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BOSTIK TURBO+
МОНТАЖ И ЛЕПЕНЕ

БЪРЗО СТЯГАЩА ПЯНА
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ОПИСАНИЕ

Turbo+ Монтаж и Лепене е бърза и силно залепваща пяна,

подходяща за монтаж на врати и прозорци, залепване на

панели, декоративни елементи и запълване на зидарии и

кухини.

Перфектно отворено време: 60 сек. за нанасяне на пяната и

60 секунди за набиране на първоначална сила на залепване.

Всесезонна формула, позволяваща работа в температурен

диапазон от -10°C до +35°C.

ПРИЛОЖЕНИЯ

• Идеална за монтаж на рамки на врати и прозорци

• Залепва всички панели (OSB, дърво, гипсокартони, шперплати,

изолационни панели…)

• Залепване на зидани елементи (перваз, тухлени стени) и

декоративни елементи

• Запълване на кухини около тръби, вентилационни отвори,

технически отвори и други

• За всякакви материали, с изключение на PE, PP, PC, PMMA,

тефлон, меки пластмаси, неопрени и битумни продукти

• Не е подходяща за излагане на течаща вода. Не е подходяща за

запълване на кухини с недостатъчна влажност.

• За вътрешни и външни приложения

Технически характеристики

➢ Формула ПУ пяна

➢ Цвят Жълт

➢ Време за стягане

Отворено време: 1 мин.

Първоначално стягане: 1 мин.

Образуване на „кожа“:2-5

мин.

Пълно стягане: 60 мин.

➢ Температурен

диапазон за работа
-10°C to +35°C

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

• Оптимизирано покритие благодарение на сламката в комплекта,

която доставя точното количество продукт: 50 линейни метра

за монтаж / 12 m² за залепване на панели

• Всесезонна формула за работа от -10°C до +35°C

• Осигурява допълнителна термозащита

• Клапан с двойно предназначение – за работа с пистолет и

работа със сламката от комплекта

ПОКРИВНОСТ / РАЗХОДНА НОРМА

• 50 линейни метра при Монтаж / 12m² при Залепване

на панели
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ИНСТРУМЕНТИ

• Двоен клапан (сламка в комплекта) или

пистолет за пяна

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

• Повърхностите трябва да са твърди, чисти, обезпрашени и

обезмаслени.

• Винаги тествайте адхезията преди нанасяне. Носете предпазни

средства за очите и ръцете. Уверете се, че мястото е проветрено.

Дръжте опаковката нагоре (клапата нагоре) и прикрепете

пистолета за PU пяна или предоставената сламка

НАНАСЯНЕ

• ВСЕКИ ПЪТ РАЗКЛАТЕТЕ МИНИМУМ 20 ПЪТИ ПРЕДИ РАБОТА

• Обърнете кена с клапата надолу и нанесете на 5 см от краищата,

на вертикални линии на 20 см една от друга. Препоръчителна

ширина на нанесените ленти 10-12 мм.

• Имайте предвид, че реактивността е по-дълга, ако продуктът се

прилага при по-ниски температури.

• ЗАЛЕПВАНЕ: нанесяйте пяна в продължение на 1 минута.

Изчакайте формирането на „кожа“ (от 2 до 5 минути в

зависимост от влажността на въздуха) и след това залепете.

Задръжте неподвижни повърхностите за 1 минута за набиране

на първоначална сила. Пълно стягане на залепването след 60

минути.

• МОНТАЖ И ЗАПЪЛВАНЕ НА КУХИНИ: запълнете 50% от

кухината, ако пяната се нанася със сламката, запълнете 80% от

кухината, ако се нанася с пистолет. Ако влажността на въздуха е

ниска, напръскайте пяната с вода със спрей. Изчакайте 15

минути преди изрязване. Без никакво свиване след пълното

втвърдяване (60 минути).

• Може да се боядисва или покрива с уплътнител/мазилка след

втвърдяване

• Незсъхнала пяна: иползвайте Bostik Чистител за пяна

• Втвърдена пяна: изчегъртайте

• Съхранявайте до 12 месеца в оригинална неотворена опаковка,

на сухо място, при температура от +5°C до +25°C.

• Не излагайте на слънце и температури над 50°C. Не

пробивайте и не изгаряйте дори след употреба. Не излагайте на

огън.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЧИСТВАНЕ

ОПАКОВКА

КОД НАИМЕНОВАНИЕ PCB GENCOD

TBC
Turbo+ Монтаж и

Залепване

БЕЗОПАСНОСТ
Предизвиква дразнене на кожата. Може да причини кожна алергия. Предизвиква силно 

дразнене на очите. Вреден при вдишване. Може да причини алергични или астматични 

симптоми или затруднено дишане при вдишване. Може да раздразни дихателните пътища. 

Може да причини рак. Предполагаем риск от сериозно увреждане на органите при 

многократно или продължително излагане. Изключително запалим аерозол. Контейнер под 

налягане: може да се спука при топлина. Съдържа изоцианати. Може да предизвика 

алергична реакция. Ако е необходима медицинска помощ, имайте на разположение 

контейнер или етикет. Дръжте далеч от деца. Да се пази от топлина, горещи повърхности, 

искри, открит пламък и всички други източници на запалване. Да не се пуши. Не пръскайте 

върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори 

след употреба. Не вдишвайте мъгли/пари/аерозоли. Използвайте само на открито или в 

добре проветриво помещение. Носете предпазни ръкавици и защита за очите/лицето. ПРИ 

ПОПАДАНЕ НА КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете 

лицето на чист въздух и го задръжте в позиция, удобна за дишане. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Внимателно изплакнете с вода в 

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и лесно се 

свалят. Продължете с изплакването. Дръжте под ключ. Пазете от слънчева светлина. Не 

излагайте на температури над 50°C/122°F. Изхвърлете съдържанието/контейнера в 

съответствие с местните, регионалните, национални и международни разпоредби. Хората, 

които вече са чувствителни към диизоцианати, могат да развият алергични реакции при 

употреба на този продукт. Хората с астма, екзема или кожни заболявания трябва да 

избягват всякакъв контакт, включително контакт с кожата, с този продукт. Този продукт не 

трябва да се използва при условия на недостатъчна вентилация, освен ако не се използва 

защитна маска с подходящ газов филтър (т.е. тип A1 според EN 14387). От 24 август 2023 г. 

се изисква подходящо обучение преди всяка промишлена или професионална употреба.

Препоръките за приложение са определени от международните стандарти за употреба. 

Консултирайте се с нашите информационни листове за безопасност за предпазни мерки

при употреба.

СЪХРАНЕНИЕ


