
 

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom 
testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať 
najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku 
nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o 
vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie. 
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Technický list: Cyklon PU pena montážna  
Číslo tovaru: 5154234, 36 

 
 
Cyklon PU pena montážna je výborný tepelný a zvukový izolant s malou hmotnosťou. Po vytvrdnutí 
je nenasiakavá. Neodoláva UV žiareniu, preto ju treba povrchovo upraviť.  
 
Oblasti použitia  
 
Upevňovanie zárubní a okien, vypĺňanie spájacích škár na okenných a roletových skrinkách, vypĺňanie 
preboreného muriva, inštalácie vzduchotechniky, sanitárne inštalácie, upevnenie prefabrikátov – 
izolačných dosiek, aranžérske a dekoračné práce (akváriá, výklady), vypĺňanie iných dutín (autá, lode, 
podkrovia, strechy a pod.) . 
 
Informácie o spracovaní 
 
Povrch podkladu (styčné plochy) zbavíme prachu, mastnoty a dobre ich prevlhčíme vodou. Adaptér s 
predlžovacou rúrkou naskrutkujeme na ventil nádobky. Nádobku dobre premiešame potrasením 
minimálne 2 minúty. Pri samotnej aplikácii je potrebné nádobku držať zvisle hore dnom. Stlačením 
adaptéru sa pena uvoľňuje z nádobky. Vypĺňané miesta sa nesmú vyplniť  úplne,  pretože pena sa 
roztiahne na 150 % objemu. Po aplikácii je potrebné penu navlhčiť, aby sa dosiahol optimálny účinok. 
Ak nebol spotrebovaný celý obsah nádoby, očistite ventil a adaptér od PU peny. Takisto veci a predmety 
znečistené PU penou treba očistiť Cyklon PU čističom ešte pred zatvrdnutím, potom už len mechanicky. 
 
Pena je rezateľná po cca. 20-30 min., úplne vytvrdne po cca.60 min. 
Správna teplota peny pri spracovaní je 15°C až 35°C, teplota prostredia od -10°C do 35°C.  Vytvrdnutá 
je odolná voči teplotám od - 40°C do + 100°C.  
Vypeniteľnosť 750 ml balenia je pri ideálnych podmienkach teploty a vlhkosti 40 litrov . 
 

Skladovanie a záruka  
 
Uchovávajte v suchom prostredí a teplote 15°C až 25°C vo zvislej polohe. Pri dodržaní správneho 
skladovania v uvedenej teplote a v uzavretom obale poskytujeme záruku 18 mesiacov. 
 


