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FISA TEHNICA 
 

Boxer Gun Foam 750 ml BG, RO 
 
Spuma poliuretanica de 1 component, Boxer GunFoam este este o mixtura prepolimerizata, cu uscare in 
conditii de umiditate, ambalata intr-un tub sub presiune. Spuma este un bun izolator de temperatură si 
sunet, și are proprietăți adezive puternice . Adera bine la majoritatea materialelor de construcții, cu 
excepția suprafețelor de teflon, polietilenă și siliciu. Spuma este sensibilă la lumină UV și lumina directă a 
soarelui . 
 

Domeniu de aplicare: 
Spuma este folosită pentru izolarea și fixarea tuburilor , umplerea găurilor și rosturilor. 
 

Condiţii de aplicare: 
Temperatura aerului în timpul aplicării +5 ° C - 30 ° C , cele mai bune rezultate la 20 ° C . 
Temperatura tubului în timpul aplicării +10 ° C - 25 ° C , cele mai bune rezultate la 20 ° C . 
Suprafețele trebuie să fie curate de praf, particule friabile și ulei înainte de a se aplica spuma . 
Substratul trebuie umezit pentru ca spuma sa se extinda. O suprafață umezită asigură rezultate mai bune . 
Spuma poate fi vopsita. 
 

Instrucțiuni de aplicare: 
Țineți spuma in pozitie verticala, tinand mânerul pistolului de spuma cu o singură mână și tubul de spuma 
cu cealaltă mână. Asigurați- vă că pistolul de spuma nu este îndreptat către alte persoane atunci când 
rasuciti tubul. Tubul de spuma nu trebuie să fie înșurubat de pistolul de spuma, cu valva în jos sau prin 
rotirea pistolului de spuma pe tub. 
După fixarea pistolului, se agită bine, cel puțin 20 de ori . Volumul de spumă poate fi ajustat cu ajutorul 
declansatorului de pistol . 
La temperaturi mai joase, spumă trebuie încălzita înainte de a lucra în interioare cu temepratura mai 
ridicata sau apă . 
Temperatura camerei sau a apei nu trebuie să depășească 30 ° C . 
 

Curățare: 
Spuma neîntărită poate fi îndepărtată cu acetonă, spuma întărită numai mecanic . 
 

Date tehnice: 
 

Proprietati Unitate Valoare 

Durata de lipire Minute 12–16 

Timp de taiere (30 mm picaturi) Minute 30–40 

Timp de intarire in rost (23 °C) Ore max. 18 

Timp de intarire in rost (+5 °C  ) Ore max. 24 

Densitate kg/m
3
 20–25 

Clasa de rezistenta la foc  B3  

Descrestere volum % NU 

Volum de expandare % Pana la 30 

Punct de aprindere a spumei °C 400 

Capacitate de comprimare la 10% (DIN 53421) N/cm
2
 1,5  

Conductivitate termica W/(m·K) 0,034 

Rezistenta la temperatura a spumei °C 
Termen lung: -50 pana la +90 

Termen scurt: - 65 pana la +130 

 
Valorile specificate au fost obtinute la +23°C si 50% umiditate relative, daca nu exista alte mentiuni 



 
 
 
 
 

Versiunea 1       
 

 

 
Krimelte OÜ   

Suur-Paala 10 Tel: +372 605 9300 www.krimelte.com 

13619 Tallinn Fax: +372 605 9315 REG: 10167362 

Estonia E-mail: krimelte@krimelte.com VAT: EE100195873 

Conditii de depozitare: 
Pot să fie depozitate și transportate în poziție verticală. Se depozitează într -un loc răcoros și uscat. A se 
păstra la temperaturi de +5 ° C - 30 ° C. Recipiectele de spuma  nu trebuie să fie depozitate la temperaturi 
de peste 50 ° C și în soare direct . 
 
Viață de stocare 12 luni . 
 

Norme de siguranță: 
 
Poate conține difenilmetan 4,4 - diizocianat. Periculos atunci când este inhalat . Irită ochii, pielea și 
organele respiratorii. Inhalarea de gaz poate provoca alergii . În caz de contact vizual spală bine cu apă și 
să se caute ajutor medical. Nu fuma în timpul lucrului! Asigurați- vă că există o bună ventilație, folosiți 
protecție atunci când este necesar. A nu se lasa la indemana copiilor. 
 

 


