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1.6 NGJITËSA POLISTEROLI

DW CONEXION FOAM D33
Ngjitës poliuretani për panele termoizoluese

PËRSHKRIM
D33 është shkumë ngjitëse me bazë poliuretani për panele termoi-
zoluese, një komponentëshe dhe me zgjerim të ulët, e përshtatshme 
për fiksim materialeve termoizoluese me ndihmën e një pistolete për 
shkumë PU. Shkuma forcohet në reaksion me lagështinë e ajrit.

KARAKTERISTIKAT
D33 shkumë me bazë poliuretani per ngjitjen e paneleve termoizol-
uese, ka zgjerim te ulët, një komponentësh dhe ka ngjitshmëri të mirë 
mbi polisterol, styrodur dhe lesh mineral. Megjithatë, nuk ka ngjitsh-
mëri mbi polietilen, silikoni dhe PTFE. Avantazhet e përdorimit të një 
ngjitësi D33 me bazë poliuretani për panele termoizoluese janë:
• I lehtë për t’u përdorur
• Konsumi ekonomik i materialit
• Më pak të kushtueshme
• Forcohet shpejt dhe është rezistent ndaj lagështisë dhe tempera-
turave të ulëta
• Eshtë miqësor me mjedisin pasi ai nuk përmban CFC
• Eshtë në përputhje me standardin Etag 004

MËNYRA E APLIKIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqet duhet të jenë të qëndrueshme, të sheshta dhe të pastra.
Para se të aplikoni ngjitës poliuretani, sipërfaqja duhet të jetë lagur 
me ujë. Njomja është e rëndësishme sepse ajo përmirëson ngjitjen 
dhe përshpejton forcim të ngjitësit të poliuretanit. Aplikoni ngjitës 
poliuretani mbi skajet e panelit dhe pastaj në sipërfaqe të saj në 
formën e letrës W. Pas aplikimit të ngjitësit të poliuretanit mbi panel, 
ju duhet të prisni një minutë para se ta vendosni në mur. Nivelimi i 
paneleve mund të bëhet 10 deri në 15 minuta pas fiksimit.

2.Aplikimi
Para përdorimit tundni kanaçen dhe montojeni me kokë poshtë 
në pistoletën e aplikimit. Shtypni këmbëzën e pistoletës dhe lëreni 
ngjitësin e poliuretanit të rrjedhin përmes gypit. Gjatë aplikimit mba-
jeni pistoletën në pozicion vertikal.

PAKETIMI
Kanaçe aerosoli 800 ml

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj (+10°C deri +20°C)
Temperaturat e larta shkurtojnë jetën e magazinimit. Kanaçja duhet
të ruhet në pozicion vertikal.

TË DHËNA TEKNIKE

Vëllimi 800 ml

Gravitetit specifik 16-18 kg/m3

Temperatura e aplikimit min. +5°C (sipërfaqet) 20-25°C 
(mund të)

Koha e forcimit 1 - 2 orë

Rezistencë temperaturore -40°C deri +90°C

Thithjen e ujit DIN 53.428 max. 1 vol.%

Forca në shtypje DIN 53.421 0,04-0,05 MPa

Forca në tërheqje DIN 53.455 0,07-0,08 MPa

Koha Korrigjim ≥ 30 minuta

Forca ngjitëse ≥ 0,5 N/mm2

- Pas gjëndjes normale ≥ 1.0 N/mm2

Njësia matëse copë/kuti Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

750 ml 12 cp/kuti 60-70 gr/m2 E Verdhë
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