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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

880 / 880P

Bọt PU không chứa isocyanate thế hệ mới, thân thiện với 
con người và sinh thái. Nó được thiết kế để phân phối dễ 
dàng thông qua bộ chuyển đổi ống hút bao gồm mỗi hộp 
và bộ chuyển đổi súng. Nó không chứa bất kỳ loại khí đẩy 
nào có hại cho tầng ozone.

Không izoxianat. Cấp chịu lửa danh định B2 theo DIN 4102.
Bám dính & khả năng trám kín hoàn hảo. Loại bơm súng. Sử 
dụng dễ dàng và chuyên nghiệp. Khả năng ổn định hoàn hảo.
Khả năng bám dính hoàn hảo lên hầu hết chất nền. Khả năng 
trám điền cao. Trị số cách nhiệt và cách âm cao. Sau khi ninh 
kết, nó có thể được sơn phủ, cắt tỉa. Không co ngót

Lắp đặt và cách nhiệt khung cửa. Trám điền khe hở, khe nối 
và lỗ rỗng. Trám khe thấm nước trên tường. Cách điện ổ cắm 
và đường ống nước.

B2  THEO
DIN  4102

BÁM  DÍNH
TUYỆT  VỜI

ỐNG / SÚNG

ĐÓNG GÓI

CHỨNG NHẬN

500 mlNỘI DUNG

HỘP GIẤY 12

Thân thiện vớiKhả năng lấp
đầy cao

Chống cháy

B2
môi trường

Hóa chất gốc
Hệ thống ninh kết

: 50±5 Kg/m3   (ASTM D1622)
: 6±3 phút (ASTM C1620)
: 45-60 phút (ASTM C1620)
: 24 giờ

Màu sắc

: 10-12 L (ASTM C1536)
Co ngót
Trương nở ban đầu

: B2, E                             (DIN 4102-1 – EN 13501-1)
Nhiệt độ sử dụng                   : +5°C đến +30°C
Nhiệt độ bình          : +5°C đến +30°C

Hóa chất gốc
Hệ thống ninh kết
Tỷ trọng                : 25±3 Kg/cm 3   (ASTMD  1622)
Thời gian hết dính (rộng 1cm) : 6±3 phút (ASTM C1620)
Thời gian cắt tỉa (rộng 1cm) : 30-45 phút (ASTM C1620)
Thời gian ninh kết                  : 24 giờ
Màu sắc                                   : Trắng
Năng suất                                : 10-12L

Cấp chịu lửa : B2, E (DIN 4102-1)(EN 13501-1)
Hấp thụ nước           : tối đa 1 vol%

Nhiệt độ sử dụng                    : +5°C đến +30°C
Nhiệt độ bình                         : +5°C đến +30°C

880

880P

: Silane polymer
: Hơi ẩm

Tỷ trọng
Thời gian hết dính
Thời gian cắt tỉa (rộng 1cm)
Thời gian ninh kết

: Trắng

Năng suất
: < 5%                             (FEICA TM 1004-2010)
: < 10%                           (FEICA TM 1004-2010)                                   

Cấp chịu lửa

: Sylan Polymer
: Hơi ẩm

Co ngót                                    : 0%
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