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WATERFIX
®

 
 
Odpornost proti vodi pod tlakom do 1,0 bara 

Odpornost proti plinu do 1,0 bara 

Odpornost proti olju do 1,0 bara 
 

Posebna pena WATERFIX® podjetja Pichler Chemie je bila razvita, da bi omogočila visoke in nizke 
gradnje, odporne proti vodi pod tlakom, plinom in oljem. Posebna pena WATERFIX® je izjemno 
primerna za preboje na območju strehe, kot so električne napeljave ali prezračevalne cevi, saj poskrbi 
za njihovo odpornost proti vodi pod tlakom in plinom. Pena WATERFIX® prvič omogoča izvedbo 
montaže okenskih in vratnih elementov v zunanjih komponentah, ki je odporna proti vodi pod tlakom in 
olju.  
 

Področja uporabe: 
Posebna pena WATERFIX® je primerna za izvedbo dovodov in odvodov v jaških, ki so odporni proti vodi 
pod tlakom, plinom in oljem. Pri naknadnem jedrovanju v stene kleti za namen izvedbe plinskih 
napeljav, priključkov za daljinsko ali lastno ogrevanje itn. je mogoče slednje izvesti tako, da so odporni 
pred vodo pod tlakom, plini in oljem. Tudi vse preboje na strehi, kot so jaški za izpušni zrak, zračniki, 
električni kabli itd., je mogoče izvesti tako, da so odporni pred vodo pod tlakom in plini. Pena 
WATERFIX® omogoča, da so tudi preboji na fasadi za prezračevalne cevi, električne cevi, internetni 
kabel itd. odporni pred vodo pod tlakom in plini. 
 

Lastnosti: 
Pena WATERFIX® se prilepi na vse običajne gradbene materiale, npr. betonske cevi, vlaknocementne 
cevi, plastične cevi, ojačane s steklenimi vlakni, litoželezne cevi, keramične ali lončene cevi, plastične 
cevi. Cevi iz polietilena in polipropilena je treba predhodno obdelati s primernim temeljnim premazom P 
40 podjetja Pichler Chemie. Pena WATERFIX® se ne prilepi na sredstva za sproščanje, kot so silikon, 
olje, mast ali podobno. Peno lahko oblikujete pri temperaturi od +10 °C do +30 °C. Strjena pena je 
trdna, zaprtocelična, odporna proti gnitju ter vodi, plinu in olju pri premeru do 200 mm in debelini 
100 mm. Prenese temperature od -30 °C do +80 °C. Odporna je proti staranju, vendar ne proti sevanju 
UV-žarkov. Pena WATERFIX® zagotavlja izjemno toplotno in zvočno izolacijo.  
 

Predpriprava: 
Podlaga mora biti trdna, čista, brez prahu ter brez olj ali maščob. Paziti je treba na to, da je podlaga v 
večji meri suha. Cevi iz polietilena in polipropilena je treba predhodno obdelati s temeljnim premazom P 
40 podjetja Pichler Chemie. Optimalna temperatura obdelave znaša med +20 °C in +25 °C. Prehladne 
doze segrejte v mlačni vodni kopeli. Nikoli ne segrevajte nad temperaturo +50 °C, saj lahko pride do 
eksplozije. Prevroče doze, npr. iz vozila poleti, ustrezno ohladite v hladni vodni kopeli. Z občasnim 
stresanjem boste izravnali temperaturo. Upoštevajte navodila za uporabo na dozi. Odložite dozo in 
povlecite vzvod nazaj. Dinamično mešalno šobo s cevko za peno nato nataknite na ventil v smeri 
puščice. Pri tem previdno pritisnite oba prilagojevalnika skozi membrano ventila. Ne uporabite sile. 
Vzvod položite nazaj čez dinamično mešalno cev. Pozor: Dozo ves čas odmerjanja pene držite 
obrnjeno na glavo (ventil spodaj). 
 

Obdelava: 
Upoštevajte navodila na dozi. Vsi stiki komponent morajo načeloma biti suhi. Stike komponent širine do 
200 mm je mogoče s peno razpršiti v enem koraku. Pozor: sveža pena se razširi na dva- do trikratnik 
začetne prostornine, zaradi česar praznih prostorov ne prenapolnite. Vgrajeni ventil ima možnost 
odprtja/zaprtja (ON/OFF). Zato pri nanašanju pene vedno povsem pritisnite vzvod doze ali ga povsem 
izpustite. Če prazni prostor prekomerno napolnite, lahko pride do neželenega naknadnega raztezanja  
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pene. Sveže madeže pene nemudoma odstranite s čistilom za poliuretansko peno PICHLER 

CHEMIE. To lahko storite samo, preden se pena prilepi. Strjeno peno lahko odstranite samo s 

čistilom Power Cleaner PICHLER CHEMIE ali mehansko. Dozi sta vedno priloženi dve dinamični 
mešalni šobi. Posebne pene WATERFIX® zato ni treba porabiti naenkrat, temveč v več časovno ločenih 
intervalih. 
 
Pomembno opozorilo: 
Prepovedano je lepljenje/tesnjenje na vlažno podlago.. Posebne pene WATERFIX® ni dovoljeno 
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 rokavice, saj se sveža pena 
trdno prilepi in jo je po strjevanju mogoče odstraniti samo mehansko. Uporabljajte zaščitna očala/zaščito 
za obraz. Več informacij o varnosti izdelka in ravnanju z izdelkom poiščite na našem varnostnem listu in 
etiketi izdelka. 
 

Oblika ob dobavi: 
Bele 400-mililitrske pločevinke.  
Škatla s 15 dozami. 
 

Tehnični podatki: 
(opredeljeni pri temperaturi +20 °C in 50-odstotni relativni zračni vlažnosti) 
 

Gradnja – odpornost proti vodi pod tlakom (poročilo o preizkusu OFI št. 17.00805-3k) 1 bar 
Zaporni čep, odpornost proti vodi pod tlakom (poročilo o preizkusu OFI št. 17.00805-4k) 1 bar 
Odpornost proti plinu (poročilo o preizkusu OFI št. 17.00805-5)  1 bar 
Prostorninski izkoristek (doza s 400 ml pene 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 (doza in podlaga)  od +10 °C do +30 °C 

Optimalna delovna temperatura (doza in podlaga)  od +20 °C do +25 °C 
Prostorninska teža  pribl. 60 kg/m³ 
Temperaturna obstojnost (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 

Obstojnost pri shranjevanju (v suhem in hladnem prostoru)  12 mesecev 
Pri višjih temperaturah se lahko obdobje shranjevanja občutno skrajša.  
Dozo hranite v pokončnem položaju. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Navedbe so brez jamstva in upoštevajo trenutno stanje kemijskega/tehničnega razvoja. Pridržujemo si pravico do sprememb in nadaljnjega razvoja. Zaradi ogromnega števila področij uporabe ne 

moremo prevzeti jamstva za rezultat uporabe izdelka. Zato pred obdelavo naredite preizkus. Uporabniki izdelka si morajo ogledati najnovejši tehnični podatkovni list, ki ga lahko naročite pri nas. 

Upoštevajte varnostni list izdelka. Z izdajo tega tehničnega lista prenehajo veljati vse predhodne izdaje. 


