
Strona 1 z 2 

 
1546 IT 06.15 

          Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100 faks: 61 8168111      www.remmers.pl 

 

 
 
 
 
 
 
Obszary stosowania: 

Do wypiankowywania ościeży, ram 
okiennych, kaset żaluzjowych itp. 
oraz murów. Do zamykania prze-
pustów w murach, kanałów na 
przewody i pustek. Do izolacji aku-
stycznej i termicznej. 
Właściwości produktu 

Schnellschaum 2K wykazuje 
przewagę materiałową nad pian-
kami jednoskładnikowymi: szybkie 
twardnienie w ciągu kilku minut, co 
pozwala szybciej wykonać prace, 
brak opóźnionego rozprężania 
(pianka reaguje całkowicie), bar-
dzo duża siła klejenia, do reakcji 
nie potrzeba wilgoci ani powietrza. 
Podłoże 

Podłoże musi być wolne od zanie-
czyszczeń, pyłu, luźnych części, 
olejów, tłuszczów itp. i powinno 
być w miarę możliwości suche. 
Podłoża nie należy wstępnie zwil-
żać.  
Sposób stosowania 

Optymalna temperatura pojemnika 
do aktywowania pianki mieści się 
w przedziale +10 do +25°C. W ra-
zie potrzeby opakowanie należy 
odpowiednio ogrzać/ochłodzić.  

 Plastikowe kółko u nasady po-
jemnika należy kilkakrotnie 
przekręcić w prawo, aby uak-
tywnić komponent B.  

 Trzymając pojemnik zaworem 
do dołu mocno wstrząsnąć 
około 20 razy. 

 Nakręcić rurkę adaptera na 
zawór. Piankować, trzymając 
pojemnik zaworem do dołu.  

 Wypływająca pianka musi 
mieć równomierne, jasnozielo-
ne zabarwienie. Jeśli tak nie 
jest, to należy powtórzyć 
wstrząsanie. 

 Do montażu ościeżnic piankę 
na prawą i lewą stronę, po 
każdej z nich w trzech punk-
tach.  

 

Stosować w temperaturze +5°C do 
+35°C. 
Zawartość puszki po wymieszaniu 
należy zużyć w czasie zachowy-
wania plastyczności, czyli w czasie 
około 5 minut. W przeciwnym wy-
padku pianka stwardnieje w po-
jemniku (ryzyko rozsadzenia!).  
Produkt można stosować w sys-
temie z: 

Schaumreiniger, art. 1099 
Narzędzia, czyszczenie 

Stwardniałe pianka jest nieroz-
puszczalna. Zanieczyszczenia na-
tychmiast usuwać środkiem Rem-
mers Schaumreiniger - art. 1099.  

Dane techniczne produktu 

Dane techniczne produktu w stanie dostawy 
Kolor: jasnozielony 
Wydajność: ok. 20l/puszka (do opróżnienia) 
Dane techniczne produktu po stwardnieniu 
(początek twardnienia): po ok. 10 min. [w 20°C] 
rozprężenie:  po ok. 60 min.[w 20°C]  
pełna wytrzymałość: po ok. 60 minutach [w 20°C] 
wytrzymałość na rozciąganie: ok. 0,10 N/cm² 
zakres temperatur: ok. 40 °C do ±100 °C 
chłonność wody: ok. 2% 
reakcja na ogień: B2 wg DIN 4102, część 1 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1546 

Schnellschaum 2K 
Dwuskładnikowa pianka poliuretanowa 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastoso-

wań zewnetrz-
nych 

i wewnętrz-
nych 

 Temperatura 
stosowania 

 Zużycie/ilość 
nakładanego 

materiału - za-
leżnie od celu 

użycia 

 Okres 
przechowywa-

nia 

 Przechowywać 
w chłodnym 

miejscu, chro-
nić przez mro-
zem i wilgocią, 

opakowanie 
zamykać 
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Rodzaj opakowania / zużycie / 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z e sprężonym gazem, 
400 ml, 12 pojemników w 1 karto-
nie. 
Uzysk z puszki o poj. 400 ml: około 
20 l pianki 
 
Składowanie: 
W zamkniętym oryginalnym opa-
kowaniu, w miejscu suchym 
i chłodnym, lecz zabezpieczonym 
przed mrozem produkt można 
przechowywać przez okres co 
najmniej 9 miesięcy. 
Bezpieczeństwo 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w transporcie, pod-
czas przechowywania i posługiwa-
nia się produktem jak również na 
temat jego usuwania i ochrony 
środowiska zawarte są w karcie 
charakterystyki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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