
OP 950 Flexi pena

OTTOPUR
OP 950

Technický list

1-zložková dávkovacia PU pena
Pre interiér a exteriér

Charakteristika: ▪ Trvalá kompenzácia pohybu stavebných prvkov
▪ Spracovateľné až do -10 °C
▪ Zvuková izolácia 63 dB podľa EN ISO 717-1
▪ Izolačná hodnota 0,035 W/mK podľa DIN 52612
▪ Výdatnosť peny cca 44 l na 750 ml dózu
▪ Dá sa rezať po cca 35 minútach
▪ Môže sa zaťažiť po cca 12 hodinách

Oblasti aplikácie: ▪ Montáž a izolácie zárubní dverí z dreva, ocele alebo plastu v murive
▪ Vyplnenie a izolácia škár a dutín podkrovných nadstavieb a strešnej izolácie
▪ Vypenenie malých škár v murive, káblových priechodiek akéhokoľvek druhu a iných dutín

Normy a testy: ▪ Certifikát o všeobecnej stavebnej inšpekcii - priemerne horľavý stavebný materiál (B2) podľa normy
DIN 4102-1

▪ EMICODE® EC 1 Plus - veľmi nízke emisie
▪ Francúzska emisná trieda VOC A+

Dôležité informácie: Aspoň sčasti naplnená aerosolová nádoba by sa mala trvale pripevniť k aplikačnej pištoli, aby
OTTOPUR pena v pištoli zostala pod tlakom. Prosím po použití taktiež zatvorte regulačný uzáver.
Nikdy neodstraňujte plechovku silou.
Nečistite adaptér tvrdým predmetom.
Ak dávkovaciu pištoľ vyradíte z prevádzky, ihneď ju po odskrutkovaní vyčistite čističom OTTOPUR
Cleaner. Pravidelné používanie značne predlžuje životnosť a funkčnosť dávkovacích pištolí.
Stuhnuté zvyšky peny možno následne odstrániť iba mechanicky.
Zvyšky čerstvého produktu možno odstrániť pomocou prípravku OTTOPUR Cleaner alebo čistiacimi
obrúskami OTTO. V prípade styku s pokožkou, umyte vodou a mydlom a poriadne opláchnite.
Všimnite si: Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred UV-žiarením a teplotami nad +50 °C.
EMICODE® je registrovaná značka GEV e. V. (Dusseldorf, Nemecko)

Technické vlastnosti: Výdatnosť pri vypeňovaní škár (FEICA TM 1002) [bm] ~ 29 
Výdatnosť (FEICA TM1003) [l] ~ 44 
Teplota plechovky od/do [°C] - 10 / + 35 (1)
Teplota okolia [°C] - 10 / + 35 (1)
Teplota podkladu [°C] - 10 / + 35 (1)
Doba aktívnej lepivosti (FEICA TM 1014) [min] ~ 8 
Rezateľnosť (FEICA TM 1005) [min] ~ 35 
Zaťažiteľný, podľa hrúbky vrstvy [hodín] ~ 12 
Tepelná vodivosť podľa DIN 52 612 [W/mK] ~ 0,035 
Faktor difúzneho odporu μ ~ 22 
Hustota v surovom stave (FEICA TM 1019) [kg/m³] ~ 28 
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Menovitá hodnota zvukovej izolácie škáry pri šírke škáry 10 mm [dB] ≥ 63 
Menovitá hodnota zvukovej izolácie škáry pri šírke škáry 20 mm [dB] ≥ 64 
Tlakové napätie pri 10% kompresii (FEICA TM 1011) [kPa] ~ 13 
Pevnosť v ťahu (FEICA TM 1018) [kPa] ~ 65 
Preťaženie pri pretrhnutí (FEICA TM 1018) [%] ~ 34 
Šmykové napätie (FEICA TM 1012) [kPa] ~ 35 
Rozmerová stabilita (FEICA TM 1004) [%] +- 3 
Expanzný tlak (FEICA TM 1009) [kPa] ~ 0,7 
Následná expanzia (FEICA TM 1010) [%] ~ 55 
Tepelná odolnosť od/do [°C] - 40 / + 80 (2)
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 12 (3)
Farba modrý 

1) Optimálna teplota spracovania + 20 °C
2) dočasne + 100 °C
3) od dátumu výroby, neotvorené, nádoby skladujte na výšku

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obrátte na OTTO-
CHEMIE.

Informácie o aplikácii: 1. Podklady a stavebný materiál musia byť očistené a dobre navlhčené.
2. Chráňte komponenty pred deformáciou tak, že použijete vyrovnávač.
3. Zarazte plechovkou poriadne (aspoň) 20 krát. Odstráňte vrchnák.
4. Priskrutkujte plechovku k adaptéru - Neuťahujte ju!
5. Na prvotnú manipuláciu stlačte spúšť na dobu asi 10 sekúnd a nechajte materiál vytiecť kompletne
(naplnenie kanálu PUR-penou a odstránenie zvyškov vlhkosti).
6. Aplikačná pištoľ je pripravená na použitie. Na začatie aplikácie podržte aerosolovú plechovku hore
nohami a aplikačnú pištoľ vertikálne.
7. Rozdeľte penu prispôsobením kohútika a skrutky.
8. Pred inštaláciou novej plechovky na aplikačnú pištoľ, poriadne novú plechovku pretraste a ihneď
odstráňte prázdnu plechovku (maximálne do minúty).
9. Nahraďte prázdnu plechovku novou rýchlo, aby ste sa vyhli prítomnosti PUR-peny v adaptéri.
10. Odstráňte nestuhnutú penu z adaptéru pomocou OTTOPUR-Čističa.
11. Odstráňte zvyšky peny zo závitu kúskom dreva (alebo niečoho podobného).
Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné
testy.
Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Balenie: 750 ml aerosolová plechovka
- OP950-85

Jednotka balenia 12
Kus / Paleta 504

Bezpečnostné opatrenia: Viď bezpečnostný list.

Likvidácia: Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke: Všetky informácie v tejto publikácii sú založené na našich súčasných technických znalostiach a
skúsenostiach. Vzhľadom k tomu, že podmienky a spôsoby využitia a použitia našich výrobkov sú mimo
našu kontrolu, odporúčame Vám vyskúšať výrobok pred použitím. Informácie uvedené v technickom
liste a vysvetlivky spoločnosti OTTO-CHEMIE v spojeníi s týmto technickým  listom (napr. servisný
popis, odkaz na DIN a pod.) nesmú byť chápané ako záruka. Záruka vyžaduje samostatné písomné
vyhlásenie OTTO-CHEMIE aby bola preukázaná jej platnosť. Vlastnosti uvedené v tomto technickom
liste definujú vlastnosti výrobku všeobecne a závezne. Odporúčania pre použitie by sa nemali brať ako
potvrdenie vhodnosti pre zamýšľané použitie. Vyhradzujeme si právo na zmenu výrobku v zmysle
technického pokroku a vývoja. Sme Vám kdispozícii v prípade špecifických problémov a aplikácií. Ak je
pre uplatnenie našich produktov potrebné vládne schválenie alebo povolenie, tak je užívateľ
zodpovedný za ich získanie. Naše odporúčania neospravedlňujú užívateľa z povinnosti vziať do úvahy
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možnosť porušenia práv tretích strán – podľa potreby - nájsť riešenie. Pre zvyšok platia naše všeobecné
obchodné podmienky, a to najmä v súvislosti s možnou zodpovednosťou za chyby. Všoebecné
podmienky si môžete nájsť na našej webovej stránke http://www.otto-chemie.de/sk/podmienky
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