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CARACTERISTICI

•  aderen†å deosebitå pe majoritatea tipurilor de mate-
riale

• izolare termicå și acusticå ridicate
• rezisten†å la umiditate
• rezisten†å la îmbåtrânire
• ușor de folosit și aplicat

Ceresit TS 61 Universal este o spumå poliuretanicå 
monocomponentå, cu întårire la umiditate, semi-rigidå 
cu pori închiși. Spuma este autoexpandabilå și pe par-
cursul procesului de întårire își dubleazå volumul prin ex-
pandare. Aderå foarte bine pe lemn, beton, piatrå, me-
tale etc. Suprafa†a suport poate fi umedå, dar nu re-
ce sau înghe†atå. Existå posibilitatea de a ob†ine un vo-
lum de 35 litri de spumå întåritå dintr-un tub de 750 
ml, dar aceasta depinde foarte mult de condi†iile de lu-
cru - temperatura, umiditatea aerului, spa†iu disponibil 
pentru expandare etc. De când spuma expandeazå în-
tre 70% și 200% pânå la întårirea completå, trebuie lu-
at în conside rare un spa†iu de expandare suplimentarå. 
Odatå întåritå, spuma poliuretanicå nu este toxicå și are 
pro prie tå†i ignifuge.

DOMENII DE UTILIZARE

• Montarea ferestrelor și a ramelor de uși
• Umplerea golurilor
•  Etanșarea spa†iilor deschise în acoperișuri și materiale 

de izola†ie (ex.: panouri sandwich)
• Creeazå bariere fonoizolante
• Umplerea golurilor pe lângå †evi
•  Fixarea panourilor termoizolante, a plåcilor de acope-

riș etc.

MOD DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, tubul trebuie †inut la temperatu-
ra camerei pe o perioadå de cel pu†in 12 ore. Tubul se 
va agita energic de cca. 20 de ori sau timp de 15 sec. 
Îndepårta†i capacul de plastic al tubului și înșuruba†i prin 
strângere †eava de plastic la tub. În timpul lucrului, tu-
bul trebuie †inut neapårat în pozi†ie verticalå. Suprafe†ele 
pe care se aplicå trebuie så fie curate și despråfuite. De 
asemenea, suprafe†ele pot fi umede, dar nu înghe†ate. 
Dozajul de material este ajustabil prin presarea capacului 

valvei. De când spuma expandeazå între 70% și 200% 
pânå la întårirea completå, trebuie luat în considera-
re un spa†iu de expandare suplimentarå. Spuma întåritå 
trebuie protejatå împotriva razelor soarelui. Umezirea 
suprafe†elor de contact, precum și a spumei îmbunå-
tå†ește aderen†a și structura celularå a spumei întårite. 
Dacå în timpul lucrului se fac pauze de 15-30 min., †ea-
va de plastic precum și duza trebuie curå†ate. Petele de 
spumå proaspåtå pot fi curå†ate folosind Ceresit TS 100 
Premium Cleaner. Spuma întåritå poate fi îndepårtatå nu-
mai mecanic (ex.: tåiere).

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚÅ

Con†ine difenilmetan-diizocianat, izomeri și omologi. 
Nociv prin inhalare și prin înghi†ire. Iritant pentru ochi, 
sistemul respirator și pentru piele. Posibil efect canceri-
gen, dovezi insuficiente. Poate provoca sensibilizare prin 
inhalare și în contact cu pielea. Nociv: pericol de efec-
te grave asupra sånåtå†ii la expunere prelungitå prin in-
halare.
A nu inspira gazul/vaporii. Evita†i contactul cu pielea 
și ochii. Purta†i echipament de protec†ie corespunzåtor, 
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månuși și mascå de protec†ie pentru ochi/fa†å. În caz de 
accident sau simptome de boalå, consulta†i imediat me-
dicul (Dacå este posibil, i se va aråta eticheta). În caz 
de înghi†ire, a se consulta imediat medicul și a i se aråta 
ambalajul (recipientul) sau eticheta. A se utiliza numai în 
locuri bine ventilate. A se depozita produsul și ambala-
jul såu la un centru de colectare a deșeurilor periculoa-
se sau speciale.
Recipient sub presiune: nu trebuie expus la soare și la 
temperaturi care depåșesc +50°C. Nu trebuie gåurit sau 
introdus în foc, chiar și dupå utilizare completå. Nu se 
pulverizeazå spre o flacårå deschiså sau material incan-
descent. A nu se låsa la îndemâna copiilor. A se påstra 
departe de orice flacårå sau surså de scântei – Fumatul 
interzis.
Vaporii de produs sunt mai grei decât aerul și se pot acu-
mula în spa†ii înguste sau mici, se pot deplasa la distan†e 
considerabile fa†å de sursa de incendiu și apoi se pot 
aprinde. 
În caz de contact cu ochii spåla†i imediat cu foarte multå 
apå. Dacå e necesar solicita†i îngrijire medicalå. În caz 
de contact cu pielea șterge†i imediat zona afectatå cu 
o cârpå moale și apoi spåla†i cu apå multå și såpun. 
Spuma întåritå se poate îndepårta mecanic. Trata†i pie-
lea afectatå cu o cremå regeneratoare. Dacå e necesar 
solicita†i îngrijire medicalå.

DEPOZITARE

Temperatura de aplicare pentru acest produs este de mi-
nim +5°C. A nu se depozita la temperaturi mai mari de 
+50°C. Pentru o påstrare îndelun gatå, evita†i depozi tarea 
la temperaturi de peste +25°C și sub -5°C .
Depozita†i vertical recipientul.

AMBALARE

Flacon de 300 / 500 / 750 ml

DATE TEHNICE

Densitate:  30 kg/dm³

Timpul necesar  7-16 min  
formårii crustei:  (cca 20°C/ RH> 30%)

Timp de tåiere:  cca 1 h (RH 93%)  
 sau 18 h (RH cca. 15%) 

Timp de întårire:  max 24 h

Presiunea exercitatå  
la întårire:  < 300 N/dm²

Stabilitate dimensionalå:  +/- 5%

Clasa de rezisten†å la foc:  F (EN 13501-1)

Stabilitatea termicå  
a spumei întårite:  de la -55°C pânå la +100°C

Temperatura minimå  
de aplicare:  +5°C

Conductivitate termicå  
(spuma întåritå):  0,030 W/mK

Absorb†ie de apå: max. 20%

Volum de  
expandare liberå:  aprox. 40 l

Produsul este agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI: 
- AT 016-04/1032-2010


