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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

PIANA POLIURETANOWA MEGA 70 

 

ZASTOSOWANIE 

SPOSÓB UŻYCIA 

 

 
 

Poliuretanowa profesjonalna piana montażowo - uszczelniająca o doskonałych parametrach 
użytkowych. Doskonała przyczepność do typowych materiałów stosowanych w budownictwie 
takich jak: beton, metal, drewno i twarde PCV. Elastyczność i stabilność kształtu (brak skurczów 
pierwotnych i wtórnych) sprawiają że wykonane nimi uszczelnienia są trwałe i szczelne przez 
wiele lat. Zwięzła, drobnokomórkowa struktura o zamkniętych porach nadaje piankom 
wyjątkową stabilność oraz czyni z nich produkt o wysokich parametrach termoizolacyjnych. 
Wysoka wydajność z jednostkowego opakowania, krótki czas utwardzania, oraz szeroki zakres 
temperatur pracy pozwalają na prowadzenie prac szybko i komfortowo.  

Piana Mega 70 jest wersją o zwiększonej wydajności z opakowania, aż do 70L, aplikowanej za 
pomocą specjalnego pistoletu. 

 

 

Profesjonalny montaż ościeżnic okiennych i drzwiowych z drewna, twardego PCV, stali 
i aluminium. Wypełnianie przepustów, przełomów i szczelin w murach, montaż i uzupełnianie 
izolacji cieplnych dachów i stropodachów, systemów dociepleń, sieci wodnych i centralnego 
ogrzewania, wytłumianie i wyciszanie ścian działowych, łączenie i klejenie. Wypełnianie szczelin 
w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków i w konstrukcjach szkieletowych, klejenie 
i izolowanie paneli ściennych blach falistych, dachówek itp. 

 

 

Podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić. Przed użyciem upewnić się, czy puszka ma 
temperaturę dodatnią (optymalna 20°C). Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu 
dokładnego wymieszania składników. Przykręcić pistolet do puszki, pozycją roboczą przy 
montażu jest pozycja puszki "do góry dnem". Aplikować pianę od dołu do góry szczeliny. 
Szczeliny wypełniać do 60% głębokości, ale nie więcej niż 5 cm na jedną warstwę. Szersze niż 
5 cm należy wypełniać warstwami. Każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą, przy pomocy np. 
spryskiwacza. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi, np. nożem. Po 
pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do 
tego np. tynku, farb. Rozpoczęte opakowanie najlepiej zużyć do końca. Świeże zabrudzenia 
z pianki oraz pistolety po użyciu czyścić za pomocą czyścika.  

Przy osadzaniu drzwi i ram okiennych stosować się do zaleceń producenta – zaleca się 
stosować łączniki mechaniczne. 

  

WŁAŚCIWOŚCI 
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PIANA POLIURETANOWA MEGA 70 

 

DANE TECHNICZNE 

PRZECHOWYWANIE 

OPAKOWANIE 

 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 

 

 

 

Skład : poliuretan, 

Kolor : kremowy, 

Gęstość pozorna, całkowita : 20 ±15% kg/m3, 

Tworzenie naskórka* : około 4 – 7 min, 

Czas cięcia: : 16 ±10% min, 

Czas wiązania* : od 2 do 24 h 

Temperatura puszki : >100C 

Odporność termiczna (po utwardzeniu) : -500C - +900C, 

Stabilność wymiarów (kurczliwość) : ±5% (przy temp. +40°C, 95% RH, 48h), 

Wydajność (swobodne spienianie)* : do około 70L. 
 

* Podane wartości zależą od grubości warstwy pianki, temperatury oraz wilgotności powietrza. Pianka utwardza się 

wilgocią powietrza – wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności proces przebiega szybciej. Produkt posiada Krajową 
Ocenę Techniczną ITB-KOT-2018/0608 wydanie 1. 

 
 

 

Przechowywać pojemnik w temp. od 5°C do 30°C w pozycji pionowej. 

Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji. 
 
 

 

Pojemnik aerozolowy 870 ml netto/12 szt karton. 
 
 

 

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP. 

2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, 
fartuch, rękawice). 

3. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed 
dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną. 
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4. Nie używać preparatu w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić w trakcie prac. 

5. Nie przebijać, ani nie zgniatać opakowania po zużyciu. 

6. Preparat chronić przed dziećmi. 

7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa 
produktu. 

 
  

UWAGA: 
Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu 
na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą 
kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich 
przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby. 
 


