


PIANKA TOGO – to elastyczna, otwartokomórkowa pianka 
poliuretanowa do rozpylania przeznaczona do izolacji cieplnych ścian 
wewnętrznych, dachów i kondygnacji budynków. Doskonałe właściwo-
ści pianki do rozpylania umożliwiają dotarcie do dowolnej warstwy izo-
lacji cieplnej i wypełnienie trudno dostępnych szczelin i styków. Pianka 
Togo świetnie sprawdza się również jako izolacja akustyczna. Pianka 
Togo przeznaczona jest do rozpylania za pomocą profesjonalnych urzą-
dzeń wysokiego ciśnienia. 

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH:

TOGO 40 – to twarda, zamkniętokomórkowa pianka do roz-
pylania przeznaczona do izolacji cieplnych, stabilizacji wewnętrznych 
i zewnętrznych konstrukcji budynku. Dobre właściwości pianki do 
rozpylania pozwalają na osiągnięcie grubości do 45 mm przy jednym 
rozpylaniu. Togo 40 doskonale nadaje się do efektywnego i szybkiego 
ocieplenia budynków przemysłowych od strony wewnętrznej i ze-
wnętrznej. Pianka Togo 40 przeznaczona jest do rozpylania za pomocą 
profesjonalnych urządzeń wysokiego ciśnienia.

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH:

O FIRMIE TOTOCHEMICAL

Totochemical produkuje i bez pośredników dostarcza systemy do rozpylania zamkniętokomórkowej i otwartoko-
mórkowej pianki poliuretanowej. Totochemical oferuje ekologiczne i wydajne systemy izolacji cieplnej dla budynków 
prywatnych i przemysłowych w całej Europie. Do produkcji naszych wyrobów takich, jak Pianka Togo i Togo 40, wyko-
rzystywane są wyłącznie ekologiczne materiały. Stosowane przez nas materiały i technologie sprawiają, że jesteśmy w 
stanie zaoferować klientom europejskim niedrogą, a jednocześnie bardzo wydajną piankę poliuretanową do ociepleń. 
Budynki ocieplone pianką poliuretanową Totochemical stwarzają korzystniejsze, bardziej ciche i przytulne warunki 
do pracy i odpoczynku.
Do naszego zespołu zapraszamy profesjonalistów, którzy pracują z urządzeniami do rozpylania poliuretanu.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

WŁAŚCIWOŚĆ J. M. WARTOŚĆ

Gęstość ρ kg/m³ 9,4

Współczynnik przewodności cieplnej λD W/m. K 0,038

Ooddychalność l m²/s. Pa 1,6 . 10-9

Przepuszczalność wody δ kg/m. s. Pa 18,4 . 10-12

Właściwości izolacji akustycznej Rw dB 35

Klasa odporności ogniowej B-s1, d0 (EN 13823)

Potencjał powstania korozji Nie wykryto śladów korozji

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU KOMPONENT A KOMPONENT B

Ciężar (20° С) 1130 1240 g/l

Lepkość (20° С) ± 690 mPa.s ± 300 mPa.s

Stosunek mieszania 

Części wg masy 100 110

Części wg objętości 100 110

WŁAŚCIWOŚCI SPIENIAJĄCE, MIESZANIE RĘCZNE  
20° С, 3000 rpm, 8s

Reaktywność                         Czas kremu (CRT): 20 s ± 2

Czas żelu (GT): 95 s ± 10

Czas kleistości (TFT): 200 s ± 15

Wzrost gęstości pręta: 40 kg/ m3 ± 2

Odporność na ogień  DIN4102, t.1: B3*

WŁAŚCIWOŚCI EKOLOGICZNE

Hydrofluoroalkan (HFA) Brak

Wodorofluorowęglowodór (HFC) Brak

Wyparowanie substancji  
organicznych

Brak

Formaldehyd Brak

PRODUKTY PIANKA TOGO TOGO 40 POWŁOKA TOGO COATPIANKA DO  
WSTRZYKIWANIA TOGO 



PIANKA TOGO DO WTRYSKIWANIA  – to pianka stworzona specjalnie do oszczędnego, eko-
logicznego i skutecznego wypełnienia przestrzeni znajdujących się w ścianach budynku. Piankę do szczelin powietrznych 
można stosować tylko w miejscach, w których bezpośrednie obciążenie nie wpływa na warstwę izolacji. Za pomocą spe-
cjalnego urządzenia pianka wpompowywana jest w przestrzenie w ścianach przez wywiercone otwory. 

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH:

POWŁOKA TOGO COAT – to popularna po-
włoka ochronna przeznaczona do osłony warstwy izolacji cieplnej 
pianki poliuretanowej przed promieniowaniem UV, jak również do 
pokrycia i hydroizolacja dachów, fundamentów, tarasów i balko-
nów. Powłoka Togo nakładana jest za pomocą wałka, co tworzy 
jednorodną błonę ochronną na całej płaszczyźnie. Powstała powło-
ka jest elastyczna i wytrzymała na zmiany temperatur. 

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH:

DANE WYNIK BADANIA METODA BADANIA

Składniki Żywica epoksydowa + aktywator utwardzający

Proporcje mieszania А: В = 100:60 wg masy

Ilość cząstek stałych 100% przeliczenie

Wytrzymałość na ciśnienie wody Nie przepuszcza wody DIN EN 1928 TEST А

Przyczepność do betonu ³2,2 N/mm² ASTM D 903

Twardość (Shore a scale) >95 ASTM D 2240

Warunki nakładania 12° С - 35° С Przy wilgotności powietrza 20° С, 50%

Czas wykorzystania zmieszanych 
 komponentów

40 min. Przy wilgotności powietrza 20° С, 50%

Czas, po którym można dotykać powłokę 6 godz. Przy wilgotności powietrza 20° С, 50%

Czas, po którym można chodzić po powierzchni 12 godz.

Efekt końcowy 7  dni

Właściwości chemiczne Twardy grunt epoksydowy tworzący twardą barierę niepozwalającą na przenikanie wody i pary do zagruntowanych 
powierzchni. Wzmacnia powierzchnie i zwiększa ich wytrzymałość na czynniki mechaniczne. 

Test Wynik J.m. Metoda testu

Gęstość pręta 36-41 kg/m3 EN  1602

Wytrzymałość na ściskanie > 180 kPa EN   826

Absorpcja wody < 2 vol-% EN  1609

Stabilność wymiarów +93° С EN 1604 ΔV= < 1 %

Stabilność wymiarów -30° С EN 1604 ΔV= < 1 %

Stabilność wymiarów +70° С / 100 
% RH / 48 godz.

EN 1604 ΔV= < 5               %

Przewodnictwo cieplne < 22 mW/m.K           Thermosonic scx100 

Komórki zamknięte >90 % EN/ISO  4590

Тест Wynik J.m. Metoda testu

Gęstość pręta 9,8 kg/m3 EN  1602

Wytrzymałość na ściskanie > - 4.8 kPa EN   826

Absorpcja wody < 4.7 vol-% EN  1609

Ściśliwość 1.9 % EN 12431                          

Wytrzymałość na ściskanie 2.1 kPa EN 826                               

Sztywność dynamiczna 4.0-4.2 MN/m_ EN29052-1

Przewodnictwo cieplne < 0.033 W/m.K Thermosonic scx100 

Komórki otwarte >30 % EN/ISO  4590

WŁAŚCIWOŚCI TYPOWEJ PIANKI
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