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 DEN BRAVEN  

PUR FOAM SPRINT 
TEC 5.20A 

   

PIANA KONSTRUKCYJNA 2-KOMPONENTOWA 
 

Produkt Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, bardzo sztywna, poliuretanowa 
piana wężykowa do zastosowań konstrukcyjnych, o klasie reakcji  
na ogień B2 wg DIN 4102-1 

 
Właściwości - chemoutwardzalna (nie wymaga dostępu wilgoci do wiązania)  

- odznacza się szczególnie wysoką gęstością, jednorodną, zwartą  
i regularną strukturą  

- wyróżnia się bardzo krótkim czasem utwardzania i obróbki, niską 
wodochłonnością oraz stabilnością wymiarową w czasie 

- wytrzymała mechanicznie (wysoce odporna na naprężenia) 
- zapewnia wysoką sztywność i stabilność montowanych 

elementów  
- stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną  

i przeciwwilgociową 
- po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres 

temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni 
- dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, 

drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych 
- przyczepna do powierzchni pionowych i poziomych - nie ścieka 
- ekologiczna - zawiera gazy nieszkodliwe dla środowiska 
- klasa reakcji na ogień B2 wg DIN 4102-1 

 
Zastosowania - łączenie elementów budowlanych, gdzie pożądany jest szybki 

montaż lub gdzie brak jest wystarczającego dostępu wilgoci  
(np. profile zamknięte i półzamknięte) 

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej (mocowanie punktowe 
bez konieczności kotwienia) 

- wygłuszanie i mocowanie brodzików oraz wanien 
- osadzanie schodów, parapetów, progów 
- klejenie paneli ściennych i dachówek 
- łączenie i uszczelnianie prefabrykatów budowlanych  
- wypełnianie przestrzeni między elementami przegród pionowych, 

stropów, stropodachów w charakterze izolacji termicznej 
i akustycznej 

- szkutnictwo – budowa i naprawa łodzi 
 

Opakowanie 400 ml (dwa komponenty) – aluminiowa butla  
z wężykiem aplikacyjnym   

 
Okres trwałości 12 miesięcy. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze 

od +5°C do +25°C. Piankę transportować i przechowywać w pozycji 
pionowej, tak jak zaznaczono na opakowaniu. Temperatura w czasie 
transportu nie powinna spadać poniżej +5°C, chociaż ze względu  
na bezwładność temperaturową dopuszcza się kilkunastogodzinny 
przewóz w temperaturze ujemnej do –15°C. 
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DANE TECHNICZNE  
 
Ciężar właściwy po utwardzeniu 30-35 kg/m³ *  

Baza  prepolimer poliuretanowy 
Czas aktywacji 6 minut od momentu wymieszania komponentów 

Pyłosuchość 8-12 minut *  
Czas obróbki 15-20 minut *  

Czas utwardzania 20-25 minut *  
Wydajność w zależności od temperatury i wilgotności powietrza: * 

400 ml – od 11 do 14 litrów 
Odporność na promienie UV niska 

W zastosowaniach zewnętrznych powierzchnię pianki należy chronić 
przed promieniowaniem UV. 

Stabilność wymiarowa  
dla szczeliny 20 mm 

+ / - 5% 

Struktura komórek ok. 80% wyrównanych, równomiernie zamkniętych komórek  
Odporność termiczna  

po utwardzeniu 
od –40°C do +90°C  

Rozprężalność ok. 30% w ciągu 25 minut po nałożeniu * 
Izolacyjność wg normy DIN 52612: 25-30 mW / mK 

Klasa palności wg normy DIN 4102-1: B2  
(*) – silna zależność od podłoża, temperatury puszki, sposobu zastosowania, przekroju nałożonej warstwy itp. 

 

ROZMIARY SPOIN 
 

Minimalna szerokość 4 mm 
 

Maksymalna szerokość 40 mm (przy montażu drzwi zaleca się, aby szczelina między murem  
a ościeżnicą wynosiła maksymalnie 20 mm) 

 

PODŁOŻA 
 

Rodzaje powierzchni Większość spotykanych w budownictwie materiałów, w tym: drewno, 
beton, cegła, stal, aluminium i inne metale, tworzywa sztuczne  
(twarde PCW, Styropor, PU, poliester itp.).  
Brak przyczepności do polietylenu, silikonu i teflonu. 

 
Przygotowanie Powierzchnie oczyścić i odtłuścić.  

 
Stan podłoża Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu, tłuszczu, smaru  

i innych zanieczyszczeń. 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
 

Temperatura otoczenia nie mniej niż +10°C do +25°C maksymalnie 
 

Optymalna temperatura puszki od +15°C do +25°C 
Jeśli temperatura puszki przekracza +25°C, przed aktywacją piany 
należy koniecznie schłodzić pojemnik. 

 
Zalecenia W celu wymieszania komponentów piany przekręcić denko butli  

6 razy w kierunku wskazanym na etykiecie. Obrócić butlę denkiem  
do góry i energicznie wstrząsać przez ok. 1 minutę. Odczekać  
ok. 20 sekund w celu aktywacji reakcji chemicznej między 
komponentami. Zdjąć nakrętkę. Nakręcić plastikowy wężyk na zawór. 
Uruchomić zawór przez naciśnięcie spustu. W czasie pracy butlę 
trzymać dnem do góry (prawidłowa pozycja pracy). Nakładanie piany 
trzeba rozpocząć i skończyć w ciągu 6 minut od wymieszania 
komponentów. Smugi w wychodzącej z wężyka pianie świadczą 
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Zalecenia o niedokładnym wymieszaniu składników! W takim wypadku raz 
jeszcze należy wymieszać butlę. 
 
Stolarkę drzwiową mocować wyłącznie punktowo, bez zraszania 
wodą! Pianę nakładać plackami o średnicy ok. 10 cm w odstępach  
co 40-50 cm (po 4 placki na jedną stronę – na samym dole przy 
posadzce, na samej górze w narożu oraz na wysokości zawiasów  
od strony zamocowania skrzydła do ościeżnicy, a po drugiej stronie  
na wysokości zamka). Uwaga: szczeliny nie powinny mieć więcej  
niż 2 cm. Dla lepszej stabilności montażu zaleca się pozostawić kliny 
w szczelinach. Pozostałe szczeliny pozostawić niewypełnione.  
Osłonić je listwami maskującymi. 
 
W ciągu 20-25 minut piana zwiększy swoją objętość o ok. 30%  
w stosunku do objętości początkowej, zatem zaleca się wypełniać 
szczeliny robocze w ok. 80%.  
 
Nie stosować w miejscach narażonych na ciągłe zanurzenie  
w wodzie i bezpośredni wpływ promieniowania słonecznego  
(osłonić powierzchnię piany po utwardzeniu). 
 
Podczas pracy z pianką zaleca się nosić odzież ochronną, rękawice  
i okulary. Podłogi, ściany i meble powinny być zabezpieczone folią 
plastikową lub papierem. Nie stosować w pobliżu ognia. 

 
Wykańczanie Po całkowitym utwardzeniu nadmiar piany można odciąć nożem  

lub innym ostrym narzędziem. Utwardzoną pianę można szpachlować, 
tynkować, pokrywać kitami silikonowymi lub akrylowymi, tapetować, 
malować, szlifować, wiercić itd. 

 
Czyszczenie Do czyszczenia resztek świeżej piany należy użyć specjalne 

ściereczki czyszczące Den Braven Bravo, ewentualnie środek Den 
Braven Universal PU-Cleaner lub aceton. Ściereczki Den Braven 
Bravo są także skuteczne do czyszczenia rąk, narzędzi czy 
powierzchni. Ewentualnie do mycia narzędzi po zakończeniu pracy 
można stosować terpentynę, benzynę ekstrakcyjną lub środek Den 
Braven MEK Cleaner, a do mycia rąk można użyć środek Den Braven 
Handfris. 

 
Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki TEC 5.20A 

UWAGA: Chronić przed dziećmi. 
 

Atesty  Aprobata techniczna 7449/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. 
Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest 
całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na 
siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania 
wstępnego lub wad konstrukcyjnych. 
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