
FOAM-LOK 2000 s uzavretou štruktúrou buniek
Oblasť použitia a podmienky použitia: izolácie garáži, izolácia potrubia, izolácie zimných záhrad, 
izolácie pôdy, izolácie základov, izolácie fasády a pod. Penu je možné aplikovať od - 6 ° C (aplikácia 
je možná v priebehu celého roka).

Striekaná penová izolácia FOAM-LOK™2000 je vhodná najmä pre izoláciu interiéru a exteriéru, pre 
izoláciu vlhkých miestností a miest, ktoré môžu prísť do kontaktu s vodou. FOAM-LOK™2000 je 
penová izolácia s uzavretou štruktúrou buniek aplikovaná nástrekom (nevyžadujúcom 
parozábrana!). FOAM-LOK™ 2000 generuje významné energetické úspory, je šetrná k životnému 
prostrediu, nesaje a neprepúšťa vodu.

Izolácia FOAM-LOK™2000 trvalo drží na častiach nosných konštrukcií a podkladoch, čím 
minimalizuje vzduchové / tepelné straty a zvyšuje účinnosť energie vytvárajúce stabilnejšie 
vnútorné prostredie. Ak je pena aplikovaná na základy a podlahy stavieb, vytvára vodotesnú 
zábranu, dokonale izoluje stavbu proti priesaku vody.

Striekaná penová izolácia FOAM-LOK™2000 s uzavretou štruktúrou buniek patrí medzi 
najúčinnejšie dostupné izolačné materiály. Disponuje s vynikajúcimi hodnotami súčiniteľa tepelnej 
vodivosti 0,0206 [W / (mK)]. Hustota striekanej izolačné peny FOAM-LOK™2000 je približne 41 
kg/m3. Uzavretá štruktúra penovej izolácie pozostáva z miliónov miniatúrnych uzavretých buniek, 
čo vedie k vysoko efektívnym izolačným vlastnostiam tejto izolácie. FOAM-LOK™2000 zaisťuje 
vysoko efektívny vzduchovú a zvukovú bariéru a má vynikajúcu odolnosť voči vode a chemickým 
látkam. Ďalšou nespornou výhodou uzavretej štruktúry je jej tuhosť a pevnosť.

Výhody FOAM-LOK™2000 

 Výborná adhézia k podkladu

 Rýchla inštalácia

 Úspora energie až 70%

 Zabránenie vzniku tepelných mostov

 Zníženie / eliminácia prestupu tepla stavebnými konštrukciami

 Zdravšie bývanie

 Dokonalá vzduchotesná, parotesná a hydroizolačná zábrana

 Zníženie nákladov za vykurovanie / klimatizáciu

 Šetrnosť voči životnému prostrediu

 Zabránenie rastu plesní

 100% vyplní a utesní všetky miesta

 Izoluje ťažko dostupné miesta

FOAM-LOK™2000 je správnou voľbou pre kvalitné zateplenie obvodových plášťov budov a 
významné zníženie ich energetickej náročnosti.

Izolácia FOAM-LOK™2000 sa aplikuje striekaním zmesi, ktorá v priebehu niekoľkých sekúnd 50 krát 
zväčšuje svoj objem. Týmto spôsobom dokonale zaplní každú prasklinu a štrbinu. Jej výhodou je 
dokonalá a trvalá priľnavosť ku každej stavebnej konštrukcii. Izolácia FOAM-LOK™2000 zostáva 
pružná aj pri bežnom sadanie muriva a pohybu stavebnej konštrukcie. Dokonale utesní plášť 



budovy, nezmršťuje sa, neprehýba, "nesadá si" a zostáva neporušená po celú dobu životnosti 
budovy, ktorú čiastočne spevňuje. Po niekoľkých minútach je pena úplne vytvrdená a pripravená na
nanášanie ďalších vrstiev - muriva, betónu, anhydritové vrstvy pri použití v podlahách, 
sadrokartónu alebo náterov, čím urýchľuje celý stavebný proces.

Po aplikácii je penová izolácia zdravotne nezávadná a neuvoľňujú sa z nej žiadne toxické látky!



Technický list
FL-2000

Popis produktu

FOAM-LOK 2000 je pena s uzatvorenou štruktúrou buniek, nanášaná nástrekom, táto pena 
obsahuje novú generáciu nadúvadiel, ktorá pri dodržaní technologického postupu pevne priľne 
k svojmu podkladu. FOAM-LOK 2000 má vynikajúcu trvanlivosť a prináša významné energetické 
úspory pri znížení priechodu vlhkosti a vzduchu. 

Použitie

Ako súčasť zatepľovacích systémov obvodového plášťa obytných a komerčných budov. FOAM-
LOK 2000 poskytuje výnimočné izolačné a tepelné vlastnosti, znižuje úniky tepla a zabraňuje 
priechodu vlhkosti vďaka celistvej izolačnej vrstve. FOAM-LOK 2000 zabraňuje priesaku vody. 

Je vhodná pre izoláciu 

 Stien

 Podkrovných stavieb

 Podláh

 Striech

 Klenbových stropov

 Základov

 Bazénov

 Obvodových stien

 Mraziacich boxov a klimatizovaných skladov

 Plechových hál

Doporučené použitie peny FL-2000 
podľa teploty prostredia

Zima -6,6-10°C

Normál 10-26°C

Leto 26°C

Optimálny tlak a teplota v hadici sa môžu líšiť v závislosti od prostredia, typu zariadenia a stavu 
podkladu. Je na zodpovednosti aplikátora správe nastaviť zariadenie podľa technickej literatúry, 
predovšetkým informácie, ktoré sa vzťahujú ku kombinácií veľkosti komory aplikačnej pištole, 
výstupného zmiešavača a potrebného tlaku.



Aplikačné hodnoty FL-2000

Tlak (dynamický) 1,100 - 1,500 
psi

Predhriatie 43 - 57 °C

Teplota hadice 43 - 57 °C

Teplota v sude 18 - 30 °C

Skladovacia teplota

12 mesiacov pri dodržaní prepísaných parametrov skladovania. Pokiaľ nie špecifikované inak. 

 Je odporúčané na prenos materiálu zo sudov do zmiešavača používať pre čerpadlo pomer
2:1. 

 POZOR: Zvláštnu pozornosť musí byť venovaná pri výmene nových sudov, reinštalácií 
čerpadla tak, aby nedošlo k zmiešaniu zložiek „A“ a „B“. Vždy musia byť použité pumpy zo
zložky „A“ opäť do sudu so zložkou „B“ do „B“ sudu. 

 Nepridávajte do zložiek „A“ a „B“ iné materiály od iných výrobcov!!!

Technické vlastnosti FOAM-LOOK 2000



Vlastnosti Číslo normy Číslo normy
tepelný odpor R pri hrúbke 100 
mm 4 (m².W/K)
súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0206 (W/m.K)
Deklarovaná hodnota súčiniteľa 
tepelnej vodivosti λD

ČSN EN ISO 
10456 0,022 (W/m.K)

Objemová hmotnosť ČSN EN 1602 41,5 (kg/m³)
Krátkodobá nasiakavosť ČSN EN 1609 0,131 (kg/m²)
Zmena rozmeru v smere šírky ČSN EN 1604 -13 (%)
Zmena rozmeru v smere dĺžky ČSN EN 1604 -1,4 (%)
Zmena rozmeru v smere hrúbky ČSN EN 1604 s-0,1 (%)

Reakcia na oheň
ČSN EN 1350 -
1+A1 Trieda E

Prídržnosť k podkladu ČSN 73 2577 0,14 (kPa)

Hrúbka vrstvy FL-
2000

Tepelný odpor 
R (m².W/K)

Súčiniteľ prestupu tepla 
(W/m².K)

30 mm 1,3 0,77

40 mm 1,74 0,57

50 mm 2,17 0,46

60 mm 2,61 0,38

70 mm 3,04 0,33

90 mm 3,91 0,26
TIETO HODNOTY SA VZŤAHUJÚ K CELKOVEJ HRÚBKE TESTOVANÉHO PRODUKTU. MAXIMÁLNA 
HRÚBKA JEDNÉHO NÁSTREKU NEMÔŽE PRESIAHNUŤ VIAC AKO 5 CM EXPANDOVANEJ PENY. PO 
APLIKÁCII JEDNEJ VRSTVY BY MALA PENA CHLADNÚŤ 20 AŽ 30 MINÚT PRED ĎALŠÍM 



POSTUPOM, ALEBO POKIAĽ TEPLOTA POVRCHU PENY NEKLESNE NA TEPLOTU OKOLIA. POKIAĽ JE
PENA NANÁŠANÁ CEZ HRÚBKU 5 CM ALEBO SA NEDODRŽÍ ČAS CHLADNUTIA, MÔŽE TO MAŤ ZA 
NÁSLEDOK PREKROČENIE TEPLOTY A NÁSLEDNÝ POŽIAR, ALEBO UVOĽNENIE AGRESÍVNEHO 
ZÁPACHU, KTORÝ SA ČASOM NEROZPÝLI. 

Najlepšia ponuka pre váš nový dom!!!!


