
 
 
MŰSZAKI ADATLAP 
 
PENOSIL PREMIUM POLYSTYROL FIXFOAM 877 
 
Habragasztó homlokzatok és alapozások szigetelőlapjainak rögzítésére és belsőépítészeti táblák falhoz 
történő rögzítéséhez. A Fixfoam nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. A legtöbb 
építőanyaghoz illeszkedik, kivéve teflon, polietilén és szilikon felületeket. Az aeroszolos palackba 
csomagolva hab pisztollyal használható, nedvesség megkötésére. A megkötött hab jó hőmérséklet és 
hangszigetelő. A megkeményedett hab ultraibolya fényre és közvetlen napfényre érzékeny. 
 

Alkalmazási terület 

Polisztirolhab (polisztirolhab vagy Styrofoam, EPS vagy XPS) elnevezésű szigetelt panelek telepítésére 
új építmények homlokzatain és alapjain, valamint a termikus felújításhoz szükséges épületek 
szigetelésére, kőgyapot rögzítéséhez. Tetőcserepek rögzítésére és szigetelési célokra, ablakpárkányok 
rögzítéséhez. 
 
Alkalmazási feltételek 

Alkalmazási hőmérséklet: -5° C és +30° C között; a legjobb eredmény 20° C-on érhető el. 
A palack hőmérséklete az alkalmazás során: +5° C-tól +25° C között, a legjobb eredmény 20° C-on 
érhető el. 
A felületet meg kell tiszttani, portól, olajtól és egyéb szennyeződésektől. A megkötött hab vízbázisú 
festékekkel festhető. 
 
Alkalmazási útmutatás 

Tartsa a palackot álló helyzetben, fordítsa el a pisztolyt az egyik kezét a fogantyún tartva, majd a másik 
kezével fordítsa a pisztolyra a palackot. Ügyeljen arra, hogy a pisztoly nem irányul más személyek felé. 
A palackot nem szabad a szeleppel fejjel lefelé csatlakoztatni a pisztolyhoz, illetve a pisztoly sem 
helyezhető fordítva a palackra. A palack rögzítése után, rázza az fel jól, legalább 20-szor. A kifolyó hab 
mennyisége a ravasz használatával állítható. Alacsony páratartalom esetén (50% relatív páratartalom 
mellett) a hordozó felületet át kell nedvesíteni, mivel a hab kitágul a nedvesség miatt. A nedves felület 
jobb eredményeket biztosít. Alacsony hőmérsékleten a palackot fel kell melegíteni, mielőtt meleg térben 
vagy a vízben használná. Helyiség vagy a víz hőmérséklete nem haladhatja meg a +30°C-t 
A szigetelőtáblák oldalára párhuzamosan vigye fel a habot (3-4 cm szélétől), valamint egy középső 
csíkkal, párhuzamosan a leghosszabb oldalon (legfeljebb 25 cm a ragasztócsíkok között). A hab 
felvitelét követően várjon 2-3 percig, majd nyomja a táblát a falhoz. A habosított polisztirol lapok szintje 
legfeljebb 5 percig állítható be. Használjon rögzítő berendezéseket az erkélyekhez, mennyezetekhez 
vagy hosszú felületekhez. 
 
Tisztítás 

A meg nem kötött habot PENOSIL Premium Hab Tisztítóval lehet eltávolítani az eszközökről és 
felületekről. A már megkötött habot mechanikusan lehet eltávolítani, miután a PENOSIL Premium Hab 



 
Eltávolítóval meg lett lágyítva a megkötött hab. Kezekről, ruhákról és a hab pisztolyról el lehet távolítani 
a még meg nem kötött habot a PENOSIL Premium Tisztító nedves törlőkendővel. 
 

Műszaki specifikáció 
Tulajdonság Egység Érték 
Bőrösödési idő perc 10-12 
Vágási idő perc 30-40 
Teljesen megkötött illeszkedésnél (23°C-on) óra 9-11 óra 
Teljesen megkötött illeszkedésnél (5°C-on) óra 24 óra 
Sűrűség kg/m3 25-30 
Tűzveszélyességi osztály megkötött hab esetén (DIN 4102-1)  B2 
Térfogat csökkenés % nincs 
Lobbanáspont megkötött hab esetén °C 400 
Szakítószilárdság (BS 5241) N/cm2 11,2 
Hővezetési tényező W/(mK) 0,034 
Zajcsökkentési index dB 60 
Hőállóság megkötött hab esetén  hosszú távon: -50 és +90 

rövid távon: -65 +130 
Töltet fal m2 5-8 

 
* EPS - kibővített polisztirol 
** XPS - Extrudált polisztirol 
A megadott értékeket +23 ° C-on és 50% relatív páratartalomban kaptuk, hacsak másképp nincs 
feltüntetve. 
 
Szín 

Narancssárga 
 
Csomagolás 

1000 ml aeroszolos palack, 750 ml töltőtömeggel, 12 palack egy dobozban. 
 
Tárolás 

A palackokat függőleges helyzetben kell szállítani és tárolni. Tárolás hűvös, száraz helyen +5 – +30°C 
között. A palackokat tilos +50°C fölötti hőmérsékleten, közvetlen nap vagy hőforrás mellet tárolni. 
Garantált tárolási idő bontatlan csomagolásban: 9 hónap. 
 
Biztonsági követelmények 

A termék a gyúlékony. Óvni kell a túlmelegedéstől és gyújtóforrástól távol tartandó. Kerülje a közvetlen 
napsugárzást és a használat során tilos a dohányzás. Belélegezve és bőrrel érintkezve 
túlérzékenységet is okozhat. Alkalmazása során megfelelő szellőzést kell biztosítson. Viseljen 
védőszemüveget és védőkesztyűt. Gyermekek elől elzárva tartandó.  
A megszilárdult hab anélkül kezelhető, hogy bármilyen veszélyt jelentsen az egészségre. 
A részletes biztonsági információk elérhetők a biztonsági adatlapon. 


