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Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa 
experiência e são comunicadas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma 
responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Visto 
que ignoramos o projecto, o estado da superfície e as circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base 
nesta publicação. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal 
reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.  
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Dados técnicos: 
 
 

Descrição:    
Soudal Compact Gun Foam é uma pistola universal 
para aplicação da espuma de poliuretano mono-
componente (latas de aerossol).  
 
Características:  
- Muito boa aplicação  
- Modelo protegido   
- Pistola com corpo em plástico especial que 
previne a colagem da espuma de poliuretano ao 
corpo da pistola 
- Pistola com peso muito leve 
- Desenho ergonómico  
- Modelo económico 
 
Aplicações:  
Indicada para todo o tipo de trabalhos de selagem, 
de montagem, de colagem e de isolamento, com 
espuma de poliuretano. 
 
Apresentação:  
Cor: Azul.  
Embalagem: 1 caixa por cada pistola 
 
Conservação:  
A pistola deve ser conservada em local seco e 
fresco, entre +5°C e +25°C. 
 
Aplicação:  
Modo de aplicação: antes de atarraxar a lata de 
aerossol à pistola, deve-se agitar bem a lata antes 
da sua utilização. Aplicar na pistola e ajustar a 
dosagem pretendida. 
Temperatura de aplicação: entre +5°C e +30°C 
Limpeza: Gun & Foamcleaner após a utilização 
(antes do endurecimento da espuma).  
 
Conselhos de segurança:  
Há que respeitar as regras da higiene e segurança 
no trabalho.  
 
Observações:  
Após a utilização da pistola, limpar imediatamente 
a mesma com o produto de limpeza Gun & 
Foamcleaner para evitar o endurecimento da 
espuma de PU. 

No processo de limpeza da pistola, aplicar a lata da 
mesma forma que a espuma de PU. Pressione o 
gatilho até não restar vestígios de espuma na 
pistola.  
Aconselhamos ainda a limpeza da rosca da pistola 
antes do seu armazenamento.  
 
 
 


