
FOAM-LOK™ 500
Striekaná polyuretánová penová izolácia FOAM-LOK™500 ponúka rad výhod pre majiteľov domov,
ktorí  si  uvedomujú  hodnotu  investície  do  vysoko  výkonných  izolačných  systémov.  Výberom
niektorej  z vysoko  kvalitných  striekaných  penových  izolácií FOAM-LOK™500,  sa  výrazne  šetria
náklady na energie a zároveň dosiahnete zdravšie a pohodlnejšie bývanie.

FOAM-LOK™500 je  navrhnutá  tak,  aby  vytvorila  vzduchovú  bariéru  a zabránila  tak  prieniku
vzduchu,  a  aby  v stavebnej  konštrukcii  dýchala  a prepúšťala  vodné  pary  (vynikajúci  difúzny
odpor).  FOAM-LOK™500 odporúčame hlavne do strešných konštrukcií stien domov, medzi krovy,
do drevostavieb, chát a pod. Kompletne vyplní všetky medzery , vytvorí vzduchovú bariéru, čím
zabraňuje prieniku studeného vzduchu a následnej kondenzácii vody vo vnútri objektu.

Oblasť a podmienky použitia: izolácia podkrovia, izolácia vnútornej strany strechy, izolácia stropu,
izolácia stien, izolácia medzi krokvami, izolácia domu a pod. Penu je možné aplikovať od - 6 ° C
(aplikácia je možná v priebehu celého roka).

FOAM-LOK™500 je  dvojzložková  striekaná  penová  izolácia  na  vodnej  báze  s otvorenou
štruktúrou  buniek.  Medzi  jej  hlavné  výhody  patria  nemenné tepelno-izolačné  vlastnosti,  rýchla
montáž,  možnosť  izolácie  aj  inak  veľmi  ťažko  dostupných  miest  a detailov. FOAM-
LOK™500 vyplní všetky medzery a zamedzí priestupu vzduchu a vlhkosti v stavebnej konštrukcii.
Zabraňuje  vzniku  plesní  a pri  týchto  všetkých  výhodách  je FOAM-
LOK™500 maximálne ohľaduplná k životnému prostrediu a neobsahuje žiadne toxické látky.

Otvorená štruktúra buniek

FOAM-LOK™500 je mäkká izolačná pena skladajúca sa z milióna otvorených buniek s hustotou
8,14 kg/m3. FOAM-LOK™500 sa aplikuje – strieka ako tekutina, ktorá behom niekoľkých sekúnd
expanduje  na  150-  násobok objemu tekutého  stavu.  Izolácia FOAM-LOK™500 je  založená  na
vodnej báze.

Obrovskou  devízou  izolácie FOAM-LOK™500 je  vrstva  bez  akýchkoľvek  škár  –  teplo  nemá
kadiaľ unikať a veľký difúzny odpor, nemenné izolačné vlastnosti po celú dobu kedy sú zabudované
do stavebnej konštrukcie.

Nasiakavosť  striekaných izolačných pien s otvorenou štruktúrou buniek

Všetky  striekané  izolačné  peny  s  otvorenou  štruktúrou  buniek  absorbujú  vodu.  V rámci
nasiakavosti  nie je dôležité ako rýchlo a koľko vody absorbuje! Dôležité je , ako rýchlo voda opustí
izoláciu – ako rýchlo dokáže vyschnúť. Niektoré peny majú spomalenú nasiakavosť , to má vplyv
na  vyschnutie  peny  ako  takej.  Problémom  je,  že  majiteľ  objektu  nevie  o vzniknutej  trhline
v streche. Nasiakavá pena – izolácia držiaca vodu prirodzene neizoluje, drobí sa a stráca priľnavosť
k podkladu a aj ďalšie technické vlastnosti. Izolácia FOAM-LOK™500 ja navrhnutá tak, aby vodu
nasiakla a prepustila ďalej. Hodnotenie možnosti styku s vodou, vlhkosťou je úplne limitujúce pri
výbere ideálneho izolačného materiálu.

Výhody striekané penovej izolácie FOAM-LOK™500

 Kompaktná izolačná vrstva

 Vynikajúca zvuková izolácia

 Eliminácia prúdenia vzduchu

 Výborná adhézia k podkladu



 Energetická úspora

 Zabránenie vzniku tepelných mostov

 Zníženie - eliminácia prestupu tepla stavebnými konštrukciami

 Zdravšie bývanie

 Odolnosť proti chemickým látkam

 Zníženie nákladov za vykurovanie - klimatizáciu

 Šetrnosť voči životnému prostrediu

 Zabraňuje rastu plesní

 Výrazné zníženie spotreby energie a rýchla návratnosť investície

 Rýchla aplikácia, nízke náklady, 100% vyplní a utesní všetky miesta

Penovú izoláciu FOAM-LOK™500 spoznáte podľa charakteristického oranžového zafarbenia.

Izolácia FOAM-LOK™500 sa aplikuje s použitím špeciálneho technologického zariadenia nástrekom
dvojzložkovej  kvapaliny,  ktorá  po  nanesení  na  stavebnú  konštrukciu  zväčšuje  svoj  objem  150-
násobne behom niekoľkých sekúnd, čím dôjde k zaplneniu všetkých a aj ťažko dostupných miest.
Penová izolácia FOAM-LOK™500 výborne priľne  k akejkoľvek  stavebnej  konštrukcii,  trvale  ostáva
pružná, nezmršťuje sa a je objemovo stála po celú dobu životnosti budovy.

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

Izolácia s otvorenou alebo uzavretou štruktúrou buniek?

Obidva izolačné systémy ponúkajú významné výhody oproti bežne používaným izoláciám ako je
vata  alebo  fúkaná  celulóza.  Izolácia FOAM-LOK™ zamedzí  prieniku  vzduchu,  vytvorí kompaktnú
vzduchovú  bariéru,  vyplní  trhliny,  medzery  a ťažko  dostupné  miesta,  má  nemenné  izolačné
vlastnosti. Pena s uzavretou štruktúrou buniek mnohonásobne spevní podklad, alebo miesto, kde
je  aplikovaná.  Zabráni  prieniku vlhkosti  a má vynikajúce izolačné vlastnosti  v polovičnej  hrúbke
oproti iným bežne používaným izoláciám.



Technický list FL-500
Popis produktu
FL-500  je  pena  s otvorenou  štruktúrou  buniek  nanášaná  nástrekom,  ktorá  pri  dodržaní
technologického postupu aplikácie  pevne priľne k podkladu.  FL-500 má vynikajú trvanlivosť
a prináša energetické úspory vďaka zníženiu priestupu vlhkosti a prúdeniu vzduchu. 
Použitie
FL-500  vytvára  vzduchovú  bariéru  v dutinách  stien  a môže  byť  použitá  k izolácií  strešnej
konštrukcii a stien. Jej vlastnosti sú lepšie ako bežné používané izolácie (sklená vata, polystyrén
a pod.).  Pevne   drží  na  väčšine  stavebných  materiálov  a poskytne  kontinuálnu  bariéru  proti
prieniku  vzduchu  počas  celej  doby  životnosti  stavby.  Používa  sa  ako  súčasť  systémov
k zatepleniu  odvetraného  obvodového  plášťa,  stropov  a podhľadov  obytných  i komerčných
budov. FL-500 poskytuje výnimočné vlastnosti pri znižovaní tepla. 

Je vhodná na izoláciu
 Stien
 Podkrovné stavby
 Podlahy
 Podhľady
 Nevetraných pivničných priestorov
 Klenbových stropov

Doporučené teploty pri aplikácii
Teplota podkladu nesmie byť menej ako -6°C
teplota pri aplikácií
teplota
podkladu

10°C až 50°C

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

teplota pri aplikácií
teplota podkladu 10°C  až

50°C

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

Optimálny tlak a teplota v hadici sa môžu líšiť v závislosti na prostredí, typu zariadenia a stavu
podkladov. Je zodpovednosťou aplikátora správne nastaviť zariadenie podľa technickej literatúry,
predovšetkým informácie, ktoré sa vzťahujú ku kombinácii veľkosti komory aplikačnej pištole,
výstupného zmiešavača a potrebného tlaku. 
Trvanlivosť
12 mesiacov  pri  dodržaní  predpísaných parametrov skladovania.  Pokiaľ  nie  je  špecifikované
inak. 

 Odporúča sa na prenos materiálu zo sudov do zmiešavača používať pre čerpadlo pomer
2:1. 

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

 Neprimiešavajte do zložiek „A“ a „B“ iné materiály od iných výrobcov! 
 Zariadenie musí byť schopné dodávať do každej zložky ±2% objemu z pomeru 1:1. 
 Nemiešajte obsah sudu 

Vlastnosti Číslo normy Číslo
normy

tepelný  odpor  R  pri
hrúbke 100 mm

 2,56
(m².W/K)

súčiniteľ  tepelnej
vodivosti λ

ČSN  EN
12667

0,0346
(W/m.K)

Deklarovaná  hodnota
súčiniteľa  tepelnej
vodivosti λD

ČSN EN ISO
10456

0,037
(W/m.K)

Objemová hmotnosť ČSN  EN
1602

8,4
(kg/m³)

Typ  a  množstvo
nadúvadiel

prehlásenie
výrobcu

0,131
(kg/m²)

Pevnosť v tlaku EN 826 10,2
(kPa)

Pevnosť v ťahu EN 1608 10,1
(kPa)

Zmena  rozmeru  v
smere šírky

ČSN  EN
1604

-0,4(%)

Zmena  rozmeru  v
smere dĺžky

ČSN  EN
1604

-0,4 (%)

Zmena  rozmeru  v
smere hrúbku

ČSN  EN
1604

-0,7 (%)

Reakcia na oheň ČSN  EN
13501-1+A1

Trieda E

Prídržnosť k podkladu ČSN 73 2577 0,04 kPa
súčiniteľ  difúznej
vodivosti δ

ČSN  EN
12086

0,252



Faktor  difúzneho
odporu μ

ČSN  EN
12086

2,8

Hrúbka
vrstvy  FL-
500

Tepelný
odpor  R
(m².W/
K)

Súčiniteľ
prestupu  tepla
(W/m².K)

100 mm 2,56 0,39
120 mm 3,08 0,32
150 mm 3,85 0,26
160 mm 4,10 0,24
180 mm 4,62 0,22
200 mm 5,13 0,19
250 mm 6,41 0,16

TIETO HODNOTY SA VZŤAHUJÚ K CELKOVEJ HRÚBKE TESTOVANÉHO PRODUKTU.
MAXIMÁLNA HRÚBKA JEDNÉHO NÁSTREKU NESMIE PRESIAHNUŤ VIAC AKO 15
CM EXPANDOVANEJ  PENY. PO APLIKÁCII  JEDNÉHO NÁSTREKU 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 15 CM ALEBO SA NEDODRŽÍ ČAS CHLADNUTIA, MÔŽE TO MAŤ ZA
NÁSLEDOK  PREKROČENIE  TEPLOTY A NÁSLEDNÝ  POŽIAR,  ALEBO  UVOĽNENIE
AGRESÍVNEHO ZÁPACHU, KTORÝ SA ČASOM NEROZPÝLI. 



Manipulácia a bezpečnosť
Respiračná  ochrana  je  povinná!  HONTER  vyžaduje  respirátor  alebo  masku  na  celú  tvár
s prívodom  vzduchu  počas  akéhokoľvek  nástreku  peny.  Kontaktujte  HONTER  o program
ochrany  dýchacích  ciest  alebo  navštívte  webové  stránky  na  adrese  http://osha.europa.eu/cs/.
Osoby s respiračnými alergiami by sa mali vyvarovať konktaktu so zložkou „A“. Zložka „A“
obsahuje reaktívnu skupinu isokyanátov,  pri  manipulácii  musí  byť  zabezpečená ventilácia  na
pracovisku. Výpary nesmú prekročiť zákonné normy TLV (0,02 ppm) na isokyanáty. Vyvarujte sa
vdýchnutiu výparov. Noste schválený NIOSH respirátor. Pokiaľ dôjde ku vdýchnutiu výparov,
odneste  postihnutého  zo  zasiahnutých  priestorov  a podajte  mu  kyslík,  pokiaľ  je  dýchanie
zhoršené a ihneď privolajte lekára. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou, očami a oblečením. 
Nádoby otvárajte pomaly, tak aby sa akýkoľvek tlak pomaly a bezpečne uvoľnil. Pri manipulácii,
alebo v práci  s týmito materiálmi používajte  ochranné okuliare  a gumené rukavice.  V prípade
zasiahnutia  očí,  okamžite  vyplachujte  veľkým množstvom vody po dobu najmenej  15  minút
a konzultujte  s  lekárom.  V prípade  kontaktu  s pokožkou,  umyte  postihnuté  miesto  vodou
a mydlom. Odev vyperte pred ďalším použitím. 
V pracovnom  priestore  je  nutná  pretlaková  ventilácia,  aby  sa  minimalizovalo  hromadenie
výparov na pracovisku počas aplikácie. Pri tomto systéme peny je nutné sa vyhnúť nesprávnemu
aplikačnému  postupu.  To  zahrňuje:  nadmernú  hrúbku  ,  nepomery  materiálu,  a striekanie  na
rastúce peny. 
Nesprávne  aplikované  materiály  môžu  spôsobiť  nadmerný  nárast  teploty,  kde  môže  dôjsť
k požiaru alebo k agresívnemu zápachu, ktorá sa časom nemusí rozptyľovať. Nastriekaná pena
môže mať zlé vlastnosti kvôli veľkej hrúbke súčasne naneseného materiálu. Prebytočné masy,
ktoré sú generované  by mali byť odstránené z oblasti, narežeme ich na malá kúsky a necháme
pred  likvidáciou  vychladnúť  .  Nedodržanie  tohto  odporúčania  môže  spôsobiť  požiar.
Odporúčame, aby hasiaci prístroj bol umiestený na ľahko dostupné miesto na pracovisku. 
Aplikátor  by  mal  zaistiť  bezpečnosť  práce  na  stavenisku.  Stavebný  personál  by  mal  byť
informovaný vhodnými značkami, že všetky práce ako je zváranie, napájanie, rezanie a pod. by
sa mala konať minimálne 10 metrov od všetkých aplikovaných pien. Pokiaľ ale tieto práce musia
byť  vykonané,  tak  všetky  striekané  polyuretánové  peny  by  mali  byť  zakryté  vhodným
protipožiarnym materiálom a mal by byť zabezpečený protipožiarny dozor. 
Postup v prípade úniku materiálu rozliatím alebo netesnosťou 

 Používajte vhodné osobné ochranné prostriedky
 Uniknutý materiál posypte absorbujúcim materiálom
 Lopatou naberte absorbujúci materiál s odpadom a nasypte do vlastnej nádoby na odpady
 Dôkladne umyte kontaminovanú oblasť teplou mydlovou vodou
 Oblasť vetrajte až pokiaľ sa neodstránia výpary
 V prípade zasiahnutie väčšieho priestoru kontaktujte agentúru pre životné prostredie alebo

integrovaný 
záchranný systém (tel. 112)

V prípade požiaru
Vhodné hasiace prístroje: voda, suché hasiace prostriedky, oxid uhličitý, pena

UPOZORNENIE
Údaje podložené v tomto dokumente nie sú určené pre použitie neprofesionálnym aplikátorom,
alebo  osobám,  ktoré  nenakupujú  alebo  nevyužívajú  tento  produkt  k podnikaniu.  Potenciálny

http://osha.europa.eu/cs/


užívateľ musí uskutočniť všetky skúšky s cieľom zistiť chovanie výrobku a vhodnosti pre daný
účel,  pretože  konečné  rozhodnutie  o spôsobilosti  produktu  pre  konkrétne  použitie  je
zodpovednosťou kupujúceho. 
HONTER Comp. poskytuje iba tie garancie a záruky vyjadrené písomne výrobcom. 
VYŠŠIE  UVEDENÉ  ÚDAJE  O TOMTO  VÝROBKU  MAJÚ  BYŤ  POUŽITÉ  AKO
VODÍTKO A MÔŽU BYŤ ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.
INFORMÁCIE TU UVEDENÉ SÚ POVAŽOVANÉ ZA SPOĽAHLIVÉ, ALE NEZNÁME
RIZIKÁ NEMÔŽU BYŤ VYLÚČENÉ
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