
 

 
 

Műszaki adatlap 
 
 
 
 

 

LAMOLTAN®-Poliuretán keményhab rendszer A-3-36-001 
(130480) 

 
 
 

Általános: 
LAMOLTAN®-poliuretán keményhab rendszer az A-3-36-001, egy kétkomponensű rendszer zártcellás 
poliuretán keményhab előállítására. Komponens A egy használatra kész poliol készítmény. Komponens B 
Diphenylmethandiisocyanat (MDI). 

 
 

Felhasználási terület: 
Ez a rendszer üreges terek habbal történő kitöltéséhez való. A fémfelület későbbi korróziójának elkerülése 
érdekében a habzás előtt kötelező a korrózióvédelem. 

 

 
Műszaki adatok: 

Keverék viselkedése: 

A-3-36-001 

Súlyarány: 
 

100 : 125 
 

*Reakció idő 20°C-on: Start idő: ca. 47 ± 4 sek. 
 Kötési idő: ca. 225 ± 10 sek. 

 Tágulási idő: ca. 300 ± 10 sek. 

*Testsűrűség +20°C-on: 
 

ca. 36 ± 2 kg/m³ 

Viszkozitás +20°C-on: Komponens A ca. 750 ± 100 mPas 

 Komponens B ca. 280 ± 70 mPas 

Sűrűség + 20°C-on: Komponens A 
Komponens B 

ca. 1,05 
ca. 1,23 

 
g/ml 
g/ml 

 

Szín: Komponens A 
Komponens B 

klar, gelblich 
dunkelbraun 

 

*Kézzel összekerve 100-g mennyiséget 
szabad keveréssel, teszt edényben. 
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LAMOLTAN®- poliuretán keményhab rendszer A-3-36-001 (130480) 

 
 
 
 

Raktározási 
feltételek: 
A komponens: 

 
a) 

 
Fagymentesen tárolni! 

 b) 
 
c) 

Nedvességre érzékeny, tartályt zárva kell tartani, hogy nedvességet 
ne vegye fel. 
Megengedett tárolási idő az eredeti tartályban: 3 hónap + 15 ° C és + 20 ° C között 

 d) 30°C felett ne tárolja! 

B komponens: a) 
b) 
c) 
d) 

 
 

e) 
f) 

fagy ártalamas, kristályosodhat 
Megfelelő raktározási hőmérséklet +10°C und +3 0°C 
Raktározás: 6 hónap zárt tartályokban 
Feltétlenül szárazon tárolni! Vízzel és nedvességgel reakcióba lép.Felnyitott 
tartályokat anyag kivétel után azonnal jó vissza kell zárni. 
Lobbanáspont: >200°C 
MAK-Érték: 0,005 
ppm 

 

B komponens általános jellemzői: 

A B komponens diffenil-metán-4,4'-diizocianát (MDI) folyékony, sötétbarna keveréke izomerekkel és 
magasabb funkcionális homológokkal. Az A komponenshez használják merev poliuretán (PUR) habok 
előállításához. 
 

Biztonsági intézkedések: 

Kérjük, vegye figyelembe az "Óvintézkedések és óvintézkedések a LAMOLTAN® poliuretán kemény 
habrendszerek kezelésekor" című adatlapot, valamint az A és B komponensek biztonsági adatlapjait. 
 

Utasítás: 
Technikai, szóbeli, írásbeli és kísérleti tanácsainkat legjobb tudásunk szerint adjuk, de nem mentesít az 
alól, hogy ellenőrizzék a felhasználásra vonatkozóan terméket. A termékek felhasználása, felhasználása 
és feldolgozása kívül esik ellenőrzési hatáskörünkon, és ezért kizárólag a feldolgozó felelőssége. 
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a receptúrában olyan változtatásokat hajtsunk végre, amelyek technikailag 
fejlődést jelentenek, de nem eredményeznek eltérést az itt említett specifikációtól. 

 
Ha bármilyen kérdés merül fel a LACKFA termék itt leírt kezelésével és feldolgozásával kapcsolatban, 
keresse műszaki tanácsadó szolgálatunkat felmerült kérdések tisztázása miatt. 

 
Ez a tájékoztató érvényteleníti a termékkel kapcsolatos összes korábbi információt, amennyiben eltérés 
volt. 11159/14.09.2010 
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