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2-K-PUR pena 

    

Rýchle vytvrdzujúca 
SupraFoam DZ je dvoukomponentný a vytvrdzuje 
extrémne rýchle a nezávisle na vlhkosti. Žiadne 
dotlačovanie! Zaťažiteľná po niekoľkých minútach. 
 
 
Oblas ť použitia 
• Montáž dverových zárubní 
• Izolácia okien 
• Rôzne montážne, plniace a izolačné práce.   
 
 
Prednosti 
• Veľmi nízke emísie (EC1 plus R) podľa 

zaradení GEV Emicode  
(GEV licenčné číslo 
8659/01.01.11 zo dňa 
04.12.2017) 

• Emisná trieda A+ podľa 
francúzskeho nariadenia 
VOC  

 
• Bez hnacieho plynu 
• Bez obsahu formaldehydu 
• Bez dotlačovania 
• Zaťažiteľnosť už po niekoľkých minútach 
• Nie je nutné navlhčenie muriva 
• Spracovateľné od +10°C 
• Trieda stavebných hmôt B2 / DIN 4102, časť 1 
• Vytvrdnutá pena neobsahuje žiadne prchavé 

látky 
 
 
 
 
 
 

 
SupraFoam DZ vo dvojitej kartuši 

 
Vlastnosti 
Báza: 2-K-Polyuretán 
Plniace množstvo : 250 g 
Výdatnos ť: ca. 5,5 l 
 
Teplota spracovania: +10°C až +30°C  
 
Označenie :  Podlieha povinnému označovaniu 

podľa predpisov EU, obsahuje 4,4´ 
difenylmetandiizokyanát. Pri 
spracovaní používať ochranné 
rukavice a ochranné okuliare.  

 (viď karta bezpečnostných údajov). 
 
 
Vlastnosti po spracovaní  
Nelepivá: po ca. 1 minúte 
Krájateľnosť: po ca. 3 - 5 minútach 
Uvoľnenie vzpier: po ca. 20 minútach 
Vytvrdnutie: po 15 - 20 minútach pri 20°C 
 (pri nižších teplotách výrazne 

dlhšie) 
Štruktúra buniek: polotvrdá, prevažne otvorená 
Požiarna odolnosť: B2 podľa DIN 4102 
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Spracovanie  
Dverová zárubňa a murivo musia byť nosné, čisté, 
zbavené prachu, oleja a mastnoty. Sádru a 
plynobetón potrieť primerom KLEIBERIT Primer 
835. KLEIBERIT SupraFoam DZ pracuje pri 
teplotách od +10°C do 30°C.  

Najvhodnejšia teplota spracovania je 20°C. 

 

1. Ostrým nožom odkrojiť obe 
špičky kartuše. 

 
 

2. Nasadiť miešaciu trubičku.  
 
 
 

3. V prípade potreby (úzka 
škára, hlboká zárubňa) 
nasadiť na miešaciu trubicu 
predlžovací nádstavec.   

 

4. Vložiť do ručnej tlakovej 
pištole na dvojité kartuše DZ 
a zahájiť plynulé 
vytlačovanie. 

 

Svetlo žltá farba peny na prednom konci miešacej 
trubice znamená dobré premiešanie.  

 
Pokyny pre montáž: 
Zárubňu vložiť, vyrovnať a v mieste zámku ako aj 
spodného závesu rozoprieť popr. fixovať. 
Vypeňovacie body smerom dolu vymedziť medzi 
zárubňou a murivom. Dutiny vypeňovať po častiach 
– na pozdĺžnych stranách previesť obvykle 3 
penové vankúše (v oblasti závesov a zámku). U 
ťažkých alebo silno zaťažených dverí počet 
vankúšov zvýšiť. 

Po ukončení vypenenia kartuš z pištole vybrať a 
odložiť na kus papieru, lepenky a pod., pretože 
z trubičky až po dokončení chemickej reakcie ešte 
uniká pena obsiahnutá v miešacej trubici.  

Penu môžeme krájať po ca. 3-5 minútch. Zvyšky 
peny sa doporučuje odrezávať až po dosiahnutí 
konečnej pevnosti po 15 - 20 minútach. 

 
 
Čistenie 
Čerstvé škvrny od peny odstrániť čističom 
KLEIBERIT 823.0  alebo 820.0. Vytvrdnutú penu 
môžeme odstrániť len mechanicky. 
 
 
Veľkosti balenia 
KLEIBERIT 535.0 : 
Kartón so 16 kartušami  po 250 g netto 
 
Čisti č KLEIBERIT 820.0 : 
Kartón s 12 fľašami  po 756 g netto 
 
Čisti č KLEIBERIT 823.0 : 
Kartón s 12 fľašami  po 500 ml netto 
 
Primer KLEIBERIT 835.1 : 
Kartón so 4 fľašami  po 475 ml netto 

KLEIBERIT Pišto ľ DZ 890.1 
 
 
Skladovanie 
Kartuše skladovať vertikálne, v chlade, suchu, 
chrániť pred mrazom. Chrániť pred ohrevom nad 
30°C. Pena KLEIBERIT SupraFoam DZ je pri 
+20°C skladovate ľná ca. 9 mesiacov. Pred 
použitím priviesť na izbovú teplotu. Pri vyšších 
teplotách sa skladovacia doba skracuje. 
 
Stav 30.01.2018 ch; nahradzuje predchádzajúce vydania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


