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Pištolna pena PRO PROBAU je nevtralna enokomponentna poliuretanska 
pena, ki je idealna za izolacije in polnjenje fug in praznih prostorov. Je 
podobno kot običajne montažne pene univerzalno uporabljiva in posebno 
prijazna za uporabo zaradi druge vsebnosti prostega izocianata, ki je manj kot 
0,1 %. Pištolna pena PRO ne vsebuje ozonu škodljivih snovi in izpolnjuje 
zakonske zahteve uredbe EU. Mešanica pogonskih sredstev je brez CFC-ja, 
delno halogeniranih CFC-jev in perfluoriranih ogljikovodikov 
(fluorohidrokarbonov). Pištolna pena je mogoče lepiti na vse običajne 
gradbene materiale, razen polietilena, silikona, olja in masti, oblikovanih 
ločilnih sredstev in podobnih snovi Posušena pena je poltrda, celično pretežno 
zaprta, odporna proti gnitju, na vlago in je temperaturno obstojna. 
 
Uporaba:  
Pištolna pena PRO PROBAU je primerna za izdelavo okenskih in vratnih tesnil. Za čisto in nadzorovano 
zapolnitev in za izolacijsko tesnjenje vrzeli okoli oken in rolet. Z njo je mogoče zapolniti stične fuge ter fuge 
zunanjih podbojev. Pena je primerna tudi za penasto zapolnitev vseh manjših stenskih prebojev in drugih 
votlih mest. 
 
Uporaba:  
Podlaga mora biti nosilna; odstraniti je treba vse zrahljane in krhke dele ter prah. Biti mora brez olja in masti. 
Gladke površine plastičnih mas nalahno obrusite. Mavčni gradbeni materiali in visoko vpojne podlage 
predhodno premažite z grundiranjem. Skrbno zaščitite sosednje površine pred zamazanjem. Pločevinko 
pred odvitjem dobro pretresite (približno 15-20 krat). Z obroča pištole odtrgajte varnostno zanko. Pločevinko 
odstavite ter nanjo privijte pištolo za peno z navojem na navojni obroč. Pri tem pločevinke ne nagibajte ali 
zasučite. Pištolo uporabite. Ventil držite obrnjenega navzdol in pritisnite potiskalo. Peno dozirajte skrbno in 
varčno, kajti sveža pena se raztegne še za pribl. 50 %. Spojnost je na različnih podlagah v primerjavi z 
običajno pištolno peno nekoliko zmanjšana. Pri debelinah in širinah slojev, ki so večji od 50 mm, nanesite 
peno v več korakih. Pustite, da se vsaka plast posebej strdi. Priporočljiva je navlažitev po vsakem sloju. 
Nezadostna količina vlage in prevelika zapolnitev lahko povzročita neželeno naknadno ekspanzije pene. Če 
je potrebno, odrežite odvečni material. Gradbene elemente dobro razmaknite. 
 
Temperatura obdelave:  
od +5 °C do +25 °C. Optimalno +20 °C. Nikoli ne segrevajte nad 50 °C. 
 
Temperatura podlage:  
Najmanj +5 °C 
 
Temperaturna odpornost izgotovljene pene: 
od -40 °C do +80 °C. 
 
Barva: 
bela/rumenkasta 
 
Kakovost: 
Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102. 
 
 
Dobavna oblika: 
500-ml pločevinka 
 
Splošni napotki: 
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Pozor! Vsebuje gorljivo pogonsko sredstvo. Neželene sveže curke pene takoj odstranite s topilom (čistilo, 
pena za čiščenje, aceton itd.). Predhodno na neopaznem mestu preizkusite združljivost s topilom. Strjeno 
peno lahko odstranite zgolj mehansko. Pri delnem praznjenju pločevinke se lahko ventil  pri pokončni legi 
pločevinke očisti z vpihavanjem plina. Pri namestitvi vrat in okenskih okvirjev upoštevajte navodila 
proizvajalca, dobro razmaknite in omejite razdaljo do zidu na 20 mm. Hranite pokončno, v hladnem in suhem 
prostoru. Lastnosti pištolne pene PRO PROBAU se deloma razlikujejo od običajnih vrst pene, ki morajo biti 
obvezno označene. Uporabo je treba v posamičnih primerih preveriti s strani obdelovalca. Pločevink v 
nobenem primeru ne hranite v notranjosti motornega vozila! Prevažajte samo zavarovano in v prtljažniku. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
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