
 B1فاير ستوب  فوم أوربا
 فراغاتالملء ل ،ضعفا ٤6أكثر من  احجمهيزداد  ،مقاومة للحريقان ثبوليوريرغوة 

 

 مجاالت اإلستعمال

إستعماالت  اله أولي(. انتفاخ( ضعفا ٤6يزداد حجمها أكثر من  ات،ساع ٤لغاية  ان مقاومة للحريقثرغوة بوليوري

 ...إطارات األبواب والنوافذ ،حول األنابيب ران واألرضيات،وح، الجدفي السط فواصلوالراغات ملء الفعديدة في 

 تالها قدر البوليستيرين، البي.في.سي الصلب... ،ندامعلا، خشب، اللياسةال ،خرسانةالي، القرميد الحجرتلصق على 

تماما )أي فها جفا أو دهنها بعدسها ييتليجب وبعد ساعة،  ايمكن قصه في حرارة جوية معتدلة، عزل صوتي وحراري.

 .لحمايتها من األشعة فوق البنفسجيةساعة(  2٤بعد 

 

 طريقة اإلستعمال

  (مواد غير ملتصقة جيدا شحوم وزيوت، ،رأوساخ، غباكشوائب  ةخالية من أي) ةفينظويجب ان تكون المساحة سليمة. 

 وة على النشاف.غالمساحة بالماء، لمساعدة الر رش مكني 

 (.إمساك العبوة رأسا على عقبثانية، مع  20 - 10حواليلتعمال )قبل اإلس جيداالعبوة  ض  خت 

 ع رأس يثبت ال  .بعناية من دون شد  زائدالموز 

 ستعمالإليجب اإلمساك بالعبوة رأسا على عقب خالل ا. 

 (المتبقي فراغال سيزداد ويمألرغوة )بما أن حجم الجزئيا فقط  جوةتمأل الف. 

 (٪50 - 30) باألسيتونأن تنشف( فورا )قبل  ائض المادةفو تنظف البقع. 

 ل 2٤ة بعد حوالي كاملال اتهصالبكتسب تتماما والرغوة نشف ت( 30:كمية تمأل فراغ حجمساعة x 100 x 35 ملم.) 

 

  مالحظات

 يجب عدم إستعمال الرغوة في أماكن ذات تهوية غير كافية، أو مساحات معرضة ألشعة الشمس المباشرة. -

 البوليأميد، السيليكون.ن، البوليبروبيلين، ال تلصق الرغوة على بعض المواد كالبوليئتيلي -

 ت ميكانيكي.، يجب دائما أن تكون مقرنة بتثبيإطارات األبواب والنوافذعند إستعمال الرغوة حول  -

عنزع ي، شرط أن بعد فتحهاخالل أسبوع  يمكن إعادة إستعمال ما تبقى من رغوة داخل العبوة - فورا،  الرأس الموز 

 .باألسيتونوينظف بعناية )وكذلك صمام العبوة( 

 .ألن ذلك قد يؤدي الى إنفجارها ،داخل صمام العبوةشيء أي غرز يجب اإلمتناع عن  -

 حتى بعد اإلستعمال. ،قب أو حرق العبوةيجب اإلمتناع عن ث -

 

 ملل 075 عبوة/  ليتر 2٤ - 35 :إلستهالكا

 

 كثيرا. ض مدة صالحية العبوةالمرتفعة تخف  إن الحرارة  .حرارة معتدلةو في مكان جاف ا  رهش 12: التخزين

 .ةدرجة مئوي 50ق لحرارة تفو ألشعة الشمس المباشرة أو وعدم تعريضهاحفظ العبوة واقفة  يجب

 

 تنبيهات

  طية.عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطا من الضروري

 يل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.لمزيد من التفاص

 .ةإن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال الماد


