
ÜrÜn Tanımı
Bostik PUFoam, nemle genleşen ve kürleşen tek 
komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. 

Kullanıldığı Yerler
- Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve 
yalıtımında,
- Elektrik tesisatlarının ve sıcak ve soğuk su borularının 
izolasyonunda

ÖzellİKler
- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek termal ve 
akustik izolasyon değeri.
- Küf tutmaz, suya dayanıklı ve üzeri boyanabilir.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim 
ve %30’a kadar genleşme.
- Tabancalı uygulama sayesinde ekonomik kullanım.
- DIN 4102 - 1 no’ lu standarta göre B3 sınıfına girer.

uYgulama Öncesİ HazırlıK
- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Korunması gereken yüzeyler bant ile kapatılmalıdır.
- İdeal sonuç için uygulamadan en az 12 saat önce oda 
sıcaklığında bekletilmeli veya 20 dakika ılık suda (maks. 
+40°C) tutulmalıdır.
- İdeal kutu sıcaklığı +20°C’ dir. Uygulama sıcaklığı +5°C ile 
+30°C arasında olmalıdır.
- Çalışırken eldiven kullanınız.

uYgulama
- Kullanımdan önce tüpü en az 20 - 30 kez çalkalayın. 
- Pipeti valfe yerleştirin. Kutu baş aşağı olacak şekilde valfe 
bastırarak köpüğü kullanın.
- Köpük genleşeceğinden, boşluklar tasarruflu bir şekilde 
doldurulmalıdır. 
- Özellikle zeminlerin ve sıkılmış köpüğün nemlendirilmesi 
reaksiyonun hızlandırılması ve verimin artması açısından son 
derece yararlıdır.

uYgulama sonrası TemİzlİK
- İstenilmeyen yerlere bulaşan köpük, aseton ile 
temizlenmelidir.
- Tabanca ile kullanılan poliüretan köpükte kullanılan 
köpük tabancası, uygulamadan sonra, eğer köpük yüzeyden 
çıkarılacaksa, köpük temizleyicisi takılarak temizlenmelidir. 

güvenlİK
Difenilmetan di-izosiyanat içerir. 

ambalaj
750 ml aerosol tüp / kolide 12 adet 

depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. 
+30°C’nin üstünde ve -5°C’nin altında depolanması 
durumunda raf ömrü kısalabilir.

- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza 
edilmelidir.
- Depolama ve taşıma esnasında dik durumda tutulmalıdır. 
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 15 aydır.

güvenlİK Önlemlerİ
Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, 
uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı 
Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.

TeKnİK verİler

Renk Krem

Yoğunluk (kg / m³) 14 – 17

Kabuk bağlama süresi 
(1 cm genişliğinde) (ASTM C1620) 7 ± 2 dakika

Kesilebilme süresi 
(1 cm genişliğinde) (ASTM C1620) 30 - 45 dakika

Genleşme miktarı 1 – 1,5 kata kadar

Mekanik özellikler Yarı sert

Verim 35 - 45 lt.

Kapalı hücre oranı 
(%) (ASTM D 2856) 60 - 70

Isı iletkenliği (W / m.K) 25 - 30 

Isı dayanımı -40°C ile +100°C arası

Alev alma özelliği (DIN 4102-1) B3

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava 
nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

PUFoam
AdAPtörlü PU KöPüK

1/2

aKıllı avanTaJlar

- Verimli
- Mükemmel yapışma
- Mükemmel hücre yapısı

+5°c ~ +35°c



BOSTİK MÜŞTERİ HATTI

   444 10 99
“Smart” yardım:

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem 
sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini 
yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik 
bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik 
bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.

Ta
ri

h
: 2

4
.0

9
.2

0
18

 –
 R

e
v

:0
0

0

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7 
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr
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