
                                                                                   ВИТОЛЮКС 
Украина, г. Калуш. 

ул. Ивано-Франковская 24 
www.vitolux.ua 
info@vitolux.ua 

+380-34-726-34-87 
 
 
 

 
ЛИСТ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ   
Монтажна піна APEN BIG PRO 70 
 
Опис продукту 
високоякісна поліуретанова піна з високим виходом, розроблена для створення ущільнення 
між деталями конструкції та заповнення зазорів. Забезпечує стабільність та 
пристосовуваність нерухомих елементів. 
 

Переваги продукту 
- Високоякісна професійна поліуретанова піна з високим виходом 
- Вихід на 20-25% вищий, ніж у стандартних поліуретанових пін 
- Ідеальна однорідна структура                                                                                                                        
- Висока міцність на розрив, стиск та зсув 
- Швидке затвердіння - економить час і гроші 
- Просте і точне нанесення 
- Дуже високі тепло- та звукоізоляційні властивості 
  

Сфери застосування  
APEN BIG PRO 70 може використовуватися в стиках між роздільними стінами, стелею та 
підлогою, в стиках навколо віконних та дверних рам. Для заповнення порожнин, через які 
проходять труби, проходів труб або кабельних проходів у стінах та стелі. APEN BIG PRO 
70 має прекрасну адгезію до бетону, цегли, каменю, штукатурки, дерева, металу та 
багатьох пластмас, таких як пінополістирол, жорсткої поліуретанової піни та ПВХ.  
 
Основа:                                                   Поліуретан 
Ємність:                                                  880 мл 
Температура застосування:              від +5 °C до + 40 °C                
Закриті пори:                                         ± 70% 
Час затвердіння:                                   60-800 хвилин 
Можна різати через:                           15-35 хвилин 

Щільність:                                              15-20 кг/м3 
Стабільність розмірів:                         5% < СР <0% 
Горючість:                                              B3 
Загальна звукоізоляція:                     62 дБ 
Час висихання до відлипання:         6-10 хвилин 
Термічна стійкість                               від - 40 °C до + 90 °C 
Теплопровідність:                               30-35 мВт/м.К. 
Вихід:                                                      70 літрів 

Наведені параметри отримані при температурі +23°C і відносній вологості повітря 50%, 
якщо не вказано інше. 
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Підготовка поверхні (матеріалу-основи)  
Основи повинні бути чистими, без пилу, масел та жиру. Перед використанням важливо 
трохи змочити основу, оскільки це покращує адгезію та кінцеву структуру піни.  
 

Інструкція по застосуванню  
Розташувати балон клапаном вгору і прикрутити його до пістолета, однією рукою 
утримуючи ручку пістолета, інший прикручуючи балон. Під час прикручування потрібно 
стежити за тим, щоб в тій стороні, куди спрямований пістолет, не було людей. Після 
закріплення на пістолеті балон слід інтенсивно збовтати (як мінімум 20 разів) і 
розташувати догори дном. Кількість виходу піни регулювати спусковим гачком пістолета. 
Зволожити поверхню так як піна розширюється під впливом вологості. Попередньо 
зволожена поверхня забезпечує кращий результат. У холодну пору року, перед початком 
робіт, балон необхідно підігріти в теплій воді або при кімнатній температурі. Температура 
навколишнього середовища при роботі не повинна перевищувати +40 ° C.  
  

Очистка  
Для очистки свіжої піни з поверхонь та робочих інструментів використовуйте APEN 
CLEAN.  
 
Колір    
Світло-жовтий  
  
Упаковка    
Аерозольний балон 1000 мл, наповнення 880 мл, 12 балонів в упаковці.  
    

 
Зберігання  
Балон слід зберігати і транспортувати у вертикальному положенні. Зберігати в сухому і 
прохолодному місці при температурі від +5 ° C до +30 ° C. Аерозольний балон не можна 
зберігати при температурі вище +50 ° C, поблизу джерел тепла і під прямими сонячними 
променями. 
Гарантований термін зберігання в оригінальній упаковці 24 місяці.  


