
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

TS 65  MEGA
Монтажна піна професійна  
універсальна зі збільшеним виходом

ВЛАСТИВОСТІ

• Збільшений вихід піни  
у затверділому стані

• Підходить для професійного пістолета
• Захист від УФ-випромінювання
• Висока адгезія до більшості поверхонь
• Висока тепло- та звукоізоляція
• Волого- та зносостійкість

СФЕРА ЗА СТОС УВАН НЯ
Для встановлення віконних і дверних рам. Для герметиза-
ції отворів у покрівельних конструкціях, ізоляційних мате-
ріалах. Для створення звукоізоляційних екранів. Для за-
повнення пустот навколо труб. Для фіксації та ізоляції сті-
нових панелей, покрівельних плиток тощо.

ПРИМІТКИ
Балон знаходиться під тиском. Берегти від впливу сонячних 
променів і не допускати нагрівання вище +50 °C. Тримати 
подалі від джерел вогню і в недоступному для дітей місці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати у вертикальному (клапаном догори) і горизон-
тальному положенні за температури від +5 °C до +25 °C. 
Захищати від падіння! Допускається короткотривале збе-
рігання та транспортування (не більше ніж 1 тиждень) 
за температури не нижче –20 °C.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ
18 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УПАКОВКА
850 мл

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа: поліуретан
Запах: слабкий специфічний   
 запах під час затвердіння,  
 у затверділому стані   
 запаху не має
Густина: < 18 кг/м3 
Час схоплення: 5–12 хв.  
 (за температури +20 °C  
 і відносній вологості >30%) 
Коефіцієнт теплопровідності: 0,030 Вт/(м•К)
Міцність на стиск: мінімум 3,5 Н/см2

Міцність на розтяг: 10 Н/см2

Оптимальна температура  
для проведення робіт: приблизно +20 °С
Час повного затвердіння: максимум 24 години 
 вологість прибл. 93% —  
 1 година 
 вологість прибл. 15% —  
 18 годин
Температура загоряння  
затверділої піни: > +400 °C
Абсорбація води  
твердіючою піною: максимум 7,5%
Температура експлуатації: від –55 °C до +90 °C
Об’єм розширення: < 80%
Тиск: < 100 Н/дм3

Стабільність розмірів: ±5%

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть слу-
гувати підставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постій-
но вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути 
змінені без попереднього сповіщення. 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність монтажної піни  
Ceresit TS 65 вказаним технічним характеристикам у ра-
зі виконання правил транспортування, зберігання, підго-
товки та нанесення, наведених у даному технічному описі. 
Виробник не несе відповідальності за неправильне викори-
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стання матеріалу, а також за його застосування з іншою ме-
тою та в умовах, не передбачених технічним описом. З мо-
менту появи даного технічного опису всі попередні стають 
недійсними.




