
u objemově stálá
u vhodná pro přesné dávkování
u velmi dobré izolační vlastnosti
u voděodolná
u použitelná v exteriéru i interiéru
u nepoškozuje ozonovou vrstvu

Pěna Everest slouží k vyplňování otvorů a prasklin, montáži oken a dveří,
k lepení tepelné a zvukové izolace, k utěsňování otvorů atd. Pěna Everest
má velmi dobrou přilnavost k betonu, zdivu, omítkám, kovu, dřevu, poly-
styrenu, papíru, barvám a plastu (s výjimkou polyethylenu, teflonu 
a silikonu). Pěna je po cca 20 minutách nelepivá a plného vytvrzení
dosáhne za cca 12 hodin. Vytvrzená materiál lze snadno řezat, brousit,
sádrovat i lepit.

Povrchy, na které bude pěna nanášena musí být čisté a zcela zbavené
prachu a mastnoty. Vrstvy s nízkou přídržností odstraňte. Bezprostředně
před aplikací pěny povrchy navlhčete. Při osazování rámů a tenkých
konstrukcí mějte na paměti, že pěna během vytvrzování zvětšuje svůj
objem. Pro usnadnění čištění doporučujeme zakrýt okolí prováděného
spoje zakrývací páskou.

Před použitím alespoň 20krát protřepejte. Následně sejměte plasti-
kovou krytku nádobky a pevně našroubujte na pistoli. Při práci s pis-
tolí vždy držte nádobku ve svislé poloze dnem vzhůru. Velké dutiny
musí být vyplněny ve vrstvách, každou vrstvu nechte asi 40 minut
schnout a před aplikací další vrstvy nejprve navlhčete povrch vrstvy
předchozí. Po dokončení aplikace by se měla čerstvá pěna lehce
pokropit vodou. Čerstvou pěnu je možné odstranit pomocí čistícího
prostředku Ceresit TS100. Vytvrzený materiál je možné odstranit pouze
mechanicky. Přebytečný materiál po vytvrzení odřízněte. Pěnu po použití
spotřebujte v co nejkratším čase. Vytvrzenou pěnu chraňte před UV
zářením. Při výměně nádobky v pistoli za jinou se ujistěte, že apli-
kační pistole není zavzdušněná. Po ukončení práce s pistolí je vhodné
pistoli vyčistit pomocí čistícího prostředku Ceresit TS100.

Práci provádějte při okolní teplotě mezi +5°C a +30°C. Veškeré údaje
byly stanoveny při teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %.
Za jiných klimatických podmínek přihlédněte ke zkrácení, případně
prodloužení doby vytvrzení materiálu. Obsahuje isokyanáty. Viz infor-
mace dodané výrobcem. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte sluneč-
nímu záření a teplotám nad +50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku
neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně
nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
Při aplikaci dodržujte zákaz kouření! Uchovávejte mimo dosah dětí. 
V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek
neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiply-
novým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387:2004). Použijte
přiložené rukavice. PU pěnu převážejte v zavazadlovém prostoru auto-
mobilu, nepřevážejte ji v prostoru pro pasažéry. Zneškodněte tento mate-
riál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem,
ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod
tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte
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POLYURETANOVÁ PISTOLOVÁ PĚNA
Jednosložková PU pěna vhodná k osazování oken, dveří, parapetů
a jiných stavebních prvků, k lepení tepelných a zvukových izolací
a vyplňování otvorů a prasklin

ZPRACOVÁNÍ
NEPŘEHLÉDNĚTE



ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání
dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se 
s lékařem.
Bližší informace o produktu naleznete v bezpečnostním listu.

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování při teplo-tách od +5 °C 
do +25 °C ve svislé poloze a v suchém prostředí.

Dóza 700 ml

Pistolová pěna

SKLADOVÁNÍ

BALENÍ

Báze:
polyuretan, 
hnací plyn – propan/isobutan

Teplota zpracování: od +5 ºC do +30 ºC

Doba zaschnutí na povrchu: cca 20 min.

Doba vytvrzení: cca 12 hod.

Hustota: 18,4 kg/m3 ±10 %

Nasákavost po 24 hodinách 
ve vodě, částečné ponoření:

≤1 kg/m2

Objemová změna po 48 hodinách při teplotě +70 ºC a vlhkosti 90 %:
- délka:
- šířka:

±3 %
±2 %

Napětí v tlaku při 10% deformaci: ≥45 kPa

Pevnost v tahu: ≥100 kPa

Přilnavost k materiálům
- dřevo:
- železo:
- minerální vlna:
- hliník:
- beton

≥150 kPa
≥150 kPa
≥150 kPa
≥150 kPa
≥150 kPa

Tepelná odolnost pěny: od –40 ºC do +100 °C

Vydatnost balení:
od 37 do 22 dm3 v závislosti 
na podmínkách při aplikaci

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výrobek splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření,
kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

Naše doporučení:
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství
používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých
podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací
o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7 
tel.: 220 101 101


