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PURe technology!

purenit® – a funkcionális alapanyag, amely 
rugalmasan alkalmazható és TÖBBET nyújt 
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A purenit® ideálisan 

alkalmas korszerı 

homlokzati szerkeze-

tek kivitelezéséhez.

Extra minŒségi osztályú épületelemek kialakítására és 
hŒszigetelésére

Rugalmas, gazdaságos, 

a jövŒbe mutató.

Jóformán egyetlen másik anyag – legyen 

az építŒ-, szigetelŒ- vagy alapanyag – 

sem egyesít magában annyi építészeti 

elŒnyt mint a purenit®. A purenit® új 

mércét állít fel akár homlokzat kialakítá-

sára szolgáló szerkezeti elemként, kivá-

ló minŒségı ablakok gyártásának 

nyersanyagaként, térelválasztók alap-

anyagaként vagy tartós és kiváló 

minŒségı ajtók kiindulási anyagaként.

A folyamatosan növekvŒ energiaköltsé-

gek idején a hŒhidak teljesen elfogad-

hatatlanok. Az épületek kiváló minŒségı    

szigetelése nem csak a szigetelŒanyag-

burok kérdése, hanem következetes 

módon a homlokzati szerkezetek, nyí-

lászárók és sok más épületelem 

részleteibŒl tevŒdik össze.

purenit® – kétszeresen teljesít, 

kétszeresen jó!

Alapjában véve a purenit® háromszoro-

san jó, mert a kitınŒ mechanikai tulaj-

donságok mellett, amelyek az építŒiparban 

a gazdaságos feldolgozás érdekében 

olyan fontosak, a purenit® kitınŒ szige-

telési értékei és jó páraáteresztŒ képes-

sége is meggyŒzŒ. Anyagtípustól 

függŒen a purenit® nyers sırısége kb. 

400 ... 700 kg/m3, a purenit® könnyı, 

és csekély súlyterhelést okoz. Homogén 

anyagszerkezete és sırısége pedig 

kiváló szigetelési értékeket biztosít. Nem 

csoda hát, hogy a purenit® a faalapú 

termékekkel szemben teljesítŒképes 

alternatívát nyújt.
MinŒségi ajtó, amelyeknek az ára is 

meggyŒzŒ – a purenit®-tel lehetséges.

A purenit® közfalrendszerekre a legkülönbözŒbb 

fedŒrétegek kasírozhatók. Ajtók, felülvilágítók, 

bútormegerösítés és sok egyéb – a purenit® 

ezeregy irodai megoldás alapja lehet.
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Mıszaki adatok:
 Gyúlékonyság B2, nem cseppenŒ, a DIN 4102 szerint    

 HŒvezetés  λ = 0,06-0,10 W/(m.K)

 Alkalmazási hŒmérséklet-tartomány -50° C … +100° C      

 Nyers sırıség 400 … 700 kg/m3

�  Nyomófeszültség DIN EN 826 szerint 4 … 8 MPa       

 Öregedésállóság rothadásálló és nem korhadó

 Vegyszerállóság ásványi olajok, aceton, metilénklorid és más oldószerek  

 Ellenállóképesség ellenáll hígított lúgoknak és savaknak

 Kasírozható és festhetŒ a legkülönbözŒbb fedŒrétegekkel    

 Mechanikusan nagy mértékben terhelhetŒ 

 Minden járatos ragasztási rendszerhez alkalmas         

purenit®  biológiailag és épületbiológiailag ártalmatlan.

Teljesítmény – ha pontosak akarunk 

lenni

A purenit® sokkal több, mint szerkezeti 

anyag. Számtalan alkalmazási lehetŒsége, 

a legkülönbözŒbb szakmákban és ter-

mékterületeken történŒ feldolgozáskor 

mutatott sok kitınŒ tulajdonsága alap-

ján a purenit® sokoldalú funkcionális 

alapanyagnak számít. A purenit® 

FCKW- és HFCKW-mentes (PUR/PIR) 

keményhab alapú poliuretán termék, jó 

hŒszigetelési értékekkel. A kiváló 

teljesítményı funkcionális alapanyag 

minden famegmunkáló géppel feldol-

gozható, újrahasznosítható és nyers 

állapotban kasírozatlan.

Kimagasló összetételének köszönhetŒen 

a purenit® csavarozható, párastabil, 

kemény, könnyı, jól megmunkálható, 

hŒálló, hŒszigetelŒ, vegyszerekkel 

szemben ellenálló, valamint kasírozható 

és kombinálható más anyagokkal. 

Ezenkívül nagymértékı szilárdságával 

is kitınik.

A purenit® egyértelmı tényekkel tınik ki.

Formátumok/méretek:

Vastagság: 10 – 50 mm

Standard: 2000 x 1200 mm

egyéb vastagság és formátum kérésre

Alkalmazási és felhasználási lehetŒségek:

❚  profilok és lécek

❚  éllezárók vizes és párás helyiségekben, homlokzatokon

❚  fürdŒ- és hajóbútorépítés

❚  konyhai munkalapok

❚  szendvicselemek alapjaként
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PURe technology!

puren gmbh

Rengoldshauser Str. 4
88662  Überlingen
Tel. +49 (0) 7551 80 99–133
Fax +49 (0) 7551 80 99–156
industrie@puren.com
www.puren.com

Prospektusaink és információs anyagaink legjobb tudásunk szerint készültek, de tartalmuk nem jelent 
kötelezettséget. A mıszaki változtatások jogát fenntartjuk. ©
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