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PIELIETOJUMS 
 

paši piemērota siltumizol cijai b vniec b , r pniec b , k  ar  lopkop bas un lauksaimniec bas ēk s. 
Šuvju aizpild šanai un siltumizol cijai r pniec bas caurulēs. 

 

Putu bl vums 35 ~ 40 kg/m³ 

Siltumvad tspēja 0,027 ± 0,002 W/m.K 

Ugunsdroš ba E 

 
 
 
 
 
 
 

LIETOŠANA 

I-2035 sistēmai nav nepieciešams pievienot piedevas. I-2035 izstr dē izmantotaj m iek rt m j b t piemērot m  sistēmas 
komponentu (poliola un izocian tu) dozēšanai vien dos tilpumos (+ / - 2%), k  ar   mais šanai spiediena amplit d  no 60 l dz 
120 kg/c². Izsmidzin šanas iek rtas, sild t ja un šļ tenes vēlam  temperat ra ir no 25 l dz 60 °C. Nor d tie temperat ras un 
spiediena parametri variē atkar b  no vides apst kļiem, un ir j noregulē darba veicējam pirms darba uzs kšanas. 
Neskaitot izsmidzin t ja temperat ru un spiedienu, putu kvalit ti  ietekmē ar  laikapst kļu iedarb ba. Svar gi ievērot, ka darba 
virsmas temperat rai j b t 5 -40 ° C amplit d , pretēj  gad jum  var palielin ties šuves nob de un putas var zaudēt savas 
paš bas. Virsmai j b t t rai un sausai; virsmas mitrumam j b t maz kam par 80%. Mitr ka vide var main t putu bl vumu un 
samazin t saķeri ar virsmu. Lai izvair tos no produkta patēri a palielin šan s un vides pies r ojuma, vēja trums uzkl šanas 
br di nedr kst p rsniegt 30 km/h. Lietojot uz sausas, ner sējušas, t ras, piemērota materi la virsmas labos laikapst kļos, 
put m ir lieliskas saķeres paš bas. 
Pirms darba uzs kšanas ir ieteicams  veikt saķeres testu uz nelielas virsmas plat bas.  Uzkl jot augst s temperat r s, 
pirms darba veikšanas izol cijas sistēmas iekšpusē uzkl t tvaika barjeru, lai izvair tos no kondens cijas. 
Gludas met la virsmas vispirms apstr d t ar pretkorozijas gruntēšanas sast vu. Lab kai saķerei un izol cijas sistēmas 
savienošanai, gludas virsmas (neporainas virsmas, cinkotu tēraudu, polipropilēnu u.t.t.)

 

POLIURET NA PUTAS (BL VUMS 35 - 40 KG/M³) 
 
I- 2035 divkomponentu (poliola un izocian ta) poliuret na putu sistēma ar 35 to 40 kg/m³ gala bl vumu. 

Piemērota ventil cijas cauruļu, saldētavu un saldēšanas telpu izol cijai. Nesatur ozona sl ni no rdošas vielas 
un siltumn cas efektu radošas g zes (HFC (fluorogļ de ražus), HCFC (hlordifluormet nus), GOS (gaistošus 
organiskos savienojumus), u.c.). 
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pirms putu lietošanas apstr d t ar gruntēšanas sast vu. 
 

 
TVERTNES UZGLAB ŠANA 

Uzglab t 10-25 °C temperat r . Nepakļaut tvertni (pilnu vai iztukšotu) tiešai saules gaismai vai karstuma avotiem 
(piemēram, pl t m, radiatoriem u.t.t.), jo tie var rad t spiedienu tvertnē, k  rezult t  p rvietošanas process kļ st paši 
b stams.  
 

Produkta komponentes ir jut gas pret mitrumu, t pēc ir j uzglab  gaisa necaurlaid g s tvertnēs un past v gi j sarg  no 
mitruma iekļ šanas taj s. Mitruma kl tb tne boj s produktu, un tas kļ s nelietojams. 
 
DER GUMA TERMI Š 

Produkta komponentēm (poliolam un izocian tam) piem t optim lais der guma termi š, kura ietvaros komponentes 

saglab  savas fizik l s un ķ misk s paš bas t l kai apstr dei un putu veidošanai.  Pēc der guma termi a 
beig m ir iespējama produkta destabiliz cija un visu ķ misko un fizik lo paš bu degrad cija, kura ar 
laiku kļ st arvien izteikt ka. Uzglab jot oriģin laj  iepakojum  un ievērojot uzglab šanas nor d jumus, optim lais 
poliola der guma termi š ir 6 mēneši,12 mēneši – izocian tam (no ražošanas datuma). 

 
DROŠ BAS PAS KUMI 

 

Elpceļu aizsardz bai: sagatavojot un uzkl jot produktu, ieteicams izmantot gaisu att rošu respiratoru. 

das aizsardz bai: ieteicams izmantot gumijas cimdus, pēc lietošanas nekavējoties novilkt. 

Lietot t ru kr sot ja kombinezonu. Pēc uzkl šanas beig m un pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas, rokas 
r p gi nomazg t ar ziepēm. 
Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvair tos no šļakat m un produkta daļi m. 
Dabas pies r ojums: radiet pēc iespējas maz k atkritumu. Produkta rad tos atkritumus likvidēt kontrolēt  
proces  saska  ar vietējo likumdošanu. 
 

 
 

KOMPONENTU UN P RKL JUMA PAŠ BAS 
 
 
 

 

SASTĀVS 
 

 

 

 

 

 

REAKTIVITĀTE * 

  

Krēmveida konsistence 25 +/- 3 sekundes (UNE-92120-1) 

Putu celšan s laiks 90 +/- 10 sekundes (UNE-92120-1) 

  

Poliola hidroksila indekss 220 – 260 mg KOH (UNE 53985-1) 

Poliola mitruma saturs 2 -2.5 (ISO 14.897) 

Izocianāta NCO 30 – 32 % (UNE-92120-1) 

Komponentu attiec ba mais jum   

Poliols I 2035 100 (tilpums); 100 (svars) 

Izocianāts G-2049.1 100 (tilpums); 105 (svars) 
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Bl vums:  38 -42 g/l (UNE-92120-1) 

PUTU ĪPAŠĪBAS (PĒC UZKLĀŠANAS) 
 

  

Siltumvad tspēja (pie 10 °C) 0.030 ± 10% (W / m • K) (UNE 12667: 2002) 

dens absorbcija ** <5% (tilpums) (UNE EN 13.501-1) 

P rkl juma bl vums 37 -47 g/l (UNE EN 1602) 

Ugunsreakcija Euroclass E  (UNE 13501-1:2007 + A1: 2010) 

(*) Laboratorijas apst kļos, saska  ar UNE-92120-1 
 

(**) Sacietējušu poliuret na putu dens absorbcijas paš bas ir atkar gas no apk rtēj s vides apst kļiem. dens 
absorbcija notiek mitruma, dif zijas un tvaika kondens cijas ietekmē, un t s daudzumu galvenok rt ietekmē putu 

bl vums un p rkl juma dimensiju lielums. Neatkar gi no apst kļiem, produkta dens absorbcija nep rsniedz 5% no 

produkta tilpuma. 
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