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Egykomponensű PU kitöltőhab  

  

 
 

Jellemzők 

Alkalmazás • kültérben  

• max. 5 mm széles, hőszigetelő lemezekben lévő hézagok és lyukak habbal való 

kitöltésére  

• lyukak és egyéb üregek kitöltéséhez  

 

Tulajdonságok • (H)FCKW és HFKW mentes  

• FCKW-mentes  

• hőszigetelő hatású  

• nedvességre keményedő  

• hővel, vízzel és különböző vegyszerekkel szemben ellenálló  

• B1 építőanyag-osztály a DIN 4102 szerint  

 

Formátum • doboz-Ø: 65 mm  

• magasság: 330 mm  

• tartalom: 750 ml  

 

Műszaki adatok 

 

 
Kritérium 

Szabvány / 

vizsgálati előírás 
Érték/ Egység Tudnivalók 

 Hővezető képesség DIN 52612 0,04 W/(m*K)  

 Kiadósság literben TIAS-101 > 35 l  

 Bőrösödés TIAS-106 5 - 15 min  

 Vágási idő VIAS-107 30 - 60 min  

 A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. 
Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes 
szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez 
károsan befolyásolná a termék alkalmasságát. 

Alapfelület 

Követelmények Az alapfelületnek síknak, teherbírónak, tisztának és száraznak kell lennie.  

 

Feldolgozás 

Feldolgozási hőmérséklet Legalacsonyabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +5 °C 
Legmagasabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +35 °C 

Anyagszükséglet Alkalmazási mód  Anyagszükséglet (kb.) 
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 objektum-specifikus    

 Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a 
konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. 
A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell 
meghatározni. 

Alkalmazás  
A kifújás előtt minden tapadó felületet kissé meg kell nedvesíteni. Nagyobb 
üregeknél és vastagabb rétegek felhordása közben nedvesítést kell végezni.  
 
Használat előtt a terméket erősen fel kell rázni. Le kell venni védőkupakot, majd a 
dobozt rá kell csavarni a Sto-Füllschaumpistole pisztolyra. A habmennyiséget a 
tömlő csúcsával, takarékosan, folyamatosan kell a hézagokba, ill. az üregekbe 
bedolgozni. A kilépő mennyiséget a kar működtetésével és a pisztolyon lévő 
adagolócsavarral lehet állítani.  
 
Az üregeket csak 30 - 40 %-ig kell habbal kitölteni, mert a hab 2-3-szorosára tágul. 
Üregek habbal való kitöltését a legmélyebb helyen kezdve kell végezni. A kiálló 
vagy kiduzzadó habot csak a teljes mechanikai kikeményedés után lehet 
eltávolítani. Ez pl. egy éles késsel, vagy a felület szintbe történő után csiszolásával 
történhet.  
 
A termék megszakításokkal is felhasználható, de hosszabb megszakítás esetén 
ügyelni kell arra, hogy a nyomás alatt álló doboz fixen össze legyen kötve a Sto-
Füllschaumpistole pisztollyal és az adagolócsavar el legyen zárva. A doboznak a 
teljes kiürülésig a pisztolyra csavarva kell maradnia. Azután azonnal fel kell 
csavarni egy új dobozt, vagy meg kell tisztítania pisztolyt Sto-Pistolenreiniger 
tisztítóval.  
 

Tudnivalók, javaslatok, 
speciális információk, 
egyebek 

A kiadósságot a hőmérséklet, a nedvesség és a habbal kitölteni kívánt üreg 
mérete befolyásolja. A friss habot nem szabad kitenni közvetlen napsütés 
hatásának. A termék rugalmas csatlakozások, tömítőhézagok, valamint épület-
dilatációs hézagok kialakítására nem alkalmas. A kikeményedett hab nem UV-álló.  
 
Csak jól szellőző helyiségekben végezze a feldolgozást. Tilos a dohányzás! Védje 
a szemeket, viseljen kesztyűt és munkaruhát. A szétszóródott habot Sto-
Pistolenreiniger tisztítóval, vagy acetonnal azonnal el kell távolítani. 

Tárolás 

Tárolási feltételek Hűvös, fagymentes, száraz helyen és állítva kell tárolni. Óvja a közvetlen 
napfénytől. 

Tárolási időtartam A legjobb minőséget az eredeti csomagolásban a max. lejárati időig garantáljuk. 
Ez a csomagoláson szereplő gyártási tételszámról olvasható le. 
A gyártási tételszám értelmezése: 
1. szám = az év utolsó számjegye, 2. + 3. szám = naptári hét 
Példa: 6450013223 - 2026. 45. naptári hetének végéig tárolható 
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Jelölés 

Termékcsoport THR tartozék 

Biztonság Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles. 
A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni! 
A biztonsági tudnivalók a felhasználásra kész, nem feldolgozott termékre 
vonatkoznak. 

 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 
Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 
Bőrirritáló hatású. 
Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
Súlyos szemirritációt okoz. 
Belélegezve ártalmas. 
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. 
Légúti irritációt okozhat. 
Feltehetően rákot okoz. 
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.  Hőtől, forró 
felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 
dohányzás. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Kerülje a 
por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzését. Nem megfelelő szellőzés esetén 
légzésvédelem kötelező. Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/ 122 °F 
hőmérsékletet meghaladó hő.  A használat során 
tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet. 

 
 »2023. augusztus 24. után az ipari, vagy foglalkozásszerű felhasználás 

megkezdése előtt megfelelő képzés szükséges.« 

Különleges tudnivalók 

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási 
cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken 
és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját 
felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját. 
Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a 
kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez 
különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes. 
 
Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti 
érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről letölthető. 

Sto Építőanyag Kft. 
H-2330 Dunaharaszti 
Jedlik Á. u. 17. 
Telefon: +36 24 510-210 
Telefax: +36 24 510-216 
info.hu@sto.com; www.sto.hu 

 


