
Jednokomponentní pěna obzvláště vhodná pro montáž oken
a pro vyplnění spáry. Slouží jako tepelně a zvukově izolační
materiál. Využitelná též pro lepení. Dobrá přilnavost na
minerální povrchy, kov, dřevo a řadu umělých hmot. K aplikaci
není nutná pistole. Je vhodná především pro menší
zpracovatelé.
� Aplikace od +5 °C do +35 °C

F 610M - montá�ní pìna

FM790 2K  - rychletuhnoucí pìna

Polyuretanové pěny a lepidla
(postupný přechod na nový design PU pěn)
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Pěna určená především pro rychlé a čisté
upevňování obložkových zárubní a rámů.
Již po 20 minutách mohou být dveře zavěšeny
do pantů. K aplikaci je potřeba tandemové
aplikační pistole.
� Aplikace od +5 °C do +30 °C

Přednosti:
� řezatelnost po 90 sekundách
� patentovaná dóza
� vysoká vydatnost až 4,5l
� extremně rychle reagující a vytvrzující
Barva: béžová

více na
str.131

Barva: zelená

F 343M - nízkoexpanzní pìna Maxx celoroèní

F 350M - Perfekt pìna
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750ml do 30 l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 113,00 4,520 C � R

sklad
měs.

Mjobsah hořlavost
znak
neb.

objem
pěny

aplikace
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks /
karton

Cena Kč
pro Česko

Přednosti:
� vydatnost: až 6 m při spáře 3 x 7 cm
� výborná přilnavost na beton, zdivo, omítku, kámen,

dřevo, kov, plasty atd.
Barva: zelená

F 370 - FM Mletní, 371 - zimní
( - letní a zimní pìna PRO 70)F 070M

Dvoukomponentní pěna obzvláště vhodná k montáži rámů
otvorových výplní, zárubní a k vyplnění spár a dutin všude tam,
kde je vyžadováno rychlé vytvrzování a řezatelnost pěny. Slouží
jako tepelně a zvukově izolační materiál. Využitelná též pro lepení.
Dobrá přilnavost na minerální povrchy, kov, dřevo a řadu umělých
hmot.
� Aplikace od +5 °C do +35 °C

Přednosti:
� velmi rychlé vytvrzování, řezatelná po 25 minutách
� odolnost vůči hnilobě, teplu a vodě
� vysoká vnitřní struktura pěny
Barva: zelená
�

400ml do12 l do +5°C B2 F+Xn 9 12 ks 155,00 6,200 C � R

obsah EAN
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko
objem
pěny

aplikace
ks /

karton
Mjhořlavost

znak
neb.
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F 310M - pistolová pìna

210ml 4,5 l do +5°C B2 Xn 6 16 ks 116,00 4,640 C �

Mj EANobsah
objem
pěny

aplikace hořlavost
znak
neb.

sklad
měs.

ks /
karton

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

F 710M 2K - montá�ní pìna

750ml do 45 l do +5
o
C B3 F+Xn 12 12 ks 118,00 4,720 C �

obsah
objem
pěny

aplikace hořlavost
znak
neb.

sklad
měs.

EAN
ks /

karton
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Mj

F 330M - pistolová pìna Flex

Unikátní polyuretanová pěna vyvinutá s důrazem na
maximální rozměrovou stabilitu, minimální smrštění a
postexpanzi.Pěna je vhodná pro celoroční využití.
� Aplikace od -10 °C do +35 °C

Přednosti:
� vydatnost až 16,3 m ve spáře 3x7 cm s aplikační

pistolí 255AA
� maximální rozměrová stabilita
� řezatelná po 30 minutách
� povrchově nelepivá po 10 minutách
Barva: zelená

Nízkoexpanzní 1–komponentní pistolová polyuretanová
pěna s vysokou vydatností  a s minimálním smrštěním po
vytvrzení.
� Aplikace od -10 °C do +35 °C

Přednosti:
� vydatnost 19 m ve spáře 3x7 cm

s aplikační pistolíAA255
� minimální postexpanze
� excelentní přilnavost na většinu povrchů
� řezatelná po cca 45 minutách

Barva: zelená

více na
str.131

880ml do 70 l do +5°C B3 F+Xn 12 12 ks 123,00 4,920 C �

880ml do 55 l do -10°C B3 F+Xn 12 12 ks 128,00 5,100 C �
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880ml do -10°C B3 F+Xn 12 12 ks 125,00 5,000 C � R

obsah
objem
pěny

aplikace hořlavost
znak
neb.
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850ml do 55 l do -10
o
C B3 F+Xn 12 12 ks 133,00 5,300 C �

obsah
objem
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aplikace hořlavost
znak
neb.

sklad
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750ml do 35 l do -3°C B3 F+Xn 12 12 ks 140,00 5,600 C �
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znak
neb.
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měs.
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Unikátní elastická 1–komponentní polyuretanová pěna
s minimální postexpanzí.
� Aplikace od -3 °C do +35 °C.

Přednosti:
� vydatnost cca 13,6 m ve spáře 3x7 cm s aplikační

pistolíAA255
� dovolené přetvoření pěny 35%
� excelentní vnitřní struktura pěny
� dobrá řezatelnost

Barva: bílá

Unikátní 1–komponentní polyuretanová pěna
s extrémně vysokou vydatností, vysokou
rozměrovou stabilitou a excelentní vnitřní
strukturou.
� Aplikace od +5 °C do +35 °C (letní)
� Aplikace od -10 °C do +35 °C (zimní)

Přednosti:
� vydatnost až 21 m ve spáře 3x7 cm s aplikační

pistolíAA255
� výborná rozměrová stabilita
� excelentní přilnavost na většinu povrchů
� nelepivá po 10 minutách
� řezatelná po 20 minutách
� Barva: zelená

Jednokomponentní polyuretanová pěna reagující vzdušnou
vlhkostí s velmi kvalitní vnitřní strukturou a pevností.
� Aplikace od +5 °C do +35 °C

Přednosti:
� vydatnost až 12 metru při spáře 3x7 cm
� výborná přilnavost na celou řadu podkladů
� dobrá rozměrová stálost
� excelentní vnitřní struktura pěny
Barva: zelená


