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Teknik Bilgi: 
  

Baz madde Poliüretan 

Yoğunluk Durağan köpük 

Kürlenme sistemi Nem ile kürlenme 

Kabuk oluşumu Yaklaşık 10 dakika (20°C/65% nem) 

Kürlenme süresi 25 dakikadan sonra yüzey yapışmasız 

Kürlenme hızı Her 30 mm’de 2 saat (20°C/65% nem) 

Nihai ürün Noktalar halinde sıkıldığında 1000 ml’den 35 L ürün sağlanır 

Çekme Yok 

Kürlenme sonrası genleşme Yok 

Hücre yapısı >70% kapalı hücre, çok sıkı ve küçük hücre yapısı 

Özgül ağırlık Sıkılmış ve tam kürlenmiş halde yaklaşık 27 kg/m
3
  

Isı dayanıklılığı -40°C ile +90°C, tam kürlendikten sonra 

 
Ürün:  
Soudafoam FR, CFC gazları içermeyen, tek 
komponentli, kendiliğinden genleşen, kullanıma 
hazır ve içerdiği gazlar tamamiyle ozon tabakası ile 
dost poliüretan köpüktür. Belli uygulama şekilleri 
sayesinde 360 dakikaya kadar yangına 
dayanıklıdır.  
  
Özellikler:  
- 360 dakikaya kadar yangına dayanıklıdır – 

ekteki tabloya bakınız. 
- Gaz ve dumana karşı etkili izolasyon sağlar 
- CFC veya H-CFC gazları içermez 
- Birçok yüzede mükemmel yapışma sağlar 

(teflon, PE ve PP hariç) 
- Yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar 
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir 
- Çok iyi dolgu kapasitesi vardır 
- Mükemmel durağanlık: çekme ve artçıl 

genleşme yok 
- Tam kürlenmeden sonra boyanabilir 
 
Uygulama alanları:  

 Kapı ve pencere çerçevelerinin yangına 
dayanıklı izolasyonunda 

 Bölme duvar, tavan ve zeminler arasındaki 
bağlantı noktalarının yangın ve duman 
izolasyonunda 

 Boşlukların dolgusunda 

 Yangın izolasyonu gerektiren aşağıdaki gibi 
birçok uygulamada:  

 Çatı inşaatlarındaki bütün açıklıklarda 

 Kablo ve boru kanallarının izolasyonunda 

 Ses geçirmezlik uygulamalarında 

 İzolasyon malzemelerinin yapıştırılmasında 

 Ses kesici katmanların uygulanmasında 

 Soğuk depo uygulamalarında ısı yalıtımı 
kapasitelerinin arttırılmasında 

 
Ambalaj: 
Renk: açık kırmızı 
Ambalaj: 750mL ‘lik aerosol tenekelerde 
 
Raf ömrü ve depolama: 

 Açılmamış halde, serin ve kuru ortamda, +5°C 
ile +25°C arasında depolamada 9 ay 

 Ürünleri daima valfleri yukarı gelecek şekilde 
saklayınız. 

 
Yüzeyler:  
Yüzey türü: PE, PP ve teflon hariç bütün yüzeyler 
Yüzey durumu: temiz, toz ve yağlardan arındırılmış 
Hazırlık: astar gerektirmez. Daha iyi yapışma, 
kürlenme ve sıkı hücre yapısı için kullanılacak 
yüzeyi uygulama öncesinde ıslatınız.  
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Uygulama: 
Metod: aerosol sprey, kullanmadan önce iyice 
çalkalayınız.  
Uygulama ısısı: +5°C ile +30°C arası 
Temizlik: Soudal Foam Cleaner ile kürlenmeden 
önce.  
Onarım: Soudafoam FR ile 
 
Güvenlik ve sağlık önerileri: 
Genel endüstriyel hijyen kurallarını uygulayınız 
Koruyucu maske ve eldiven kullanınız. 
Kürlenmiş köpükleri daima mekanik olarak 
temizleyiniz, asla yakmayınız. 
 
Remarks: 

 Kullanım öncesinde kürlenmeyi ve hücre 
yapısını geliştirmek için yüzeyi daima 
nemlendiriniz    

 Kürlenmiş köpüğü UV ışınlarından korumak 
üzere boyayınız veya izolasyon malzemeleri ile 
kaplayınız  

 Kullanılan köpük kürleninceye kadar şişmeye 
devam edeceğinden, kullanılan boşluğu sadece 
%50 miktarında doldurunuz  

 
Onaylar: 

 Test Raporu 9279 – Ghent Üniversitesi: NBN 
713.020, EN 1366-4 

 BS 476:Part 20 – Warrington Yangın Araştırma 
Raporu 113610 

 Fransa : CSTB Rapport D’Essai RS00-067 

 Italya : CSI Raporu 1125RF 

 Australya WFRA Raporu 45717; AS1530.4 ve 
AS 4072.1 

 

 
Test Sonuçları: Test Raporu 9297C –Ghent Üniversitesi; EN 1366-4 
 

Duvar Kalınlığı Derz ölçüleri Dolgu Materyali Aleve Dayanılılık / Dakika 

200mm 
Genişlik: 11mm 
Derinlik: 200mm 

Yok 
229 dkk.  
Yangın Kategorisi: EI 180 

200mm 
Genişlik: 41mm 
Derinlik: 200mm 

Yok 
110 dkk. 
Yangın Kategorisi: EI 90 

100mm 
Genişlik: 30mm 
Derinlik: 100mm 

Yok 
50 dkk. 
Yangın Kategorisi: EI 45 

100mm 
Genişlik: 10mm 
Derinlik: 100mm 

Yok 
103 dkk. 
Yangın Kategorisi: EI 90 

 
Test Sonuçları: Yangın Testi  CSTB – RS00-067 
 

Duvar Kalınlığı Derz ölçüleri Dolgu Materyali Aleve Dayanılılık / Dakika 

200mm 
Dökme beton 

Genişlik: 10mm 
Derinlik: 200mm 

Yok > 6 saat 

200mm 
Dökme beton 

Genişlik: 20mm 
Derinlik: 200mm 

Yok > 6 saat 

200mm 
Dökme beton 

Genişlik: 30mm 
Derinlik: 200mm 

Yok 5 saat 30 dkk 

200mm 
Dökme beton 

Genişlik: 40mm 
Derinlik: 200mm 

Yok 3 saat 38 dkk 

Yangın Testi: Avrupa Komisyonu Karar Taslağı RG N170 REV.1 


