
 
 

Technický list 
PUREX BOX SEMI 
 
 

Datum vyhotovení: 2018.03.07 
                      Revize: 2019.03.11 

1. Popis výrobku 
 

Purex Box je přenosná stříkací sada dvousložkové polyuretanové tvrdé pěny, umožňující 

rychlou a profesionální aplikaci bez potřeby specializovaného vybavení.  Purex Box je určen  

k utěsňování budov proti nekontrolovanému proudění vzduchu a k izolaci všech typů spár, 

trhlin a spojů v budovách. Lze použít pro izolaci potrubí, spojů, ventilů, chladírenských skladů 

a k izolaci stěn nádob při výměně nebo opravě. Pěna Purex Box je určena pro utěsňování 

rámů oken a dveří, vyplňování spár ve spojích stěn a stropů, mechanických, elektrických  

a hydraulických spojů ve stěnách, podlahách, stropech, střechách a podkrovích. Pěna Purex 

Box má vynikající přilnavost k materiálům, např. jako beton, omítka, cihly, dřevo, kov, pěnový 

polystyren a většina plastů. 
 

Obsahuje nosný plyn typu HFC s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy.  
 

Výrobek je uvedený na trh v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, má posouzení 

vlastností provedených podle evropské harmonizované normy EN 14315-1:2013. 
 

Dvousložkový systém Složka A (zelená láhev) Složka B (černá láhev) 
Barva tmavě červená až hnědá hnědá 
Zápach  po aminech charakteristický 
Hustota při 20 °C [g/cm3] 1,15 1,23 

 

 

2. Doporučený postup použití 
 

Purex Box se skládá ze dvou tlakových nádob (složka A - zelená láhev a složka B černá 

láhev) připojených pomocí hadic k stříkací pistoli. Přišroubujte zelenou hadici k láhvi A (zelená) 

a černou hadici k láhvi B (černá). Ujistěte se, že teplota obsahu láhve (vnitřní náplně) je od 

+20 °C až + 40 °C. Před použitím láhve důkladně protřepejte (alespoň 2 minuty). Úplně 

otevřete ventily láhví a s postřikujte. Povrch pro nanášení by měl být zcela suchý a odmaštěný. 

V jedné vrstvě se doporučuje tloušťka pěny v rozmezí 15 – 25 mm. Doba mezi nástřikem 

následujících vrstev by měla být 5-10 minut. V případě venkovního použití musí být napěněná 

vrstva chráněna před UV zářením – překrytím jiným materiálem. Pěna získá své konečné 

vlastnosti po 24 hodinách. Podrobná upozornění a doporučení pro zpracování sady jsou 

uvedená v letáku. 
 

Doporučená teplota hmoty v láhvích:   20 – 40°C 

Aplikační teplota:     10 – 30°C 

Doporučená teplota povrchu:    15 – 40°C 

 

 

3. Technologické parametry* 
 

Krémová konzistence [s] 4 – 7  
Doba gelovatění ----- ----- 
Nelepivý povrch [s] 10 – 18  
Objemová hustota vytvrzené pěny [kg/m3] 28 – 33 
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4. Fyzikální a mechanické vlastnosti pěny*  
 

Minimální požadovaná hustota 
vytvrzené pěny 

[kg/m3] 28 

Pevnost v tlaku (EN 826) [kPa] min. 150 
Krátkodobá nasákavost při částečném 
ponoření (EN 1609) 

[kg/m2] ≤0,10 

Rozměrová stabilita (EN 1604:1999), 
maximální deformace po 24 hod. při: 

 85 °C bez stanovené vlhkosti 

 75 °C a rel. vlhkosti 95 % 

 
 

[-] 
[-] 

 
 

max. 3 % 
max. 5 % 

Obsah uzavřených buněk (EN 45920)  min. 95 % 
Počáteční tepelná vodivost při +10 °C 
(EN 12667:2001), střední hodnota 

[W/mK] 0,0203 

Počáteční tepelná vodivost při +10 °C 
(EN 12667:2001), deklarovaná hodnota 

[W/mK] 0,0218 

Tepelná vodivost po stárnutí [W/mK] viz Příloha č. 1 
Koeficient difúzního odporu vodní páry 
µ (EN 12086) 

[-] 
 

70 až 90 

Samozhášecí vlastnosti  
(PN 88/C-89297) 

[-] samozhášecí  

Reakce na oheň (EN 13501-1+A1) [-] třída E 
Hořlavost (DIN 4102) [-] B2 
Teplotní odolnost [-] -30 °C až +100 °C 

 

 

5. Doprava skladování  
 

Výrobek je třeba přepravovat a skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě  

10 – 30°C. Chraňte před přístupem vlhkosti. 

Skladovatelnost obou složek je 6 měsíců od data výroby v původním balení za 

doporučených podmínek skladování. 

 

* Poznámky 
 

Údaje uvedené v tomto technickém listu byly pořízené měřením v modelových podmínkách.  

Výsledky získané za jiných podmínek se mohou mírně lišit. Pro výrobek je k dispozici 

bezpečnostní list. Pokyny a letáky k systému jsou k dispozici na vyžádání. Společnost 

Polychem Systems nabízí pomoc při použití systému u zákazníka. 
 

Uživatel povinen vždy zvážit vhodnost použití výrobku pro svůj záměr. 

Uživatel je povinen mít platný bezpečnostní list produktu, který poskytuje výrobce při 

prodeji a to na přání zákazníka. 

Před zpracováním se uživatel musí pozorně seznámit s výše uvedenou dokumentací, 

dbát upozornění a dodržovat postup použití produktu. 
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Příloha č. 1 

Z1.1 Tabulka tepelně izolačních vlastností pro PUREX BOX dle EN 14315-1 příloha J  

– aplikace se dvěma difúzně otevřenými plochami. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tloušťka 

 [mm] 

       Deklarovaná tepelná vodivost po stárnutí Úroveň tepelné odolnosti 
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Z1.2 Tabulka tepelně izolačních vlastností pro PUREX BOX dle EN 14315-1 příloha J  

– aplikace s jednou difúzně otevřenou plochou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tloušťka 

 [mm] 
       Deklarovaná tepelná vodivost po stárnutí Úroveň tepelné odolnosti 
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Z1.3 Tabulka tepelně izolačních vlastností pro PUREX BOX dle EN 14315-1 příloha J  

– aplikace se dvěma difúzně uzavřenými plochami. 

 
 

*dle PN-EN 14315-1 str. C.5.1 difuzně uzavřené plochy se musí sestávat z kovového plechu 

o tloušťce nejméně než 50 μm nebo plochy s ekvivalentním provedením; difúzně uzavřená 

plocha může být uznána, pokud úroveň difúze kyslíku je menší než 4,5 ml za 24 hodin na m2 

při 20 °C dle ASTM 3985. 

 Tloušťka 

 [mm] 
       Deklarovaná tepelná vodivost po stárnutí Úroveň tepelné odolnosti 


