

foloseste o masca protectoare prevazuta cu un

filtru antigaz corespunzator (de exemplu o masca

conforma cu standardul EN 14387, cu filtru de tipul A1).

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie

respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru

precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta

noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea

pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul 

incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara

limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate 

intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi

rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma 

raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului 

descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute

in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul 

raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este 

potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra 

modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la 

evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne 

asumam raspunderea pentru prejudicii. 

DEPOZITARE


