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SCHIUMA RAPIDA
SPUMĂ RAPIDĂ

Spumă poliuretanică

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Spray 500 ml 12
Spray 750 ml 12

Spray MATIC 750 ml 12

SCHIUMA RAPIDA  este o spumă poliuretanică
monocomponent autoexpandabilă , care se întăreşte prin
contactul cu umiditatea din atmosferă. Structur a sa
uniformă celulară cu pori predominant închişi,
stabilitatea dimensională şi proprietăţi le mecanice sunt
concepute astfel încât fac din ea produsul ideal pentru
fixare, izolare şi sigilare.

SCHIUMA RAPIDA asigură o aderenţă optimă pe toate
materialele folosite în construcţii, netede sau poroase:
lemn, ciment, tencuială, metale, ma teriale plastice (cu
excepţia polietilenei, teflonului şi siliconului).
Odată întărită, este inatacabilă de către microorganisme
şi mucegai şi are rezistenţă optimă la agenţii  chimici.
Poate fi găurită, tăiată, chituită şi vopsită. Este
impermeabilă şi rezistentă la căldură, frig şi uzură .
Odată aplicată, trebuie ferită de razele ultraviolete şi de
lumina soarelui.

SCHIUMA RAPIDA  pătrunde şi umple absolut toate
cavităţile, fiind utilizată pentru asamblarea, sigilarea şi
izolarea ramelor şi tocurilor de uşi şi ferestre, pentru
umplerea şi sigilarea îmbinărilor  de orice tip, nişelor,
spaţiilor de trecere ale conductelor, pentru a executa o
completare a lucrărilor de izolare termică sau acustică
sau pentru fixarea panourilor electrice.

SCHIUMA RAPIDA MATIC este ideală pentru a fi
folosită cu orice tip de pistol pentru spumă poliuretanică.

www.naturasan.ro


TURBO FOAM
TURBO SPUMĂ

Spumă rapidă

TURBO FOAM este o spumă poliuretanică monocomponent
autoexpandabilă care se întăreşte prin contactul cu umiditatea
din atmosferă. Structura sa uniformă celulară cu pori
predominant închişi, stabilitatea dimensională şi proprietăţile
mecanice sunt astfel concepute încât fac din ea un produs
ideal pentru fixare, izolare şi sigilare.

TURBO FOAM asigură o aderenţă optimă pe toate materialele
folosite în construcţii, netede sau poroase: lemn, ciment,
tencuială, metale, materiale plastice (cu excepţia polietilenei,
teflonului şi siliconului).
Odată întărită, este inatacabilă de către microorganisme şi
mucegai şi are rezistenţă optimă la agenţii chimici. Poate fi
găurită, tăiată, chituită şi vopsită. Este impermeabilă şi
rezistentă la căldură, frig şi uzură.
Odată aplicată, trebuie ferită de razele ultraviolete şi de lumina
soarelui.

TURBO FOAM pătrunde şi umple absolut toate cavităţile, fiind
utilizată pentru asamblarea , sigilarea şi izolarea ramelor şi
tocurilor de uşi şi ferestre, pentru umplerea şi sigilarea
îmbinărilor de orice tip, nişelor, spaţiilor şi trecerilor dintre
conducte, pentru a asigura o completă izolare termică sau
acustică sau pentru fixarea panourilor  electrice.

 Certificat de omologare TÜ V: pentru o utilizare în maximă siguranţă.
 Dozaj controlat: fluxul de spumă poate fi reglat, pentru a obţine un debit mai

mic sau mai mare.
 Reutilizare sigură: după întrebuinţare, îndoirea tubului erogator şi fi xarea la

locul său permite utilizarea spray -ului chiar şi după o lună.
 18 luni de depozitare: spray-urile pot fi păstrate în poziţie orizontală, verticală

sau culcat.

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Spray 750 ml 12



FOAM CLEANER
CURĂŢĂTOR SPUMĂ

Curăţător spume poliuretanice

FOAM CLEANER  este un produs specific care curăţă spumele poliuretanice , realizat
pe bază de aditivi specifici în solvent, c e dizolvă spuma poliuretanică proaspătă şi
curăţă interiorul pistoalelor pentru spumă.

FOAM CLEANER  se usucă repede, fără a lăsa reziduuri.

Spray-ul este dotat cu un adaptor care permite ataşarea la pistolul pentru spumă.

Butonul din dotare, pus pe adaptor, permite utilizarea FOAM CLEANER  chiar şi fără
pistol, curăţând orice urmă de spumă proaspătă.

Spray-ul, prevăzut cu supapa “All positions”, permite utilizarea lui în toate poziţiile,
dând posibilitatea de a lucra uşor pe verticală, pe orizontală sau cu spray -ul întors.

PISTOLA SCHIUMA METALLO
PISTOL METALIC PENTRU SPUM Ă POLIURETANICĂ

PISTOLA SCHIUMA METALLO  este un pistol din metal folosit pentru extrudarea spumei poliuretanice.

Permite un dozaj perfect, este uşor şi are o mare manevrabilitate  în utilizare.

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Spray 500 ml 12

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Pistol 1 1


