
V01 (F-130) 2019.10.01 1 / 4 

 

 

TYTAN PROFESSIONAL  

Піно-клей для гіпсокартону  
 

Однокомпонентний поліуретановий піно-клей для теплоізоляції, яка застигає під впливом 

вологи, що міститься в повітрі. Піно-клей виготовлений відповідно до стандарту ISO 9001: 

2015. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ      ВЛАСТИВОСТІ 
 

ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 
ГІПСОКАРТОННИХ, ЦЕМЕНТНИХ, 
МАГНЕЗИТОВИХ, А ТАКОЖ 
ДЕРЕВНИХ ПЛИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼▼▼ ВІДСУТНІ ЗМІЩЕННЯ ПІСЛЯ 

ПОВТОРНОГО КОРИГУВАННЯ 

 ▲▲▲ АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ 

 ▲▲     РОБОЧИЙ ЧАС 

 ▲▲▲ ЛЕГКІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТА ЧИСТА ТЕХНОЛОГІЯ 

 ▲▲▲ висока;  

▲▲     підвищена;   

 ■         нормальна;  

▼▼    знижена;  

▼▼▼ низька;  
 -          не застосовується 

 

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Температура балона / аплікатора [°C] 

(оптимально + 20°C) 

+10 до +30 

Температура навколишнього середовища/ 

поверхні [°C] 

+5 до +30 

 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією з техніки безпеки, що наведена нижче, а 

також в Паспорті Безпеки Продукту MSDS. 

 

1. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 

 Основа повинна бути міцною, стабільною, сухою й очищеною від пилу, бруду та будь-яких 

жирних речовин. 

 Перед приклеюванням перевірте адгезію піно-клею до існуючої штукатурки / поверхні. 

При необхідності видаліть штукатурку або фарбу, що відшаровується. 

 Якщо поверхня стіни недостатньо якісна, її слід загрунтувати. 

2. ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ 

 Балон повинен мати кімнатну температуру. 
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3. ЗАСТОСУВАННЯ 

 Перед використанням сильно та енергійно збовтайте балон (протягом 30 секунд, клапаном 

вниз).   

 Прикрутіть до адаптера балону аплікатор (пістолет).  

 Робоче положення балону - "клапаном вниз". 

 Перед приклеюванням плити до стіни помістіть шматки з гіпсокартону або іншого 

матеріалу внизу стіни як підкладки. 

 Нанесіть піно-клей на плиту смугами шириною 2-3 см, як показано на малюнку нижче: 

 
 Потрібно залишити порожній простір між смугами, що наносяться вздовж краю плити, 

щоб забезпечити вихід повітря. 
 Увага, відстань смуги піно-клею від краю плити має становити 5 см. 
 Діаметр смуги можна вибрати відповідно до потреб у вирівнюванні поверхні стіни. 
 У разі великих нерівностей слід наносити подвійні смуги, одна на одну.  
 Максимальна нерівність, яку можна виправити за допомогою піно-клею, становить 20 

мм. Якщо нерівності перевищують 20 мм, слід використовувати додаткові прокладки, 
шари, наприклад з гіпсокартонних або інших плит. 

 Відразу після нанесення піно-клею слід прикласти плиту до поверхні. Після обережно 
притисніть її, щоб попередньо встановити її в потрібному положенні. Уникайте 
пошкодження структури піно-клею, під час сильного притискання чи ударів по плиті. 

 Після початкової установки слід використати довгий будівельний рівень, щоб обережно 
притиснути плиту до стіни та остаточно її відкоригувати. Дану обов’язкову процедуру 
слід виконати між 2 та 5 хвилинами від першого притискання. 

 Приблизно через 30 хвилин після нанесення, можна розпочинати обробку плити, тобто 
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шпаклювати та обробляти вертикальні та горизонтальні стики між плитами. 
 

4. ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ 

 Якщо перерва в роботі становить більше ніж 15 хвилин, очистіть наконечник ствола 

пістолета за допомогою Очищувача Tytan Professional та заблокуйте спусковий гачок. 

 Після закінчення роботи очистіть пістолет за допомогою Очищувача Tytan Professional. 

 

5. ПРИМІТКИ/ОБМЕЖЕННЯ 

 Швидкість затвердіння та час коригування значною мірою залежить від температури 

застосування та відносної вологості повітря. З підвищенням температури аплікації час 

затвердіння зменшується. Зі зниженням температури застосування, час коригування може 

збільшитися. Виробник рекомендує коригувати положення плит щоразу після нанесення 

піно-клею. 

 Піно-клей не має адгезії до поліетилену, поліпропілену, поліаміду, силікону та тефлону. 

 Піно-клей не шкодить пінополістиролу. 

 Не застиглий піно-клей видаляється спеціальним очищувачем, причому необхідно 

пам'ятати, що очищувач може пошкодити пінополістирол. 

 Застиглий піно-клей можна видалити тільки механічним способом (наприклад, ножем). 

 Якість та технічний стан аплікатора (пістолета) впливає на властивості кінцевого продукту. 

 Піно-клей не можна використовувати в приміщеннях без доступу свіжого повітря, в погано 

вентильованих приміщеннях, а також не можна зберігати балон в температурі вище 50°С. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

КОЛІР  

Зелений + 
 

Параметр (+ 23 °C/50% RH) 1) Значення 

Покриття (площа покриття) [м²]2) 10 

Час повного затвердіння [час] (RB024) 24 

Відкритий час [хвилин] ≤ 1,5 

Час корекції [хвилин] ≤ 5 

Клас вогнестійкості (DIN 4102)  В3 

Клас вогнестійкості (EN 13501-1:2008) F 

Вихід [м] 34 - 36 

Можливість механічного кріплення 

[хвилин] 
30 

1) Всі наведені параметри були виміряні відповідно до внутрішніх стандартів виробника і значною мірою залежать від зовнішніх умов 

(температури балону, повітря, пістолета й поверхні, вологості повітря, якості обладнання, що застосовується, атмосферного тиску, 

кваліфікації користувача). 

2) Кінцева продуктивність залежить від температури та вологості повітря, відстані між плитою та стіною (товщини  шва), а також від 

методу, вибраного для покриття поверхні. 
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  ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ 

 

Температура транспортування Максимальний період з невеликим 

ризиком ушкодження [діб] 

< -20°C 4 

-19°C + -10°C 7 

-9°C + 0°C 10 

 

Піно-клей придатний до експлуатації протягом 12 місяців з дати виробництва, за умови 

довготривалого зберігання в оригінальній упаковці у вертикальному положенні (клапаном 

вгору) в сухому місці при температурі +5°C до +30°C. Зберігання при температурі, що 

перевищує +30°C, скорочує термін придатності продукту, негативно впливаючи на його 

характеристики. Продукт можна зберігати при температурі -5°C, однак не більше 7 днів 

(виключаючи транспортування). Зберігання балонів з піно-клеєм при температурі, що 

перевищує +50°C, або поблизу відкритого вогню заборонено. Зберігання продукту в 

положенні, яке відмінне від рекомендованого, може привести до залипання клапана. Балон не 

можна здавлювати або проколювати, навіть якщо він порожній.  

Не допускається зберігання піно-клею в кабіні машини.  

Транспортувати лише в багажнику. 
 

Детальна інформація про транспортування міститься в Паспорті Безпеки Продукту 

(MSDS). 
 

Вищенаведені дані є достовірними, вони базуються на дослідженнях, проведених виробником. 

Проте, у зв'язку з тим, що умови та способи використання наших продуктів не завжди можуть 

бути нами проконтрольовані, дана технічна інформація не заміняє проведення спеціальних 

тестів споживачем для того, щоб переконатися в можливості спеціальних застосувань наших 

продуктів. Виробник гарантує відповідність продукту наведеним вище технічним 

характеристикам. Виробник не несе відповідальності по зобов’язанням, що виникають при 

специфічних застосуваннях чи умовах продаж. Виробник також не несе відповідальності за 

любі випадкові чи пов’язані збитки, що виникли внаслідок застосування продукту. 

Рекомендації по використанню продукту не повинні розглядатися як спроби порушення 

якихось патентів.  


