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Pena WATERFIX® je bila razvita za zanesljivo in preprosto tesnjenje pre-
bojev pri visoki in nizki gradnji. Nadomešča običajne tesnilne sisteme, 
kot so cevni sistemi RDS in sistemi za speljevanje kablov, objemke/
manšete ter gumijaste obroče.

Pena WATERFIX® je primerna za različne vrste prebojev v stenah, jaških ter na fasadah in 
strehah. Vodotesno in odporno proti plinu je mogoče z njo vgraditi tudi okenske in  vratne 
 elemente. Posebno peno lahko uporabljate povsod tam, kjer običajnih sistemov zaradi 
 oblike, velikosti in izvedbe ni mogoče uporabiti.

PODROČJA UPORABE

IZDELEK

PRIPRAVA

Posebna pena WATERFIX® je dobavljiva v 400-mililitrskih belih pločevinkah (15 pločevink 
v škatli). Prostorninski izkoristek pločevinke lahko znaša do 7.000 ml. Nanesena pena 
izgubi svoj lepilni učinek po pribl. 5 minutah, po pribl. 10 minutah jo je mogoče rezati, 
po 20 minutah pa se strdi (vsakič ob upoštevanju 20-milimetrske vrvi). Temperaturna 
obstojnost nanesene pene znaša med -30 °C in +80 °C. Pločevinke so dobavljene z dvema 
dinamičnima mešalnima šobama, ki sta na voljo tudi ločeno. Dodatno je na voljo tudi 
temeljni premaz, ki poveča oprijem pri izdelkih iz polietilena (PE) in polipropilena (PP) 
(oglejte si točko Uporaba).

Podlaga mora biti suha, trdna, brez prahu ter brez olj ali maščob. Pri ceveh iz polietilena 
in polipropilena ali kablih morate za izboljšanje lastnosti oprijema uporabiti primeren 
globinski temeljni premaz (PRIMER P 40). Počakajte, da se dobro posuši, preden upora-
bite posebno peno. Pena WATERFIX® se ne prilepi na sredstva za ločevanje, kot so silikon, 
olje in mast. Delovna temperatura (pločevinka in podlaga) mora znašati med +10 °C in 
+30 °C.

PREDNOSTI
-   vodotesnost do 1,0 bara

-   odpornost proti plinu do 1,0 bara

-   odpornost proti olju do 1,0 bara

-   preprosta in hitra obdelava

-   odpornost proti staranju in gnitju

-   odpornost proti deformacijam

-   zaprta celična struktura

-   odlične lastnosti oprijema



1.Najprej odstranite zaščitni pokrovček in povlecite vzvod nazaj. Nato mešalno 
šobo nataknite na ventil v smeri puščice. Pri tem previdno in brez prekomer-
ne sile pritisnite oba prilagodilnika skozi membrano ventila.

Povlecite vzvod nazaj čez mešalno šobo in do konca pritisnite vzvod, da spro-
stite peno.

Pozor: pločevinko ves čas odmerjanja pene držite obrnjeno na glavo 

(ventil spodaj). Pri nanašanju pene povsem pritisnite vzvod pločevinke, 

da zagotovite dobro mešanje obeh komponent.

Pozor: sveža pena se razširi na dva- do trikratnik začetne prostornine. 

Zato odprtin ne zapolnite preveč.

Ustrezno nanesena pena je turkizne do srednje modre barve. Rumena pena 
nakazuje napačno pripravo in ne izpolnjuje navedenih lastnosti izdelka.

Da bi dosegli navedene vrednosti tesnjenja, je treba doseči naslednje mere pene:
• najmanjša širina pene ............... 5 mm
• največja širina pene .................. 200 mm
• najmanjša globina pene ............ 100 mm

Strjeno peno je mogoče odstraniti le še mehansko.

Pena je po prvi uporabi uporabna še 1 mesec
(ob ustreznem skladiščenju)

Postavite mešalno dozo v smeri puščice

2.

3.

Postavite vzvod čez mešalno dozo

Pločevinko uporabljajte obrnjeno na glavo

napačno rokovanjeustrezno rokovanje

UPORABA



POMEMBNA OPOZORILA
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Prepovedano je lepljenje/tesnjenje na vlažno podlago. Posebne pene WATERFIX® ni do-
voljeno predhodno navlažiti ali je navlažiti v vmesnem času. Visoka stavbna vlaga ali 
mokrota lahko med penjenjem ali strjevanjem povzroči težave pri lepljenju ali težave pri 
nastajanju pene. Oglejte si naše smernice za obdelavo.

Varnostna navodila:

Uporabljajte samo v dobro prezračenih prostorih. Peno WATERFIX® hranite zunaj dosega 
otrok. Ne vdihavajte aerosola. Preprečite stik z očmi in kožo. Med uporabo nosite roka-
vice, saj se sveža pena trdno prilepi in jo je po strjevanju mogoče odstraniti samo me-
hansko. Uporabljajte zaščitna očala/zaščito za obraz. Več informacij o varnosti izdelka in 
ravnanju z izdelkom poiščite na našem najnovejšem varnostnem listu in tehničnem listu.

Oblika ob dobavi:

Bele 400-mililitrske pločevinke.
Škatla s 15 pločevinkami.

ODOBRITVE
Gradnja, odpornost proti vodi pod tlakom (poročilo o preizkusu OFI št. 17.00805-3k) 
Zaporni čep, odpornost proti vodi pod tlakom (poročilo o preizkusu OFI št. 17.00805-4k) 
Odpornost proti plinu (poročilo o preizkusu OFI št. 17.00805-5)

Tehnični podatki:

(opredeljeni pri temperaturi +20 °C in 50-odstotni relativni zračni vlažnosti)
Gradnja, odpornost proti vodi pod tlakom (poročilo o preizkusu OFI št. 17.00S05-3k) ........ 1 bar, trajno
Zaporni čep, odpornost proti vodi pod tlakom (poročilo o preizkusu OFI št. 17.00805-4k)  .. 1 bar, trajno
Odpornost proti plinu (poročilo o preizkusu OFI št. 17.00805-5) ....................................... 1 bar, trajno
Prostorninski izkoristek (pločevinka prostornine 400 ml s prostim raztezanjem) ...................... do 7 litrov
Celularnost .................................................................................................. zelo fina
Brez lepilnega učinka ................................................................................... pribl. 5 min
Možnost rezanja po (20-milimetrska vrv) ............................................................... pribl. 10 min
Strjen izdelek po (20-milimetrska vrv) .................................................................... pribl. 20–25 min
Delovna temperatura  (pločevinka in podlaga) ......................................................... od +10 °C do +30 °C
Optimalna delovna temperatura (pločevinka in podlaga) ......................................... od +20 °C do +25 °C
Prostorninska teža  ....................................................................................... pribl. 60 kg/m3

Temperaturna odpornost (dolgoročna) ................................................................ od -30 °C do +80 °C
Razred gradbenega materiala (skladno s standardom DIN EN13501-1) ............................ Razred E
Shranjevanje v suhem prostoru ..................................................................... od +5 °C do +25 °C
Obdobje shranjevanja (v suhem in hladnem prostoru) ................................................. 12 mesecev

Pri višjih temperaturah se lahko obdobje shranjevanja občutno skrajša. 
Dozo hranite v pokončnem položaju.

Pichler Chemie®, stanje 9/2017. Mapa in vsa njena vse-
bina sta avtorsko zaščiteni. Ponatis in objava, tudi samo 
delov, sta dovoljena samo s predhodnim pisnim soglas-
jem izdajatelja.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih in oblikovnih napak.
Natis 10.000 izvodov, cena na izvod € 8,–


