
  
  

 

 

 

DISTRIMO s.r.o., Vintrovna 429/3c, 664 41 Popůvky 

 

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354 

Tel. +420 541 420 850, www.distrimo.cz 

distrimo@distrimo.cz 

 

TECHNICKÝ LIST 

Perdix – 380 PU pěna standard trubičková 

 

 

 Charakteristika výrobku Perdix – 380 PU pěna standard je montážní a izolační polyuretanová 

hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi 

vlivem vzdušné vlhkosti.  

 

Vlastnosti Má vysokou vydatnost, výbornou homogenní strukturu, vynikající tepelně 

izolační vlastnosti. Je vhodná i pro širší spáry. 

   

Oblast použití Používá se k montáži a utěsnění dřevěných, plastových i kovových 

rámů oken a vnějších dveří, ocelových a dřevěných rámových 

zárubní a jiných konstrukcí; k izolaci teplovodních rozvodů, bojlerů, 

chladírenských zařízení, koupelnových van, sprchových vaniček. 

Dále lze pěnu použít k utěsnění spár, prasklin a dutin, které nelze 

vyplnit jinými těsnicími materiály, prostupů instalací vody, topení, 

plynu a elektřiny spárování roubených staveb. PU pěna je nepřilnavá 

k povrchům: PE, PP, teflonu a silikonu.

http://www.distrimo.cz/
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Technické údaje Barva              světlá krémová 

 Konzistence  napěnující tekutina  

 Aplikační teplota  +5°C až + 35°C 

Doba vytvrzení 12 hodin (+20°C, 60% relativní vlhkosti 

vzduchu) 

Vydatnost                          25-30 litrů 

 

Pracovní postup Pracovní povrch musí být zbaven prachu, mastnoty a jiných nečistot. 

Podklad navlhčete vodou z láhve s rozprašovačem. Obsah láhve 

intenzivně protřepejte minimálně po dobu 1 minuty. Našroubujte 

plastový aplikátor na ventil láhve. Pracovní poloha láhve je dnem 

vzhůru. Množství vypouštěné pěny se lze regulovat rukojeti 

aplikátoru. Pokud je spára větší než v průměru 3 cm, doporučujeme 

vyplnit prostor pouze částečně, maximální výška vrstvy 2 cm. 

Čerstvou pěnu navlhčete a potom pokračujte ve stříkání pěny ve 

vrstvách. Pěna při vytvrzování zvětšuje objem, proto vyplňujte 

prostor pouze do 1/2. Kvalita i množství vytvrzené pěny je ovlivněna 

relativní vlhkostí vzduchu. Je-li relativní vlhkost vzduchu nižší než 

35%, je nutné pěnu intenzivně zvlhčovat. Vytvrzenou pěnu je možné 

řezat nožem. Povrch je třeba chránir před dlouhodobým působením 

UV záření. 

Čištění Čerstvou pěnu lze odstranit Perdix – 235 Odstraňovačem PU pěn 

a silikonů, vytvrzenou pěnu lze odstranit mechanicky. 

 

Likvidace Nevytvrzený materiál odstraňte jako nebezpečný odpad. Aerosolové dózy se 

zbytky náplně odstraňte jako nebezpečný odpad, např. ve spalovně 

nebezpečných odpadů. 

http://www.distrimo.cz/
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Skladování                         Skladujte ve svislé poloze ventilem vzhůru v suchu při    teplotě +5°C 

až +25°C na dobře větratelném místě. Zaručená účinnost výrobku je 

18 měsíců od data výroby. 

http://www.distrimo.cz/

