
Ķīmiskās īpašības

Pielietojums
Smidzināmā putupoliuretāna sistēma (izmantošanai darbu norises vietā) cieto poliuretāna putu ar slēgto poru struktūru izveidei. Šo 
materiālu izmanto jumtu siltumizolācijai un hidroizolācijai rūpniecībā un rūpniecības uzņēmumos, kā arī glabāšanas tvertņu, 
konteineru, kravas kuģu, lauksaimniecības angāru un lauku saimniecību ēku un rūpniecības iekārtu siltumizolācijai. Kompetentu 
jumtu būvniecības tehniskās uzraudzības iestāžu apstiprināts. Lietotājam jāpārbauda materiāla lietošanas piemērotība pirms sākt 
tā rūpniecisku izmantošanu.

Poliola komponents:  poliētera, poliētera poliola, liesmas slāpētāja, stabilizatora, katalizatora un hlorfluorogļūdeņražu maisījums 
Izocianāta komponents: polimēru difenilmetāndiizocianāts (IsoPMDI 92140)
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Tehnisko datu lapa

Komponentu piegādes veids tiks izvēlēts pēc konsultācijas ar mūsu Pārdošanas nodaļu.

Piegāde

Poliuretāna komponenti ir jūtīgi pret mitrumu. Tāpēc tie vienmēr jāglabā aizvērtos un cieši noslēgtos 
konteineros. Plašāku informāciju var iegūt no atsevišķas tehnisko datu lapas ar nosaukumu „Informācija par 
ienākoša materiāla kvalitātes kontroles, uzglabāšanas, materiāla sagatavošanas un atkritumu likvidēšanas 
procesu nodrošināšanu”, kā arī no informācijas par sastāvdaļām.

Uzglabāšana, sagatavošana darbam

Pielietojuma procesā sekojiet mūsu tehniskā konsultanta sniegtajai informācijai.

Pielietojuma tehnoloģijas

B-komponents (izocianāts) izraisa acu, elpošanas orgānu un ādas kairinājumu. Sensibilizācija ir iespējama 
inhalācijas ceļā un caur kontaktu ar ādu. Darbā ar šīm vielām jāievēro visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, 
kas ir aprakstīti Materiālu Drošības Datu Lapās (MDDL). Tas ir attiecināms arī uz iespējamiem A-komponenta 
(poliola) radītiem draudiem, kuri iespējami tā izmantošanas laikā, kā arī uz jebkuriem citiem komponentiem. 
Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu atsevišķo informācijas lapu „Drošības un piesardzības pasākumi darbā ar 
poliuretāna sistēmām”. Izmantojiet mūsu apmācības programmu „Droša izocianāta lietošana”.

Iespējamie riski un draudi

Sīkāka informācija sniegta mūsu valstij adresētajā brošūrā.

Atkritumu likvidēšana

Pastāv nacionālie un starptautiskie normatīvie akti, kuri jāņem vērā, ja ir paredzēts no BASF produktiem ražot 
plaša patēriņa preces (piemēram, preces, kuri neizbēgami saistīti ar saskari ar pārtiku vai ādu, rotaļlietas, u.tml.) 
vai medicīniskus priekšmetus. Ja tādu nav, var būt pietiekošas spēkā esošās Eiropas Savienības juridiskās 
prasības plaša patēriņa precēm un medicīniskajiem produktiem. Ļoti ieteicamas konsultācijas ar mūsu 
Pārdošanas nodaļu un mūsu Ekoloģijas un Produktu drošuma departamentu.

Medicīniskie un plaša patēriņa produkti
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Dati par sastāvdaļām

Mērvienība Poliola 
komponenti

Iso-
komponenti Metode

Blīvums (20 °C) g/cm³ 1.18 1.24 G 133-08

Viskozitāte (20 °C) mPas 370 300 G 133-07

Glabāšanas laiks dienas 90 180

Dati par apstrādes procesu

Tīģeļa tests:

Mērvienība Vērtība Metode
Komponentu temperatūra °C 20

Daudzums g A = 39.0

B = 41.0

Komponentu attiecība maisījumā daļas pēc svara
daļas pēc tilpuma

A : B = 100 : 105

A : B = 100 : 100

Maisīšanas laiks s 4

Krēmveida masas veidošanās laiks s 5 G 132-01

Šķiedrainības veidošanās laiks s 10 G 132-01

Pieaugšanas laiks s 21 G 132-01

Blīvums, brīva pieaugšana kg/m³ 47 G 132-01

Reakciju parametri augstspiediena aparātā (p = 100 bar, T = 40 °C).

Mērvienība Vērtība Metode
Krēmveida masas veidošanās laiks s 2

Brīvas pieaugšanas blīvums kg/m³ 55

Vispārīgi ieteikumi:

Nav noteikts, vai šī sistēma ir vienlīdz labi piemērota visu veidu būvkonstrukcijām, virsmām, metāla lokšņu un 
gruntskrāsu veidiem, kādi tiek piedāvāti tirgū. Attiecīgi katrā atsevišķajā gadījumā lietotājam ir jāveic produkta 
piemērotības pārbaude.
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Fizikālās īpašības

Mērvienība Izmērītā vērtība Metode
Izmērītās vērtības bija noteiktas, izmantojot eksperimentālā ražotnē izgatavotus paraugus. Šīm īpašībām un to 
darbībai lietotāja ražotnē jāveic verifikācija pie tādiem apstākļiem, kādos tiks izmantots produkts.   

Blīvums/pildījums kg/m³ 55 DIN EN 1602

Spiedes izturība N/mm² 0.45 DIN EN 826

Kompresija % 5 DIN EN 826

Deformācija % 2.8 DIN EN 1605

Siltumvadītspēja
pie vidējās temperatūras 23 °C mW/mK 20.5 DIN EN 12667 / Hesto

Slēgtās poras % 96 DIN EN ISO 4590

Uzliesmojamība -
B 2

E

DIN 4102, daļa1 
EN 13501-1

Apstiprinājums Vācijā Z-23.32-1525
Deutsches Institut für

Bautechnik, Berlin

+49 (0) 5443/12-0
+49 (0) 5443/12-2474

Tel.: 
Fakss: 
E-pasts: pu-hartschaum@basf.com

BASF Polyurethanes GmbH 
Postfach 1140
49440 Lemförde
Vācija Mājas lapa: www.pu.basf.eu

 = BASF reģistrētā tirdzniecības zīme

Šajā dokumentā ietvertie dati, kā arī ieteikumi un citi atbalsta pakalpojumi balstās uz šo brīdi esošām zināšanām un pieredzi un tiek sniegti 
saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju. Ņemot vēra daudzos faktorus, kuri var ietekmēt mūsu produktu apstrādi un lietošanu, šie dati 
neatbrīvo pārstrādes uzņēmumus no savu pētījumu un testu veikšanas, it īpaši attiecībā uz piegādāto preču piemērotību procesiem un 
mērķiem, kādiem tos paredzēts izmantot, kā arī šie dati nedod jebkāda veida garantijas attiecībā uz noteiktām īpašībām vai produkta 
piemērotību konkrētajam mērķim. Visi šeit sniegtie apraksti, rasējumi, fotoattēli, dati, proporcijas, svērumi, izmērītās vērtības, utt. var tikt 
mainīti bez iepriekšējā brīdinājuma un tie nenodrošina saskaņotu līgumisku produkta kvalitāti. Mūsu produkcijas saņēmēja pienākums ir 
nodrošināt, lai tiktu ievērotas visas īpašumtiesības un spēkā esošie normatīvie akti.(Publikācijas datums).




