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G-2008 jest dwuskładnikowym systemem (składnik poliolowy i
składnik izocyjanianowy) pozwalającym uzyskać piankę
poliuretanową o gęstości w przedziale 8-10 kg/ m3. Materiał
przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej obiektów
budowlanych i przemysłowych w miejscach, gdzie nie określono
szczególnych wymagań w zakresie wytrzymałości na ściskanie, na
sufitach, w pustkach ścian zewnętrznych, poddasze, w budynkach
inwentarskich i przemysłowych, itd.
Materiał nie zawiera substancji powodujących uszczuplenie warstwy
ozonowej ani też gazów cieplarnianych (nie zawiera freonów z grupy
HFC i HCFC, LZO, itd.).
Pianka wytworzona przy użyciu systemu G-2008 może być
zutylizowana przy użyciu urządzeń mechanicznych w sposób
całkowicie nieszkodliwy dla środowiska.
Współczynnik przewodnictwa ciepła λ nie zmienia swojej
wartości od momentu położenia pianki przez cały okres
użytkowania, inaczej niż w przypadku pianek wytwarzanych z
substancji o niskiej temperaturze wrzenia.
Po ułożeniu pianka nie emituje do otoczenia żadnych substancji .
Produkt nie zawiera włókien lub substancji stwarzających
potencjalne zagrożenie dla środowiska.

Sposób stosowania
Produkt G-2008 jest gotowy do użycia bez jakichkolwiek domieszek.
Urządzenie przeznaczone do nakładania systemu G-2008 powinno
zapewniać podawanie składników (poliolu i izocyjanianu) w
równych proporcjach objętościowych (z dokładnością +/- 2%) oraz
zmieszanie ich pod ciśnieniem w zakresie 60-120 kg/ cm2. Dla
zapewnienia optymalnego zmieszania składników temperaturę
roboczą urządzenia, nagrzewnicy i przewodów elastycznych należy
ustawić w zakresie 35-50°C uwzględniając przy tym warunki
otoczenia.
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TECNOFOAM G-2008
System dozowanej pianki poliuretanowej in- situ
Wolne od fluorowanych gazów HFC
ThIB - izolacja termiczna budynków
Reakcja na
E¹
ogień:
Patrz wykres
Opór cieplny :
wydajności
Woda
Przepuszczalność
Współczynnik
ɥ= 4,6
pary wodnej :
oporu pary :
Krótkoterminowe
wsiąkliwość
Wsiąkliwość
wody przez
Wp ≤ 13,9 kg/m²
wody:
częściowe
zanurzenie :
Reakcja na ogień
Trwałość reakcji
nie zmniejsza się
na ogień przed
wraz z upływem
starzeniem :
czasu
Trwałość
odporności
Wartość po
termicznej przed
starzeniu
starzeniem /
degradacja :
Weryfikacja
braku związku
Spełnia normy $
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