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Obszary stosowania 

Remmers Montageschaum 1K na-
daje się do montażu ościeżnic 
drzwi i okien, do wypełniania  
i uszczelniania pustych przestrze-
ni, spoin, do klejenia materiałów 
izolacyjnych, murów, drewna, bla-
chy i różnego rodzaju tworzyw 
sztucznych. Pianki nie należy sto-
sować do drzwi przeciwpożaro-
wych. Należy przestrzegać przepi-
sów i norm dotyczących np. okien  
i drzwi. 
 
Właściwości produktu 

W stanie utwardzonym Remmers 
Montageschaum1K jest odporny 
na działanie wody, olejów, benzyn, 
ługów oraz różnych rozpuszczalni-
ków. Pianka jest odporna na gni-
cie, a ponadto ma doskonałe wła-
sności izolacyjne.  
 
Sposób stosowania 

Podłoże dobrze nawilżyć. Przed 
każdym użyciem dobrze wstrzą-
snąć puszką, założyć adapter i za-
stosować piankę.  

Wskazówki  

Minimalna temperatura puszki  
i podłoża: + 5 °C. Puszki nie nale-
ży nagrzewać powyżej + 50 °C. 
Przed każdym użyciem dobrze 
wstrząsnąć. Piankę stosować tylko 
na oczyszczonych podłożach i tyl-
ko w dobrze wentylowanych po-
mieszczeniach. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Uzysk pianki: 
Z puszki o poj. 500 ml:  
ok. 45 l/puszka. 
Rodzaj opakowania: 
Puszki blaszane, 
12 szt. po 500 ml w kartonie. 

Składowanie: 
W oryginalnym opakowaniu,  
w miejscu suchym i chłodnym do 
12 miesięcy, zależnie od magazy-
nu. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 1586 

Montageschaum 1K 
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa,  
twardniejąca pod wpływem wilgoci 

Dane techniczne produktu

Rozprężenie: 40 – 100% 
Wytrzymałość na rozciąganie:  14 N/mm2 
Odporność termiczna:   -30°C do 80°C 
Przewodność cieplna:   0,03 – 0,04 W/mk 
Klasa pożarowa:   B2 wg DIN 4102 
Nie klei się:  po 10 min. 
Można ciąć:  po 20 minutach 
Można obciążać:  po 4 godzinach 

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. 


