
 
 

 
 

 

         

Hogyan építsünk be ablakot Purhab segítségével? 
 

A nyílászárók gyártása jelentısen fejlıdött az elmúlt években. Válogathatunk a 
legkorszerőbb mőanyag- és fa profilokból készült ablakok közül. A kiváló 
hang- és hıszigetelı képesség csak akkor érvényesül, ha a beépítés során 
szakszerően használjuk a purhabot is. 

Az ablakot egy elıre kialakított 
falnyílásba helyezzük be. A körben 
keletkezı hézag kitöltéséhez 
purhabokat használhatunk,. Fontos 
tudni, hogy nem a purhab tartja az 
ablakot! A különbözı nyílászáró 
szerkezeteket gyárilag illetve a 
helyszínen megfelelıen elıkészített 
rögzítıelemek segítségével kell a 
falazathoz erısíteni. A hézagba 
kerülı purhab viszont növeli a 
szilárdságot, a stabilitást, valamint 
biztosítja a hang- és hıszigetelı 

tulajdonságot. Figyeljünk rá, hogy (egységesen körbe) max.2–3cm felett ne 
tömítsünk a habbal,mert ezen a méreten felül megváltozik a hab tulajdonsága. 
A legfontosabb a felület megfelelı elı- és utónedvesítése, a purhab 
megdagadásához és 
kikeményedéséhez ugyanis 
nedvességre van szükség. A levegı 
páratartalma ehhez nem elég! A 
nem megfelelıen nedvesített hab 
minısége gyenge, sokkal kisebb a 
keletkezı habmennyiség és fennáll a 
hosszabb ideig tartó utándagadás 
veszélye is (a hab még napokig 
növeli térfogatát). Ez nem kívánt 
feszültséget okoz a nyílászáró és a 
falazat között.(Egyes jobb minıségő 
hab típusok után dagadása minimális.) 
Mielıtt az anyagot a felületre felhordjuk, az 1. képen látható módon 
nedvesítsük meg az aljzatot. Ezt követıen a flakon tetején lévı szelepre 
csavarjuk rá a mellékelt mőanyag kinyomó csövet. A palackot vízszintes 
helyzetben jó erısen rázzuk fel, legalább 30-40-szer.  
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Utána a fejjel lefelé tartott flakonból nyomjuk óvatosan az anyagot a hézagba 
(2). Elég a hézag felét kitölteni, a hab a kinyomáskori térfogatát megduplázza. 
Ezt követıen ne feledkezzünk meg az utónedvesítésrıl (3). A kinyomott hab 
általában kb. 25-30 perc múlva keménnyé, vághatóvá válik. A kész hab 
hurkaszerő formát vesz fel (4). 
A purhab érzékeny az UV-sugárzásra, ezért ha hosszabb ideig napfény éri, 
lebomlik. Ezért mindenképpen szükséges a kész hab eltakarása, a 
leggyakrabban ez vakolással történik. A vakolás elıtt a felesleges 
habmennyiséget éles késsel le kell vágni. A purhab használata során 
feltétlenül tartsuk be a használati utasítást és figyeljünk a biztonsági 
elıírásokra (pl. ne lélegezzük be, a bırrıl azonnal távolítsuk el stb.) A friss 
purhab eltávolítására ún. Purhab tisztítót, ennek hiányában acetonos lemosót 
alkalmazzunk. 
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