épülettechnika

A jövő anyaga.
Poliuretán - az építőipari ágazat
hatékony alkalmazásaihoz.

PURe technology!

A saját ötletek és szerkezeti megoldások anyaga –
poliuretán a puren-től: egyedi késztermékek kidolgozásához.
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Schimmelresistent

Allergikergeeignet
Feuchteresistent
Ökologisch

VerarbeitungsBiozidfrei
freundlich
Optimaler
Hitzeschutz
Maximale
Energieeinsparung

Optimaler
Kälteschutz
Dämmrendite
Recyclingfähig

Magunkról.
A puren úttörőnek számít a poliuretán gyártásában. Ma már a purennek nincs
olyan terméke, amelyben ne köszönne vissza a PIR területen szerzett 45 éves
tapasztalata.Ezeknek a kiváló képességű anyagoknak sokrétű felhasználhatósága
egyre újabb és újabb lehetőségeket tár fel a feldolgozó-, konfekcionáló- és késztermékgyártó ipar szereplői előtt.
Poliuretán a puren-től – anyag ígéretes kilátásokkal!

Allergikergeeignet

Biozidfrei
Verarbeitungsfreundlich

Feuchteresistent
Optimaler
Kälteschutz
Temperaturbeständig
Dämmrendite

Optimaler
Hitzeschutz
Systemlösungen
Beschichtungsfreundlich

Biozidfrei

Feuchteresistent

Feuchteresistent
Optimaler
Kälteschutz

Optimaler
Hitzeschutz

Temperaturbeständig

Feldolgozásbarát
A puren anyagok bonyolult feladatok
ellátására is alkalmasak, és gépi úton
egyszerűen
megmunkálhatók.
Optimaler
TemperaturHitzeschutz

beständig

BeschichtungsHőálló
Systemlösungen
freundlich
Recyclingfähig
Számos műanyaghoz képest a puren
szigetelőanyagok még szélesebb
hőmérséklettartományban
alkalmazhatók.
Temperaturbeständig

Recyclingfähig

Beschichtungsfreundlich

Rendszermegoldások
A puren szerkezeti anyagok kitűnően
társíthatók egyéb anyagokkal.
Systemlösungen

Recyclingfähig

Beschichtungsfreundlich

Újrahasznosítható
A puren által alkalmazott egyedülálló anyagkörforgásnak köszönhetően a puren termékek
és gyártási maradékok újrafelhasználhatók.

Előnyök első pillantásra
Az Önök gyártási igényeihez a puren egyenként
készíti elő a féltermékeit.
A feldolgozó gépekkel és eljárásokkal szemben
nincsenek különösebb követelmények.
Biztonságos az alaktartás, még olyankor is,
amikor más anyagok csődöt mondanak.
A gyártási maradékok és anyagok a felhasználás után
tovább feldolgozhatók.
Szerezzen új ügyfeleket a rendkívül alacsony
hőmérsékletet és nagy meleget megkövetelő
termékterületeken is.
Kompozit szerkezetek esetén a különféle anyagok
biztonságosan társíthatók egymással.
A szokásos vegyszerekkel szemben mutatott
nagymérvű ellenállás nagyobb feldolgozási
szabadságot biztosít.

Speciális igényekhez különleges anyagok.
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Típus
kg/m³

Hővezető képesség*
W/mK

Nyomószilárdság**
MPa

30

0,025

0,17

40

0,025

0,26

50

0,026

0,35

60

0,027

0,45

80

0,029

0,67

100

0,030

0,87

140

0,034

1,90

200

0,042

2,80

* Lásd a teljesítménynyilatkozatot

** Labor adatok

Szokatlanok a követelmények, és nagyok az igények?
Ebben mi jártasak vagyunk!
Új megoldások akkor szoktak születni, amikor a követelmények és az igényes elképzelések teljesítéséhez járatlan útra
kell lépni. Ahhoz, hogy az Ön elképzelései és újszerű ötletei
testet ölthessenek, néha többre van szükség a „polcról leemelhető” anyagoknál. A PIR új fejlődési irányt szab az építőipari
ágazatnak, hiszen a puren poliuretánjával még több mindent
meg lehet oldani, mint gondolnánk.
A habosított anyagainkkal a megszokott alkalmazásokon
kívül speciális követelménynek is meg lehet felelni:
felfelé a hőmérséklet akár +190 °C is lehet (HT)
lefelé a hőmérséklet akár -196 °C is lehet (CT)
a térfogatsűrűség különösen nagy, akár 300 kg/m³ is lehet
foradur® az ajtó-/panelgyártó ipar részére
cargodur® a haszonjármű-gyártó ipar részére
modur® a modellépítés részére
purenit® szélsőséges nyomóterhelésre
Mondja el nekünk az elvárásait és termékfejlesztéseit –
mi készséggel felajánljuk hozzá a támogatásunkat.

Ajtó- és építőelem gyártáshoz – foradur® a puren-től.
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Biozidfrei
Feuchteresistent

ngsr
utz

Optimaler
Optimaler
Kälteschutz
Hitzeschutz

ite
ösungen

Schimmelresistent
Systemlösungen
Recyclingfähig

ngs-

Feuchteresistent

Optimaler
TemperaturHitzeschutz
beständig

AllergikerBeschichtungsgeeignet
Recyclingfähig
freundlich

Temperaturbeständig

Optimális hőszigetelés
Rendkívül alacsony hővezető képességének köszönhetően a foradur® korlátok
közé szorítja a meleg és hideg oldal
közti hőátbocsátást.
BeschichtungsBiozidfrei
freundlich

Feuchteresistent

Bevonatbarát
A foradur® szinte minden elterjedt
ragasztó- és rétegbevonó eljárásra
alkalmas.
Ökologisch

Biozidfrei
Maximale
Energieeinsparung

Verarbeitungsfreundlich

Optimaler
Kälteschutz

Optimaler
Hitzeschutz

Systemlösungen

Recyclingfähig

Feldolgozásbarát
A foradur® gépi megmunkálásához
nincs szükség különösebben igényes
eljárásokra.

Temperaturbeständig

Feuchteresistent
Dämmrendite

Nedvességálló
A foradur® szélsőséges időjárási viszonyok között is ellenállóképes marad.
Optimaler
Kälteschutz

Optimaler
Hitzeschutz

Temperaturbeständig

Beschichtungsfreundlich

Speciális igényekhez különleges anyagok.
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foradur

Egészen másként fest a dolog, ha egy neves márka
ígéri meg a teljesítmény meglétét.
Csak a puren foradur®-ja képes meggyőzni a vásárlót a
seregnyi jó tulajdonság meglétéről, valamint egy neves
márka ígéretének súlyáról. Szeretnénk, ha az Ön jól csengő
neve és az Ön termékcsaládja is velejéig ilyen meggyőző
tudna lenni - minden ha és de nélkül.

Előnyök első pillantásra
A foradur®-t a bejáratiajtók gyártásakor jelentkező
speciális követelmények kielégítésére fejlesztettük ki
A méretre szabott foradur® lemezeket egyenként
készítjük el, ezért közvetlenül felhasználhatók az
Önöknél alkalmazott gyártási folyamatban
A hővezető képessége minimális
A legkülönfélébb fedőbevonatokkal is használható
Az ajtópanelek kitöltő anyagaként dinamikusan terhelhető
Nagy az alaktartása
Az optimalizált súlynak köszönhetően könnyű
Nyomásálló
Újrahasznosítható
További tudnivalók a www.puren.com weboldalon

Az Ön összeszerelési elemeihez purenit® és szerkezeti szigetelőanyagok a puren-től

épülettechnika

6

ergikereignet

rarbeitungseundlich

ämmrendite

Biozidfrei

Optimaler
Kälteschutz

Feuchteresistent
Schimmelresistent

Optimaler
Hitzeschutz
Ökologisch

Systemlösungen

Recyclingfähig
Maximale
Energieeinsparung

Allergikergeeignet

Temperaturbeständig
Verarbeitungsfreundlich

Beschichtungsfreundlich
Dämmrendite

Biozidfrei

Feuchteresistent

Nyomásálló
A puren szerkezeti anyagoknak
különösen jó a nyomószilárdságuk, és
előnyös a kúszási tulajdonságuk.

IElőnyök első pillantásra

Szinte minden feladatra megoldást kínálnak
Termékeink segítségével ésszerű módon el
Optimaler
Optimaler
Temperatur- lehet kerülni a hőhidak kialakulását
Hitzeschutz
Kälteschutz
beständig
Nyomószilárdság
Hosszú idejű alaktartás
Feldolgozásbarát
Menetezhetőség (purenit®)
A puren anyagok az építkezés helyszínén egyszerűen megmunkálhatók.
Ragasztóbarát kivitel
Az építkezési hely körülményeihez igazodó
BeschichtungsBevonatbarát
Systemlösungen
freundlich feldolgozás
Recyclingfähig
Rohadásállóság
A puren szerkezeti anyagok biztonságos módon illeszkednek a forgalomban
Alaktartóság nedves környezetben is
lévő összes tömítőanyaghoz.

A purenit® -t joggal nevezhetjük a
rendeltetésszerű.anyagok gyöngyszemének.
Tulajdonságait számba véve, ez az anyag
valóban egyedülálló.

euchteresistent
dfrei

Intelligens és egyedi megoldások.
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Íme, egy példa a
vevők által készített
számtalan megoldás
közül: A fali összeszerelő rendszerrel
egyszerűbbé és
gyorsabbá válik az
ablakok beépítése.

Feuchteresistent

Nedvességálló
A puren anyagok hosszú élettartamúak, és
hosszabb időn át is nedvességállóak maradnak.

ptimaler
tzeschutz
maler
schutz

TemperaturOptimaler
beständig
Hitzeschutz

ecyclingfähig
emlösungen

Beschichtungsfreundlich
Recyclingfähig

Temperatur-

beständig
Hőálló
Számos műanyaghoz képest a puren szerkezeti anyagok még szélesebb hőmérséklettartományban alkalmazhatók.

Csatlakozási
részletek
Beschichtungsfreundlich
A puren szerkezeti anyagok segítségével
ésszerű módon el lehet kerülni a hőhidak
kialakulását.

A kiemelkedő tulajdonságú összeszerelési elemek
alapját a szerkezeti szigetelőanyagok képezik.
A feldolgozhatóság és más anyagokkal való társíthatóság,
valamint az alaktartás tekintetében gyakran döntő jelentősége
van a belső értékeknek. Szerkezeti szigetelőanyagaink kifejlesztésekor mindig a szélsőséges felhasználási lehetőségeket
tartottuk szem előtt, hiszen szeretnénk az Önök segítségére
lenni, amikor a járt utat járatlanra cserélik, és a lehetőségek
határait feszegeítik.

A-tól Z-ig –
puren megoldás az alkalmazások szolgálatában.
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gs-

sparung

ite

Különleges megoldások A-tól Z-ig

Schimmelresistent

Allergikergeeignet

Biozidfrei

Feuchteresistent

Ökologisch

Verarbeitungsfreundlich

Optimaler
Kälteschutz

Optimaler
Hitzeschutz

Feldolgozásbarát
A puren anyagok az építkezés helyszínén egyszerűen megmunkálhatók.

Allergikergeeignet
Maximale
Energieeinsparung

Biozidfrei

VerarbeitungsBiozidfrei
freundlich

Optimaler
Feuchteresistent
Kälteschutz

Optimaler
Kälteschutz

Dämmrendite

Systemlösungen

Temperaturbeständig

Dämmrendite

Optimaler
Hitzeschutz
Systemlösungen

Recyclingfähig

Távtartó
Építőelemek
Hőszigetelő megoldások
Fejlesztések
Ablakcsatlakozások
Lejtős tetők
Fűtővezetékek
Szigetelések
Hűtéstechnikai bilincsek

Felülvilágító szigetelés
Összeszerelési elemek
Kis energiaigényű házak
Szelvények
Redőnytokok
Szendvics elemek
Ajtóbetétek
Falburkolatok
Leszabott lemezek

Előnyök első pillantásra

A fejlesztőmunka során végig Önök mellett fogunk állni,
a termékötlettől kezdve egészen a kész alkalmazásig.
Feuchteresistent
BeschichtungsSzámos alkalmazáshoz van már kész megoldásunk,
Vegyszerálló
Systemlösungen
freundlich
Recyclingfähig
amelyeket új feladatok felmerülése esetén egyéni
A puren anyagok képesek ellenállni
igényekre tudjuk szabni.
az építkezés helyén használt szokásos
Alkalmazástechnikai tanácsadó szolgálatunk
vegyszereknek.
támogatást nyújt az Önök fejlesztési munkáihoz.
Optimaler
TemperaturHitzeschutz
beständig
Épületekre koncentráló alkalmazási megoldások
Nedvességálló
Saját alkalmazásukhoz Önök is meg fogják találni a
A puren anyagok hosszú élettartamúak, és hosszabb időn át is nedvességhozzá illő anyagokat.
állóak maradnak.
Temperaturbeständig
Recyclingfähig

Beschichtungsfreundlich

Beschichtungsfreundlich

Egyedi és intelligens megoldások.
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Az ipari csarnoképítéshez:
betonelem beépített PIR
hőszigeteléssel.

Biozidfrei

Feuchteresistent

Csatlakozási részletek
A puren szerkezeti anyagok segítségével
ésszerű módon el lehet kerülni a hőhidak
kialakulását.
Optimaler
Kälteschutz

Optimaler
Hitzeschutz

Systemlösungen

Recyclingfähig

Temperaturbeständig
Schimmelresistent

Beschichtungsfreundlich
Ökologisch

Maximale
Energieeinsparung

Sikertörténeteik megvalósításának
mi is szeretnénk részese lenni.
Újszerű megoldások kidolgozásával és
magas szintű minőségi igények kitűzésével következetesen azon vagyunk,
Allergikergeeignet
Biozidfrei
Feuchteresistent hogy a szakértelem terén még tovább
Hőálló
Számos használatban lévő műanyaghoz képest növeljük előnyünket. Ezen törekvésünkben az Önök egyéni elvárásai ösztöa puren szerkezeti anyagai még szélesebb
nöznek és hajtanak minket. Önökkel
hőmérséklettartományban alkalmazhatók.
együtt olyan termékeket szeretnénk
Optimaler
VerarbeitungsOptimaler
Temperaturelőállítani
az építőipari ágazat számára,
Környezetvédő
Hitzeschutz
freundlich
Kälteschutz
beständig
amelyek még jobbak, még biztonságoA velük készült termékek átlagos élettartama
során a puren anyagok lényegesen több ener- sabbak és még gazdaságosabbak. A
giát takarítanak meg annál, mint amennyi az
fenntarthatóság és energiahatékonyság
előállításukhoz szükséges.
jelenünk parancsoló szükséglete. Lépjünk hát rá együtt a járatlan útra, és
Beschichtungsrajta kezünk nyomát.
Dämmrendite
Systemlösungen
freundlich
Recyclingfähig hagyjuk

Önök kérdezték – mi válaszoltunk.
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Az alábbiakban megemlítünk néhányat a gyakran ismételt kérdésekből, és összefoglaljuk a rájuk adott válaszainkat. További kérdéseiket mindig szívesen fogadjuk:
info@puren.hu

Mit jelentenek a különböző
tűzveszélyességi osztályok?

Németországban két szabványt használnak az anyagok tűz jelenlétében mutatott
viselkedésének leírására:
A kizárólag Németországban hatályos
DIN 4102 a következőket különbözteti meg:
• (SE) B1 nehezen éghető anyagnál
• (NE) B2 közepesen éghető anyagnál
• B3 könnyen éghető anyagnál, amelynek
használata nincs megengedve építményekben.

Az Európa szerte hatályos EN 13501
a következőket különbözteti meg:
• C osztály nehezen éghető anyagnál
• E osztály közepesen éghető anyagnál
• F osztály nem vizsgált anyagnál,

Az EN 13501 a DIN 4102-nél átfogóbb vizsgálati eljárásokat ír elő, és olyan további szempontokat is tekintetbe vesz, mint a füstfejlődés és az olvadási viselkedés.

Hogy lehet egyetlen terméknek
több hővezetési együtthatója?

Az EN 12667 szerint a friss állapotban mért érték közvetlenül a előállítás után meghatározott
érték, amely azonos vizsgálati előfeltételek között a világ minden táján ugyanakkora.
A DIN 4108 szerinti méretezési érték akkor áll elő, amikor a friss értékhez a biztonságot és az
öregedést is tekintetbe vevő növelő tényezőt társítanak.
A (névleges) Lambda d, amelyet Európa-szerte alkalmaznak, a friss érték és a méretezési érték
közti értéket jelent.
Íme, egy példa: friss ért. 0,021 W/mK, méretezési ért. 0,028 W/mK, Lambda d 0,025 W/mK

Mi a különbség a K érték, U érték és
a Lambda érték között?

A K érték az U érték elavult megnevezése.
Az U érték (W/m²K) megadja, hogy valamely anyag a választott anyagvastagságoktól
függően mekkora hőátbocsátással rendelkezik.
Ezzel szemben a Lambda érték (W/mK) magának a szigetelőanyagnak teljesítőképességét
rögzíti, vastagságtól függetlenül.

Mi az a teljesítménynyilatkozat?

Az EU-ban előírás, hogy minden olyan építőipari termékhez, amelynek gyártásmódját
szabvány írja elő, teljesítménynyilatkozatot kell csatolni, amely megadja a termék lényeges
tulajdonságait (DOP = Declaration of performance). Abban fel kell tüntetni az EU-szerte
hatályos, egységesített szabványokat is. Rajtuk kívül egyes országokban további (szigorúbb) követelmények is hatályban lehetnek. A teljesítménynyilatkozat azonban még nem
szavatolja, hogy valamely termék adott feladatra alkalmazható is lesz. Ehhez még arra is
szükség lehet, hogy annak tényét esetleg hatósági jóváhagyás is megerősítse. A termékeinkhez tartozó teljesítménynyilatkozatot weblapunk Letöltési oldalán találják.

Megkaphatom a REACH alapján
készült biztonsági adatlapot is?

Az európai vegyi anyag rendelet (REACH) előírja, hogy az anyagokról biztonsági adatlapot
kell készíteni, ha azok kezelésekor veszélyfenyegetés áll fenn. Mivel mi ennek az előírásnak értelmében nem anyagokat, hanem késztermékeket forgalmazunk, amelyek nem
számítanak veszélykeltő forrásnak, esetükben nincs is szükség biztonsági adatlap
kiállítására. A velük kapcsolatos biztonsági információkat, és az esetleges kockázati
szempontokat azonban kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

Mire kell figyelni a termékek ragasztásakor és bevonásakor?

Ezek a megmunkálási lépések, pl. a választott ragasztóanyagoktól és a velük együtt alkalmazott eljárásoktól függenek. De a ragasztandó anyag is döntő szerepet játszik. Mivel
a lehetőségek széles tárháza miatt nem tudunk kötelező erővel bíró kijelentéseket tenni, azt
tanácsoljuk, hogy minden esetben forduljanak a ragasztó gyártójához.

Miért nem lehet vágni a puren termékeket izzódrótos habvágóval?

A PIR egy olyan Duroplast, amely – ellentétben a hőre lágyuló műanyagokkal – hőmérséklet hatására is stabil marad. Ez igen nagy előnyt jelent. A megmunkálás mechanikusan,
a szokásos szerszámokkal (így pl. famegmunkáló szerszámokkal) végezhető.

Mi lesz a gyártáskor keletkező
anyagmaradékokkal?

A puren egyedülálló anyagforgató rendszert kínál, amelyben a gyártáskor képződő
maradékoknál új életciklus veszi kezdetét, és ennek köszönhetően csökkenhetnek az ártalmatlanítási költségek. Ha erről többet szeretnének megtudni, érdeklődjenek nálunk.

Fedezzék fel termékeink sokszínű világát.
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Terméktípus

Tovább
feldolgozás

Ajtóbetétek

Összeszerelési
elemek

Különleges
megoldások

foradur
purenit
PIR 32
PIR 40-60
PIR 80-200

kitűnően megfelel

Service

puren szerviz szolgáltatások
A magunk részéről az Önök rendelkezésére állunk, kezdve a tanácsadástól
egészen a sorozatgyártásig.
A puren gyártmányú poliuretán termékek kimutathatóan kis nyersanyag felhasználással büszkélkednek, kíméletesen bánnak az erőforrásokkal, többféle
célra is felhasználhatók és újrahasznosíthatók. A puren gyártmányú kemény
poliuretán hab egyszerű és sokoldalú
feldolgozásának köszönhetően új utak
nyíltak ennek az anyagnak épületeken
történő felhasználása előtt.
A termék bevizsgált és hosszú időn át
fenntartható minősége biztos alapot
jelent az anyag megbízható tulajdonságai számára.
További részletek, műszaki adatok, hivatkozási példák és egyéb
tudnivalók a www.puren.hu weblapon találhatók.
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Noha a prospektusainkban és tájékoztató anyagainkban szereplő tanácsok legjobb tudásunk szerint készültek,
tartalmuk jogilag nem bír kötelező érvénnyel.A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
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