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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: IVANA PISTOOLSCHUIM
Code: IVA0001101 nbs 700ml
IVA0001103 nbs recycl. 700ml
Gebruik: Ivana Pistoolschuim is een ééncomponent, zelfexpanderend, gebruiksklaar
polyurethaanschuim, waarbij de bus voorzien is van een schroefdraad zodat deze kan gebruikt
worden op een pistool. Het schuim is bovendien afgevuld met drijfgassen die totaal onschadelijk
zijn voor de ozonlaag.
Identificatie onderneming:

Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon:
+31 (0) 252 220940
Fax:
+31 (0) 252 220394
E - mail:
info@ivana.com
Website:
www.ivana.com

2. Beschrijving.
Ivana Pistoolschuim is een één component, zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim,
waarbij de bus voorzien is van een schroefdraad zodat deze kan gebruikt worden op een pistool. Het
schuim is bovendien afgevuld met drijfgassen die totaal onschadelijk zijn voor de ozonlaag. Het
schuim heeft een hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie) en een groot vullend vermogen.
Uitstekende hechting op alle materialen (behalve op PE, PP en PTFE). Uitstekende montageeigenschappen, het gebruiken van een pistool biedt de mogelijkheid om schuimstrengen zeer juist te
doseren. Het licht bevochtigen van de ondergrond in holle ruimten optimaliseert de goede hechting
en de opbrengst. Daarnaast heeft de Ivana Pistoolschuim een hoge isolatiewaarde, thermisch en
akoestisch. Kleur: champagne. Verpakking: 700ml spuitbus met of zonder statiegeld.

3. Eigenschappen.
Toepasbaar:

Montage van ramen en deuren, opvullen van holle ruimten, afdichten van
alle openingen in dakconstructies, aanbrengen van een akoestisch scherm,
aanbrengen van een geluidsdempende laag, optimaliseren van isolatie in
koeltechniek.
Gebruik:
Alle gebruikelijke bouwondergronden, voorbehandeld hout, PVC, kunststof.
Verwerkingstemperatuur:
minimaal + 5 °C tot + 35 °C
Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot + 90 °C.
Verbruik:
Schudt de bus krachtig gedurende 20 seconden. Schroef de adapter op de
bus. Bevochtig de vet- en stofvrije ondergrond. Voor niet klassieke
ondergronden wordt het aangeraden op de ondergrond eerst een
hechtingstest uit te voeren. Vul de voeg of holte voor 65% daar het schuim
nog verder uitzet tijdens het doorharden. Schud regelmatig gedurende het
gebruik. Indien er in verschillende lagen wordt gewerkt dient tussen de
lagen bevochtigd te worden. Niet uitgehard schuim kan verwijderd worden
met cleaner of aceton. Uitgehard schuim is enkel mechanisch te
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verwijderen.
1 jaar in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats.
Bij temperaturen tussen + 5 °C tot + 25 °C (rechtop bewaren)
Polyurethaan
Stabiel schuim, thixotroop
Polymerisatie door luchtvochtigheid
Ca. 8 minuten (20°C / 65% RV)
Ca. 25 kg/m³
Ca. 17 N/cm²
Na 20 – 25 min.
Ca. 70% gesloten cellen
B3
35 mW/m.K
Ca. 3 N/cm²
Ca. 7 N/cm²
1% volume

(*deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van
het substraat).

4. Applicatiegegevens.
Het wordt aangeraden op niet klassieke ondergronden eerst een hechtingstest uit te voeren. De
ondergrond moet stof- en vetvrij zijn. De te behandelen oppervlakte dient eerst bevochtigt te worden.
Het schuim is afgevuld met drijfgassen die totaal onschadelijk zijn voor de ozonlaag. Het gebruiken van
een pistool biedt de mogelijkheid om schuimstrengen zeer juist te doseren. Het licht bevochtigen van de
ondergrond in holle ruimten optimaliseert de goede hechting en de opbrengst.

5. Voorbehandeling.
De te behandelen oppervlakken moeten vet- en stofvrij zijn. De ondergrond dient eerst bevochtigt te
worden. Voor niet klassieke ondergronden wordt het aangeraden op de ondergrond eerst een
hechtingstest uit te voeren.

6. Veiligheid.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Draag handschoenen en veiligheidsbril.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en
verwerking.
WWW.IVANA.COM

