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®™  Oznaka za blagovno znamko podjetja The Dow Chemical Company (»podjetje Dow«)  
 ali njegovih podružnic

GREAT STUFF™ Pro Pištole | Čistilo

FROTH-PAK™ 
Komplet za pripravo toplotnoizolacijske pene

FROTH–PAK je prenosni komplet dvokomponentne poliuretanske pene v
razpršilu za profesionalno uporabo, ki omogoča hitro in preprosto pripravo
izjemno visokokakovostne poliuretanske pene kjer koli in kadar koli.

Prednosti uporabe kompleta FROTH-PAK™:
›››  Priročna in preprosta uporaba
›››  Odlične toplotnoizolacijske lastnosti
›››  Material ni več lepljiv po 30 ali 60 sekundah (odvisno od verzije)
›››  Čas sušenja do 5 minut
›››  V nekaj minutah pripravljeno za rezanje, brušenje in barvanje
›››  Izjemen nadzor curka pri delu, manj odpadkov
›››  Odličen za delo na težko dostopnih mestih in površinah nepravilnih oblik
›››  Prenosni in samostojni kompleti pripravljeni na uporabo v zgolj nekaj 

minutah
›››  Visoka toplotna odpornost
›››  Zmanjšanje hrupa za 58 dB
›››  Odličen oprijem na večini površin
›››  Za delo ne potrebujete dodatne opreme
›››  Popolno tesnjenje za izboljšano neprepustnost za zrak
›››  Visoka odpornost na ogenj B2 po standardu DIN 4102–1
›››  Preprečuje vdor dima, neprijetnega vonja in vlage
›››  Širok izbor posebnih razpršilnih šob

Področja uporabe izdelka FROTH–PAK™: 
›››  Tesnjenje zunanjih delov oken in vrat
›››  Tesnjenje okenskih in vratnih obrob
›››  Tesnjenje prezračevalnih kanalov
›››  Tesnjenje vodovodov in cevovodov
›››  Tesnjenje in vlaženje stenskih in talnih kabelskih kanalov
›››  Tesnjenje stenskih in strešnih stikov
›››  Dušenje hrupa
›››  Obnova izolacije
›››  Strukturna podpora

FROTH-PAK™ | Toplotna izolacija

INSTA-STIK™
Poliuretansko lepilo

Sestava poliuretanskega lepila je prilagojena lepljenju 
izolacijskih plošč in membran s kaširanim filcem na hrbtni  
strani na betonske površine, zidove, kamen, mavec 
(mavčne plošče), les, jeklo, membrane itd.

Na voljo v dozah za uporabo s pištolo, za hitro sušenje,  
ali v dozah z varnostnim ventilom in večnamensko slamico.

Prednosti uporabe lepila INSTA-STIK™:
›››  Dober oprijem
›››  Hitra in preprosta uporaba
›››  Čas sušenja od 3 do 5 minut
›››  Visoka učinkovitost za površine velikosti do 15 m2

›››  Brez predpriprave — za takojšnjo uporabo
›››  Majhna teža ter preprosto rokovanje in prenos
›››  Čista uporaba — brez usedlin ali prahu
›››  Visoka odpornost na ogenj B2 po standardu  

DIN 4102–1
›››  Brez poškodb površine pri strojnem lepljenju
›››  Brez nastanka toplotnih mostov
›››  Brez vidnih pritrdilnih elementov
›››  Najmanjše ravni hrupa, tresljajev in motenj za 

uporabnike stavb
›››  Nizki stroški čiščenja orodja in opreme
›››  Možnost nadaljnje uporabe lepila po prekinitvi dela
›››  Brez vsebnosti freonov

INSTA-STIK™ | Poliuretansko lepilo

Primerno za večino gradbenih površin
in materialov:
›››  Ekspandirani polistiren (EPS)
›››  Ekstrudirani polistiren (XPS)
›››  Mavčne plošče
›››  Mineralna volna
›››  Bitumenska plošča s kaširanim filcem na prednji strani
›››   Izolacijske plošče iz penjenega stekla
›››  Izolacijske plošče iz plutovine
›››  Lesene vezane plošče
›››  Silikatni zidaki s penasto oblogo
›››  Za nanos s pištolo/slamico: 750–mililitrska pločevinka
›››  Hitrosušeča formula za nanos s pištolo in slamico

®™  Oznaka za blagovno znamko podjetja The Dow Chemical Company (»podjetje Dow«) ali njegovih podružnic

Pištola za nanos  
GREAT STUFF™ 
ECO 
›››  Ergonomska oblika
›››  Majhna teža
›››  Stroškovno ugodna rešitev

Pištola za nanos  
GREAT STUFF™ 
PRO 
›››  Trpežnost in dolgotrajna kakovost
›››  Teflonska prevleka
›››  Natančen in nadzorovan nanos 

kapljic

GREAT STUFF™ Pro 
Čistilo za pištole za poliuretansko peno 

›››  Raztopi in odstrani svežo poliuretansko peno
›››  Za pištole, namenjene profesionalni uporabi
›››  Preprosto vzdrževanje in čiščenje pištole

Embalaža: 
›››  500–mililitrska pločevinka

Embalaža: 
›››  FROTH–PAK™ 600: dve tlačni posodi, vsaka v svoji škatli  

(neto teža posamezne posode znaša 20 kg)
›››  Komplet FROTH–PAK™ MINI: dve 500–mililitrski pločevinki in pištola  

za nanos
›››  Komplet FROTH–PAK™ 180: dve tlačni posodi v eni škatli  

(neto teža posameznega kompleta znaša 12 kg)
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Za patente, ki so v lasti podjetja Dow ali drugih strank, si pravic ne pridržuje nobena druga stranka. Pogoji uporabe in veljavni zakoni se namreč lahko od 
kraja do kraja razlikujejo, ter se s časom spreminjajo, zato kupec prevzema odgovornost, s katero odloči, če so proizvodi in informacije v tem dokumentu 
primerni za kupčevo uporabo, ter zagotovi, da so kupčevo delovno mesto in kupčevi postopki odstranjevanja skladni z veljavnimi zakoni in drugimi vladnimi 
uzakonitvami. Proizvod, ki ga prikazuje ta prospekt, morda ne bo na prodaj in/ali ne bo na voljo v vseh geografskih območjih, ki jih pokrivajo zastopniki 
podjetja Dow. Predpisana uporaba izdelka v določenih državah ali območjih morda ni dovoljena. Dow ne prevzema nikakršne obveznosti ali odgovornosti 
za informacije v tem dokumentu. Sklicevanja na „Dow” ali „Podjetje” pomenijo, da je Dow pravna oseba, ki prodaja proizvode kupcu, razen če je izrecno 
zapisano drugače. IZRECNIH JAMSTEV PODJETJE DOW NE IZDAJA, RAZEN V PRIMERU KAKRŠNIH KOLI VELJAVNIH PISNIH JAMSTEV, KI JIH JE PODJETJE DOW 
POSEBEJ ZAGOTOVILO. VSA ZAKONSKO PREDPISANA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVI ZA KVALITETO IZDELKA IN PRIMERNOST DOLOČENEMU NAMENU, 
SO IZRECNO IZKLJUČENA.291-90144-0212

INSTA-STIK nova generacija 
profesionalnega lepila v odstranljivem, 
prenosnem tanku z visoko kapaciteto 
(do 200 m2), ki je odvisna od namena 
uporabe. 
STREHE: hitro in enostavno lepljenje 
kompatibilnih izolacijskih plošč na 
strešne površine in podlage pri novih 
in starih strehah (sanacije streh), 
izolacijsko ploščo na izolacijsko 
ploščo; s filcem kaširanih standardnih 
membran na širok obseg podlag. 
ETICS: lepljenje izolacijskih plošč na 
stenske površine, izolacijsko ploščo  
na izolacijsko ploščo. 

Embalaža: 
›››  Na voljo različica z varnostnim 

ventilom in večnamensko slamico
›››  Škatla vsebuje eno posodo  

(neto teža posamezne posode 
znaša 10,4 kg)

STREHE: hitro in enostavno lepljenje 
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INSTA-STIK™ 
v tlačni posodi



Gradbene rešitve s poliuretansko peno Dow:

§  Kakovost, ki jo zagotavlja vodilno svetovno  
podjetje na tem področju

§  Inovativni izdelki

§  Preprost nanos

§  Več kot 60 let izkušenj v gradbeništvu

§  Celovita ponudba izdelkov

§  Skladnost izdelkov z najnovejšimi zahtevami  
za energetsko učinkovitost

Montaža
oken in vrat

Talne obloge in
zaključne letve

Zunanji
profili

Montaža
električnih elementov

Tesnjenje vodovodov
in cevovodov

Krovska dela

Zunanje
stene

Stenske obloge
(notranje in zunanje)

Gradnja sten

Ponudba izdelkov Dow GREAT STUFF™ Pro | Poliuretanska pena

GREAT STUFF™ Pro
Summer

Enokomponentna nizkoraztezna poliuretanska pena za 
tesnjenje, polnjenje odprtin in razpok ter pritrjevanje.

Ne vsebuje freonov.

Prednosti:
›››  Prihranek energije
›››  Širok razpon delovne temperature  

(+5 °C do +25 °C)
›››  Zapolni, zatesni in izolira razpoke do velikosti 8 cm
›››  Ustvari trpežno, lepljivo in vodotesno pregrado
›››  Dober oprijem na večini gradbenih podlag
›››  Primerna za rezanje, brušenje in barvanje
›››  Dolgotrajna trpežnost
›››  Odlična zvočna in toplotna izolacija
›››  Temperaturna stabilnost med –40 °C in +100 °C
›››  Odpornost na staranje, razen zaradi izpostavljenosti 

UV–žarkom
›››  Zmanjšanje ter regulacija vdora vode in zraka
›››  Dušenje hrupa

Področja uporabe:
›››  Montaža oken in vrat
›››  Izoliranje in tesnjenje stenskih ter talnih kanalov
›››  Izoliranje in tesnjenje vodnih kanalov ter rezervoarjev
›››  Polnjenje razpok in lepljenje zaključnih letev
›››  Polnjenje in tesnjenje stenskih ter talnih odprtin  

in razpok

Embalaža: 
›››  Za nanos s slamico: 700–, 500– in 150–mililitrske 

pločevinke
›››  Za nanos s pištolo: 750–mililitrska pločevinka

GREAT STUFF™ Pro 
(vrtenje v vse smeri)

Omogoča nanos v kakršnem koli
delovnem položaju.

Prožna slamica omogoča preprost dostop do vseh mest.

Zagotavlja vse prednosti in pokriva vsa področja 
uporabe pene GREAT STUFF PRO.

Embalaža: 
›››  Za nanos s slamico: 750–, 500–, 300– in  

150–mililitrske pločevinke

GREAT STUFF™ Pro 
(primerna za vse letne čase)

Hitrosušeča poliuretanska pena
za ekstremne vremenske razmere.
Omogoča nanos v temperaturnem razponu od –10 °C 
do +25 °C. Toplotna stabilnost pene po sušenju znaša 
od –55 °C do +100 °C.

Zagotavlja vse prednosti in pokriva vsa področja 
uporabe pene GREAT STUFF PRO.

Embalaža: 
›››  Za nanos s pištolo: 750-mililitrska pločevinka

Montaža ogrevalnih 
in hladilnih sistemov

GREAT STUFF™ Pro 
Mega 65l

Izjemno visoka učinkovitost.  
Ena pločevinka zadošča za pripravo do 65 litrov pene.
Nesporni zmagovalec s stroškovnega vidika.

Zagotavlja vse prednosti in pokriva vsa področja 
uporabe pene GREAT STUFF PRO.

Embalaža: 
›››  Za nanos s pištolo: 810–mililitrska pločevinka

GREAT STUFF™ Pro 
Odporna na ogenj

Zvočnoizolacijska poliuretanska pena, odporna na ogenj.
Razred odpornosti B1 po standardu DIN 4102–1. 
Odpornost na ogenj do štiri ure glede na 20. del 
standarda BS 476.
Dušenje hrupa; W = 59 dB po standardu 167–32926e 
organizacije IFT.
Zagotavlja vse prednosti in pokriva vsa področja 
uporabe pene GREAT STUFF PRO.

Embalaža: 
›››  Za nanos s pištolo/slamico: 750–mililitrska 

pločevinka
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