
Deli za izvedbo sistema zrakotesne ravnine

SPUMAFLEX ©OBA VE»NAMENSKA ©OBA  PI©TOLA ZA PENO

2. Vgradnja stavbnega pohiπtva

1. Volumenska polnila

	 tesnenje	pred	nalivom	deæja	tudi	nad	600	Pa
	 zrakotesnost	tudi	nad	600	Pa
	 toplotna	izolacija	v	reæah
	 zaprte celice v reæi
	 trajno proæna
	 40 % prihranek z uporabo Spumaflex πobe

polnilno lepilo
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PROFORMOV IZOLACIJSKI IN TESNILNI 
SISTEM ZA OKNA BREZ LEPILNEGA TRAKU
Sistem Spumaflex je preverjen in ustrezen 
za uporabo pri gradbenih prikljuËnih reæah. 
Izpolnjuje zahtevano odpornost na moËno 
deæevje razreda 9A > 600 Pa, in zrakotesnost > 
600 Pa. S tem so izpolnjene zahteve standarda 
ÖNORM B 5320.
Po temeljitem tehniËnem ocenjevanju vlaænosti 
mehkoceliËne pene v okenskih reæah, se je 
izkazalo, da Spumaflex izpolnjuje zahteve 
standarda ÖNORM B 8110-2 glede prepreËevanja 
nastanka kondenzata na povrπini in pojava plesni.
Rezultat testa in izraËunov: ob uporabi pene 
Spumaflex okenskih prikljuËnih reæ ni treba 
prelepiti z zrakotesnimi lepilnimi trakovi, 
odpornimi na moËno deæevje. 

POVZETEK IZVEDENI©KEGA MNENJA:
Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da 
izdelek "poliuretan tesnilno sredstvo 7FlexTM" 
(Proform izdelek imenuje Spumaflex) 
omogoËa ustvarjanje zrakotesnega prikljuËka, 
odpornega na moËne nalive, med okensko 
paleto in okenskim okvirom, ki, ob upoπtevanju 
izdelovalnega postopka proizvajalca, lahko 
prestane tudi skrajne pogoje do 600 Pa, kakrπni 
so opisani v poroËilu.



UPORABA IN PODRO»JE UPORABE LEPILA 
SPUMAFLEX 
• odliËno za zatesnitev gradbenih prikljuËnih 

reæ med okenskim okvirjem in stensko 
odprtino

• za zafugiranje gradbenih prikljuËnih reæ 
balkonskih vrat

• idealno za vgradnjo streπnih oken
• odliËno za zatesnitev in zapolnitev stenskih 

odprtin

NAPOTKI ZA UPORABO
• lepilo Spumaflex ni UV-obstojno
• povrπino je priporoËeno navlaæiti (ne preveË)
• pena se pri prenizki temperaturi manj razπiri
• povrπine morajo biti Ëiste

ZAGOTOVLJENO LE S SPUMAFLEX ©OBO
• toplotno izolacijska 
• odporna na moËne padavin >= 600 Pa 
• zrakotesna >= 600 Pa 
• trajno proæna 
• zaprtoceliËna



Q U A L I T Y

TEHNI»NI PODATKI

toplotna prevodnost 0,04W/mK

obdelovalna temperatura od +5 °C do +25 °C

priporoËena temperatura skladiπËenja od +5 °C do +25 °C

razred gradbenega materiala po DIN 4102 del 1

poæarni razred B3

izkoristek pene ca. 35 litrov

MATERIAL

©t. artikla EAN Vsebina Embalaæa PloËevinke/Karton Karton/Paleta

10000022255 750 ml ploËevinka 12 kos 48 kartonov

SPUMAFLEX ©OBA
• πoba razporedi peno obojestransko naravnost na stranice in navzdol
• skozi stranske odprtinice zapolnite πiroke reæe v enem koraku
• izboljπan izkoristek pene za 40 %
• odliËen oprijem na stranice zaradi neposrednega nanosa
• reæe do 6,5 cm lahko zapolnite v enem koraku
• primerna za piπtolasto, montaæno in mehkoceliËno peno

PROFESIONALNA PI©TOLA ZA NANOS PENE, PRIMERNA ZA 
VSE VRSTE PEN
• dolga æivljenjska  doba
• lahko vzdræevanje
• primerna za vse standardne ploËevinke pen
• primerna za veËnamensko πobo

VE»NAMENSKA ©OBA PRIMERNA ZA PI©TOLE ZA NANOS 
PENE:
• idealna za manjπe odprtine
• brez vzdræevanja
• veËnamenska πoba: konica 3,2 mm, dolæina 112 mm
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©t. artikla EAN Opis Kol./Pak.

10000000131 Spumaflex πoba 12 kos

©t. artikla EAN Opis Kol./Pak.

10000022181 VeËnamenska πoba 6 kos

©t. artikla EAN Opis Kol./Pak.

10000022180 Piπtola za peno profi 1 kos

Proform d.o.o.
Zapuæe 16 a, 
SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125
t: +386 (0)4 533 39 40
f: +386 4 533 40 15

info@proform.si
www.proform.si


