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KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

P opis v ý r obk u
Vyrobeno pro

Výplň dutin, uzavřená struktura buňěk

Polyol

Směs polyetherpolyolů, aktivátorů (obsahuje amin), stabilizátoru a
nadouvadla HFC

Izokyanát

Výrobek na bázi difenylmethandiisokyanátu (MDI).

T y pic k é v la s tnos ti
Hustota 20 °C
Viskozita 20 °C
Formulace

Polyol
Izokyanát

EXY 4-328-00
EXY ISO

Poměr polyolu: Izokyanát
Testovací vzorek

Polyol
cca
1,11
cca
450

g/cm³
mPas

100
hmotnostních dílů
100 hmotnostních dílů
100 : 110

Teplota materiálu
Hmotnost vzorku
Polyol
Izokyanát
Parametry
Doba houstnutí
Doba gelovatění
Volný nárůst hustoty
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Izokyanát
cca
1,23
cca
250

Tel.: +49 1639093539
Tel.: +420 773 581 581
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20 °C

30 g
33 g
cca
cca
cca

12 sec
104 sec
32 kg/m³
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Návod k použití
Bezpečnost

Věnujte prosím pozornost bezpečnostnímu listu.
Obsahuje informace o manipulaci.
Doporučuje se zabránit přímému kontaktu pokožky s čerstvě vyrobeným
polyuretanem, protože v případě, že se tak nestane, polyuretanový povrch
může mít nežádoucí účinky, kterými jsou např. nebezpečné leptající a/nebo
dráždivé výpary.

Příprava před
použitím

Před použitím musí být tento polyol velmi dobře promíchán.
Skla d ov ání, bal ení a dopra va

Skladování

Obal musí být bezpečně uzavřen. Tento výrobek je velmi háklivý na vlhkost.
Doporučovaná teplota skladování je 25 °C. Polyol by se neměl skladovat při
teplotě pod 15 °C a izokyanát pod 20 °C.
Garantovaná doba skladování je 3 měsíců.

Balení a doprava

Všechny výrobky mohou být dodávány volně ložené, v IBC kontejnerech a
sudech.

Z měn y oproti po sledním u v yd ání
Změny oproti
prvnímu vydání

Certifikát č.
01.2011

Informace o výrobku jsou poskytnuty podle našeho nejlepšího vědomí, nejsou však závazné. To se týká rovněž práv
k ochranným známkám třetích stran. Výše uvedené informace o výrobku musí byt prokázány dodatečně individuálním testem
našich výrobků týkajícím se aplikace pro zamýšlené zpracování. Zpracování našich výrobků a výrobků vyráběných
zákazníkem dle naší technické podpory je mimo naše kontrolní možnosti, a proto podléhá odpovědnosti zákazníka.
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