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Tehnisko datu lapa - versija 1.0 - 2019.gada oktobris

IEPAKOJUMA 
INFORMĀCIJA:

1000 ml aerosola balons, saturs 700 ml, 
12 gab. kastē. 

UZGLABĀŠANA:
Baloni jāuzglabā un jātransportē vertikāli. 
Uzglabāt vēsā un sausā vietā +5°C līdz 

+30°C temperatūrā. 
Putu balonus nedrīkst uzglabāt 

temperatūrā virs 
+50°C, netālu no siltuma avotiem vai tiešā

saules.
Garantētais uzglabāšanas laiks 

neatvērtā iepakojumā ir 12 mēneši. 
"Ieteicams līdz" datums ir norādīts uz 

iepakojuma.

PRODUKTA APRAKSTS:

OLIVÉ PU-11 ir vienkomponenta putu hermētiķis, lietošanai gatavas
poliuretāna pistoles putas ēku, transportlīdzekļu, tvertņu un nelīdzenu virsmu
hermetizēšanai.

Izmantojot komplektā iekļauto īpašo uzgali uzklāšana ir ļoti ērta un ātra.

Smalko šūnu struktūra pastiprina siltuma un skaņas izolācijas īpašības.

OLIVÉ PU-11 ir laba saķere ar lielāko daļu materiālu, piemēram, koku, betonu,
mūri, akmeni, ģipsi, metālu, jumta kārniņiem, PVC un polistirēnu.

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS:

• Augsta siltuma un skaņas izolācija.

• Ļoti zems izocianāta monomēru saturs (līdz 0,1%).

• Samazina aukstuma tiltus.

• Novērš kondensātu.

• Lieliska saķere ar visiem parasti izmantotajiem būvmateriāliem.

• Uzlabota izturība pret UV stariem.

• Brīvi regulējams izolācijas slāņa biezums. Slāņu skaits nav ierobežots.

• Ātra un viegla uzklāšana.

1



OLIVÉ PU-11 lieto:

• Ēku, transportlīdzekļu, kuģu, tvertņu, nelīdzenu virsmu u.c. siltuma un skaņas
izolācijai.

• Izolācijas remontdarbiem un izolācijai grūti pieejamās vietās.

• Aukstuma tiltu ietekmes mazināšanai.

• Kondensāta novēršanai uz aukstām virsmām.

PIELIETOŠANAS JOMA:

TEHNISKIE DATI:

Krāsa: Balta

Laiks līdz sacietēšanai (putas nelīp): < 30 minūtes

Izplešanās laiks: < 15 minūtes

Pilnīgi sacietē: 24 stundas

Vēlāka izplešanās: 100 %

Blīvums:
15-20  Kg/m3 
(atkarīgs no slāņu skaita)

Sacietējušu putu degamības klase: (DIN 4102-1) B3

Ugunsreakcija: (EN 13501-1) F

Siltumvadītspēja: (EN 12667) 0,033 W/(m x K)

Skaņas samazinājuma indekss Rst,w: (EN ISO 10140) 60 dB

Izstrāde (3 cm slānis): Līdz 1 m2/uz balonu

Gaisa temperatūra uzklāšanas laikā: +10ºC līdz +30ºC

Balona temperatūra uzklāšanas laikā: +18ºC līdz +28ºC

Sacietējušu putu noturība pret temperatūru: –50ºC līdz +90ºC

Norādītās vērtības tika iegūtas pie +23°C un 50% relatīvā mitruma, ja vien nav norādīts savādāk. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no
aplikatora un vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un substrāta vista.
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NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU:

A. Pielietošanas apstākļi:

Gaisa temperatūra lietošanas laikā: +10°C līdz +30°C, labāki rezultāti +20°C temperatūrā.

Balona temperatūra uzklāšanas laikā: +18°C līdz +28°C, labāki rezultāti +20°C temperatūrā.

B. Virsmas sagatavošana:

Notīrīt putekļus, brīvās daļiņas un taukus no virsmām. Lai nodrošinātu labākus rezultātus, samitriniet sausu substrātu.
Aizsargājiet blakus virsmas ar papīru, plastmasas plēvi vai citu piemērotu materiālu.

C. Uzklāšanas metode:

Uzlieciet uzklāšanas sprauslu uz pistoles gala. Enerģiski sakratiet balonu vismaz 20 reizes. Turēt putu balonu vertikāli,
uzskrūvēt pistoli uz balona, ar vienu roku turot pistoles rokturi un ar otru roku griežot balonu. Pārliecinieties, ka
uzskrūvēšanas laikā pistole nav vērsta pret cilvēkiem. Balonu nedrīkst uzskrūvēt uz pistoles, ja vārsts ir uz leju vai skrūvējot
pistoli uz balona. Pagrieziet sprauslu, kā nepieciešams (vertikālai vai horizontālai uzklāšanai). Apgrieziet balonu otrādi un
sāciet uzklāšanu.

Putu izvadi var regulēt ar pistoles mēlīti. Uzklājiet putas no aptuveni 40 cm attāluma no virsmas. Uzklāšanas attālums nosaka
uzklāšanas zonas platumu - jo mazāks attālums, jo šaurāka uzklāšanas zona.

Maksimālais putu biezums vienā slānī nedrīkst pārsniegt 2 cm. Ja nepieciešams vēl viens putu slānis, uzgaidiet vismaz 60
minūtes, pirms uzklāt nākamo kārtu. Slāņu skaits nav ierobežots. Uzklājot putas pa slāņiem, samitriniet nedaudz starp katru
slāni, bet pārliecinieties, ka pirms putu uzklāšanas uz virsmas nav ūdens pilieni.

D. Tīrīšana:

Nesacietējušas putas var notīrīt ar acetonu; sacietējušas putas - ar mehāniskiem līdzekļiem.
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Drošība:

Izmantojiet nepieciešamos aizsarglīdzekļus (skatīt DDL).

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Izmantojot iekštelpās, pēc putu

izmantošanas izvēdiniet telpu. Uzklāšanas laikā nesmēķējiet.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Detalizēta informācija pieejama drošības datu lapā (DDL).

Piezīmes:

Putas nesaķeras ar teflona, polietilēna (PE), polipropilēna (PP) un silikona virsmām. Tā kā iespējami daudz substrāti, mēs
iesakām iepriekš veikt saderības testu.

Sacietējušas putas ir mazāk jutīgas pret UV gaismu un tiešu saules gaismu nekā citas parastās vienkomponenta poliuretāna
putas. Sacietējušas putas ieteicams pārklāt ar piemērotu, gaismu necaurlaidīgu hermētiķi, pildvielu, krāsu vai citu materiālu,
lai nodrošinātu ilgnoturīgas kvalitatīvās īpašības.

Nelietot vietās, kas ir ilgstošā tiešā kontaktā ar ūdeni, jo tas samazina siltumizolācijas īpašības. Aerosola sprausla ir saderīga
ar lielāko daļu putu pistoļu. Pirms putu pistoles izvēles vienmēr pārbaudiet saderību.
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INFORMĀCIJA PAR GARANTIJU:

Krimelte Iberia garantē, ka tā produkti glabāšanas laikā atbilst specifikācijām.

Ja kāda atbildība ir uzskatāms par mūsu, tā būtu tikai par bojājumiem un par mūsu piegādātās un klienta izmantotās preces
vērtību. Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārīgajiem pārdošanas un piegādes
nosacījumiem.

Šī TDL aizstāj visas iepriekšējās datu lapas, kas attiecas uz šo produktu.

Atbildība

Šajā dokumentā ietvertā informācija, sevišķi rekomendācijas par mūsu produktu lietošanu un galīgo izmantošanu, ir sniegta labā ticībā, pamatojoties uz
mūsu zināšanām, un tā ir iegūta testu un pieredzes rezultātā un tā ir paredzēta kā vadlīnijas. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai noteiktu, vai produkts ir
piemērots konkrētam lietošanas veidam. Tā kā ir liels daudzums materiālu un apstākļi, kas ir ārpus mūsu zināšanām un kontroles, mēs iesakām veikt
pietiekamas, atbilstošas pārbaudes.

Jāņem vērā trešo personu īpašumtiesības.
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olive-systems.com

Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
mail@olivequimica.com

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
contact@olivegroupe.fr

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008  Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
geral@olivequimica.pt

DBH 107
The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
uk@olivequimica.comCe
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