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całkowita grubość warstwy
natrysku pianki PUR min. 30 mm
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Grubość warstwy pianki powinna być tak dobrana, aby była zapewniona izolacyjność termiczna
odpowiadająca warunkom normowym oraz by uniknąć kondensacji pary wodnej na powierzchni
wewnętrznej stropodachu. Warstwa utwardzonej pianki PUR stanowi jednocześnie warstwę
szczelną na wodę opadową. Natryskiwanie pianki umożliwia uzyskanie szczelnych połączeń w
obrębie wszystkich kłopotliwych elementów dachu, np. miejsca styku połaci z wystającymi
elementami konstrukcji, kominkami, murkami ogniowymi, itp. (Rys. 2). Metoda pozwala na
wykonanie szczelnych wpustów ściekowych, szczelnych połączeń w miejscach przejścia przez
dach przewodów rurowych oraz prawidłowe uszczelnienie zamocowań masztów antenowych

UWAGA: UTWARDZONA PIANKA MOŻE BYĆ USUNIĘTA TYLKO W SPOSÓB MECHANICZNY.
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całkowita grubość warstwy
natrysku pianki PUR minimum 30 mm
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warstwa ochronna przed UV - dwie warstwy lakieru
IZOPUR D20 - lub zabezpieczenie powłoką
hydroizolacyjną PUREX AM lub PUREX HB-R
kominek wentylacyjny
8. nowy kołnierz ochronny
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Powierzchnia gotowej pianki po utwardzeniu może mieć powierzchnię lekko "barankową", przy
czym różnica między wzniesieniami i kraterami nie może przekraczać od 2 - 3 mm.
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Natrysk można wykonywać w temperaturze powietrza zewnętrznego co najmniej + 15°C i
wilgotności względnej poniżej 70%. Temperatura powierzchni podłoża przeznaczonego do
natrysku pianką powinna wynosić co najmniej +5°C, a przy dobrej przewodności cieplnej
podłoża (beton, stal) temperatura nie powinna być niższa niż +15°C. Natrysk wykonuje się
wyłącznie na powierzchnie suche. Maksymalna temperatura podłoża +50°C.
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W celu uniknięcia zastoin wody powierzchnie natryskiwane powinny mieć po wykończeniu
spadek co najmniej 3%, a powierzchnie dachu powinny mieć poprawny układ umożliwiający
łatwe odprowadzenie wody i równą powierzchnię.
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Lakier powierzchniowy IZOPUR D-20 ma za zadanie dodatkowo zabezpieczyć powłokę z pianki
PUR przed wpływem promieni ultrafioletowych. Bezpośrednio po utwardzeniu pianki PUR
nakłada się aparatem natryskowym pierwszą warstwę lakieru, drugą należy nakładać po 24
godzinach. Do pokrycia piany PUREX NG-0440 polecamy również zastosowanie hydroizolacji
w postaci powłoki polimocznikowej PUREX AM lub hybrydowej PUREX HB-R.
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