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Az átütő teljesítmény
purenit – a meggyőző 
funkcionális építőanyag
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purenit – mi is ez valójában?
A válasz nagyon egyszerű: a purenit egy 
rendkívül sűrű, funkcionális építőanyag, 
amely a kimagasló tulajdonságok szinte 
hihetetlen tárházát kínálja. A purenit minő-
ségi adatait minden további nélkül csil-
lagos ötössel jellemezhetjük. A purenit egy 
magas hőszigetelési értékű (PUR/PIR) 
keményhab alapú poliuretán termék. 
A fajsúlya kb. 550 kg/m3 – ezzel pedig 
minden szilárdsága, stabilitása és magas 
hőszigetelési értéke mellett a purenit 
igazán pehelysúlyú.

KŐKEMÉNY TÉNYEK A PURENIT-RŐL

Tűzállóság  közepesen éghető, Class E/D-s3,dO 
  (DIN EN 13501-1), B2 (DIN 4102), BKZ 5.3 

Hővezető   λ ≤ 0,087* (EN 12667) illetőleg 0,096
képesség (DIN 4108-4) W/(mk) -50°C és +100°C 
  közötti hőmérsékleti tartományban 
  alkalmazható, egy rövid időre hogy +250°C
 
Fajsúly 550 kg/m3

Nyomófeszültség  A DIN EN 826 szerint 4 – 8 MPa
    
Időtállóság Rothadásálló és nem lebomló

Vegyszerállóság Ásványolajnak, oldószernek, 
  higított lúgoknak és savaknak ellenáll

* Labor adatok 
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purenit – a hihetetlen funkcionális 
építőanyag!
Aki a teljesítményéve akar kitűnni, annak
megbízható alapok kellenek, hogy meg-
bízhatóan megvalósíthassa ötleteit és 
fejlesztéseit. Az új megoldásokhoz gyak-
ran van szükség új anyagokra és anyag-
párosításokra. De mi legyen akkor, ha 
elérjük a hagyományos anyagok képes-
ségeinek határait? Ha a fa, a fém, a mű-
anyag vagy a kompozit anyagok egysze-
rűen nem felelnek meg az egyedi köve-
telményeknek? Ekkor jön el az ideje a 
purenit-nek, az egyszerűen többre képes, 
újszerű szerkezeti anyagnak!

Márkás minőség egy kézből.
A purenit márkás termék. A purenit gyár-
tásában felhasználják a puren poliuretán-
gyártásából származó maradékokat, de 
– és éppen ez a különbség – nem hasz-
nálnak fel hulladékokat a gyártáshoz. A 
vezérelv az, hogy kizárólag egynemű és 
idegen szennyező anyagoktól mentes 
alapanyagokat használnak. Ebből követ-
kezően minden felhasznált anyagot szi-
gorú vizsgálatnak vetnek alá. A purenit 
különleges és kiemelkedő tulajdonságai 
a puren fejlett technológiáin alapulnak. 
Ezért a puren vállalatnál az alapanyagtól 
a kész purenit-ig minden szükséges 
alap- és adalékanyagot házon belül 
dolgoznak fel.

purenit – a tökéletes fenntarthatóság.
Az egyes anyagok fenntarthatóságának 
és környezetkímélő jellegének tényleges 
megítéléséhez meg kell vizsgálni a termék 
teljes életciklusát a gyártástól a haszno-
sításon át a hulladékkezelésig vagy 
az ismételt hasznosításig. A purenit olyan 
termék, amely ebben a tekintetben is 
mértékadó és példamutató a puren fenn-
tarthatósági céljai tekintetében.

A poliuretán hőszigetelő lapok EPD 
(környezetvédelmi termékdeklarációja) 
kifejezetten felhívja a figyelmet a poliuretán 
alapú minőségi anyagok előállítására.

Tűzállóság  közepesen éghető, Class E/D-s3,dO 
  (DIN EN 13501-1), B2 (DIN 4102), BKZ 5.3 

Hővezető   λ ≤ 0,087* (EN 12667) illetőleg 0,096
képesség (DIN 4108-4) W/(mk) -50°C és +100°C 
  közötti hőmérsékleti tartományban 
  alkalmazható, egy rövid időre hogy +250°C
 
Fajsúly 550 kg/m3

Nyomófeszültség  A DIN EN 826 szerint 4 – 8 MPa
    
Időtállóság Rothadásálló és nem lebomló

Vegyszerállóság Ásványolajnak, oldószernek, 
  higított lúgoknak és savaknak ellenáll

* Labor adatok 

Biológiai és épület-ökológiai szempontból 
a purenit fenntartások nélkül alkalmazható. 
A purenit nem öregedik, rothadásálló és 
nem bomlik le.

A purenit megfelel a szigorú követelmények-
nek, amit számos független nemzeti és 
nemzetközi vizsgálati tanúsítvány is igazol 
(pl. DGNB, LEED, DIBT, FIW, BAM).

NACH DEN KRITERIEN 
DES AUSSCHUSSES 

ZUR GESUNDHEITLICHEN 
BEWERTUNG VON 
BAUPRODUKTEN

geprüft
AgBB
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A purenit többet tud, többre képes és többet kínál

Magasak az igények?
Pont ez kell a purenit-hez
Az igényes új megoldásokhoz nem csu-
pán innovatív ötletek kellenek, hanem 
olyan anyagok is, amelyek biztos alapot 
kínálnak a megoldásokhoz. A kiemelkedő 
teljesítményű purenit funkcionális épí-
tőanyag egy olyan anyag, amelynek fel-
használási köre napról napra szélesebb. 
Nem kevés purenit-felhasználó teszi fel 
magának a kérdést: „Vajon mit is csinál-
tunk a purenit előtt?” A purenit egyedül-
álló teljesítőképessége nem a véletlen 
műve.

Sokat elvisel, sokat kibír és tartós 
és tartós és tartós
Szerteágazó vizsgálatokkal igazolták a 
purenit kitűnő mechanikai tulajdonságait. 
Az anyag rendkívül nyomásálló, amit a 
2 és 10 Mpas (EN 826) közötti értékek 
is igazolnak. A szerkezeti elemek kiala-
kítására vagy szendvicsszerkezetek 
központi elemeként a purenit kitűnően 
alkalmas. Mivel pedig nyomásálló, ezért 
természetesen biztonságos kötésre és 
felhasználásra is alkalmas a szerelés 
területén.

A purenit rendkívül nyomásálló, és ezt a műszaki eredmények is igazolják. A purenit kitűnően alkalmas szerkezeti 
elemek gyártására vagy szendvicsszerkezetek középső rétegeként.
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A purenit ellenáll a folyékony nitrogénnek is.A nedvesség rendkívüli mértékben károsít 
számos anyagot. A purenit még forró vízben 
is alaktartó marad

Lúgok, oldószerek, habosítók – a purenit 
ellenáll számos elterjedt körben használt 
vegyszernek, ráadásul ásványi vakolat-
rendszerekkel is alkalmazható.

Forró, hideg, vizes vagy nedves? 
A purenit igazi csoda az anyagok 
között.
Páraáteresztő funkcionális anyagként a 
purenit kitűnő klimatikus tulajdonságokat 
biztosít. Nedvesség behatására a purenit 
rendkívüli teljesítményről tesz tanúbizony-
ságot és jelentősen elkülönül a fa alapú 
szerkezeti anyagoktól. Még szélsőséges 
mértékű nedvesség sem okoz alakválto-
zást, még tartós terhelés mellett sem. A 
rendkívül alacsony, 8 és 12 közötti μ-érték
elősegíti a páradiffúziót. Az anyag a felvett
vizet károsodás nélkül leadja. Az anyag 
további előnye, hogy a purenit nem le-
bomló, nem penészesedik és ezért szinte 
predesztinált a szerkezeti egységek gyár-
tására és szerelési munkákra.

Fizikusokat is megdöbbent: 
a purenit viselkedése hő hatására
Hőre lágyuló hőszigetelő anyagként 
meggyőző a purenit hatalmas hőállósá-
ga, amely rövid távú behatásnál a -200°C 
és 250°C közötti tartományra (56 és 
-333K közötti tartományra) terjed ki. 
Az anyag hővezető képessége típustól 
függően 0,07 és 0,10 W/(mK) közötti. 
A purenit természetesen építésfelügye-
leti típusengedéllyel rendelkező építőanyag 
és – tűzállósága tekintetében is – meg-
felel a vonatkozó szabványoknak. 
Az 1 m-en 100 K alatt 5 mm-es és ezzel 
rendkívül alacsony hőtágulási együttható 
jelentősen megkönnyíti a párosítást más 
anyagokkal.

A purenit ellenáll a savaknak, 
lúgoknak, oldószereknek és sok 
minden másnak.
Messzemenően ellenáll a szokványos 
vegyszereknek, oldószereknek, híg savak-
nak és lúgoknak, ezért a purenit számos 
esetben alkalmazható. A jövő kompozit 
anyagait manapság sok esetben ragasz-
tással vagy felületbevonással készítik.
A purenit egyedülállóan párosítható 
ragasztó- és felületi bevonó anyagokkal.
A purenit még kasírozás nélkül is időtálló 
kritikus vagy nehéz felhasználási terüle-
teken, például a mezőgazdaságban vagy
egyenesen az állattartásban is. A purenit 
ezen a téren is mértékadó és megfelel a 
legmagasabb követelményeknek. 
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Egyszerűen csináljon, amit akar – 
de a legjobb a purenit-tel lesz

TUDNIVALÓK A FELDOLGOZÁSHOZ
  
Marás Minden további nélkül, precízen marható a 
 szokványos faipari megmunkáló gépekkel

Fúrás Csavarkötések előfúrásához elegendő egy 
 HSS fúrószár.

Fűrészelés Precízen és egyszerűen fűrészelhető. 
 Vízsugárral is vágható. Időtálló eredményhez 
 keményfém szerszámok használatát javasoljuk.

Bevonatolás Gyakorlatilag korlátozás nélkül készíthető kötés
 és felületi bevonat más anyagokkal. Ideális 
 hordozó a réteges anyagokhoz.

Ragasztás Ragasztható minden szokványos 
 ragasztórendszerrel.

Festés A purenit még oldószeres festékekkel és 
 lakkokkal bevonható.

Ip
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Egyszerűen és gazdaságosan 
megmunkálható
Az, hogy a purenit funkcionális építő-
anyag számos kedvező tulajdonsággal 
bír, az egy dolog, egy másik viszont, hogy 
számtalan módon megmunkálható. Erről
is rendszeresen úgy vélekednek, hogy 
„alig hiszem”. A purenit hagyományos 
famegmunkáló szerszámokkal és gépek-
kel minden további nélkül megmunkál-
ható – ahogyan ezt a farost anyagoknál 
megszoktuk. Ebben segítenek a kemény-
fém szerszámok, a megmunkálási mara-

dékot pedig minden további nélkül sza-
bályozott termikus hasznosításba lehet 
adni. Csavarkötéseknél javasolt az elő-
fúrás és a megfelelő távolság betartása 
a szélektől. A purenit megmunkálható-
sága minden tekintetben meggyőző.

Biztos ragasztás és bevonatolás
Egyre gyakrabban alkalmaznak ragasz-
tott kötéseket alkatrészek és részegy-
ségek összekötésére. A purenit-tel 
szinte valamennyi ismert technológia 
alkalmazható. A tökéletes ragasztáshoz 

a purenit esetében is javasolt a részletek 
pontos egyeztetése a ragasztóanyag 
gyártójával. A széles körben elterjedt 
egy- és kétkomponensű poliuretán ra-
gasztókkal, Hotmelt-tel vagy vízbázisú 
ragasztórendszerekkel kitűnően összefér 
a purenit.
Festék- és lakkbevonatot a szokásos – 
akár oldószeres – termékekkel vagy rend-
szerekkel minden további nélkül készít-
hetünk. Az optimális lakkozási eredmény 
érdekében minden más anyaghoz hason-
lóan célszerű mintafestést végezni.
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purenit – briliáns funkcionális anyag, ezernyi lehetőséggel

Az első mindentudó, 
aki mindent jobban tud.
Neves vállalatok bíznak meg a purenit 
funkcionális építőanyagban és nagyra 
becsülik a különleges anyag számos 
előnyeit. Az építőelemek gyártói számá-
ra a nedvességtűrés a döntő jellemző. 
A járműgyártók a ragaszthatóságot és 
az ezzel elérhető felületi kasírozások 
széles tárházát becsülik. A munkalapok 
és padlóelemek gyártói a nyomószilárd-
ságot és a faipari eszközökkel meg-
munkálás lehetőségét tekintik a legfon-

tosabbnak, a laboratóriumi bútorok vagy
mezőgazdasági hasznosítású termékek 
gyártóinak a vegyszerállóság a döntő.

A fa alapú anyagoké a múlt, 
a purenit-é a jövő
A purenit többre képes más anyagoknál, 
és kedvező tulajdonságaival összessé-
gében nincs is versenytársa. Az alapanyag 
mintegy 500 kg/m3-es fajsúlyával a 
purenit igazi pehelysúlyú versenyző a 
funkcionális anyagok sorában, ezért 
segítségével összességében könnyebb 

szerkezetek készíthetőek – ez hatal-
mas előny a járműgyártásban, például a 
haszonjárműveknél és a lakóautóknál. 
A purenit homogén anyagszerkezete 
ráadásul kitűnő hőszigetelést biztosít – 
ennél jobb nem is lehetne.

Wellness- és vizes helyiségek minőségi 
beépítése – a purenit kreatív mozgásteret 
biztosít a tervezőknek és designereknek, a 
megmunkálóknak pedig egyszerűen 
kezelhető.

Felső ábra: Legyen szó sporthajóról, vitorlásról, magánjachtról vagy turistahajók bútorza-
táról – a hajóépítésben a purenit mindig jó választás

Alsó ábra: 100 százalékban vízálló padlóburkolat – a minsőégi fedőréteg alatt a purenit a 
meggyőző tulajdonságokkal rendelkező hordozó.

Ip
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A purenit egyik igazi erőssége: a 
szerkezeteknek hatalmas igénybe-
vételnek, például a külső és belső 
hőmérséklet különbségének, ned-
vességnek, forróságnak és mecha-
nikai igénybevételnek kell megfelelni. 
Bárhol is alkalmazzák a purenit-et, 
az anyag beváltja az ígéreteit. 
A járműipartól a bútoriparon át a 
szerkezetei elemekig a purenit 
mértékadó az anyagok sorában.

Egyeseknek varázslat, 
nekünk a purenit.
Hasonlítsa össze objektíven a tulajdon-
ságokat a faanyagokéval! Egyedülálló 
tulajdonságaival a purenit minden tekin-
tetben meggyőző. A mérnökök, építő- és 
szerelőipari szakemberek, termékfejlesz-
tők minden szakterületen újra és újra 
egyöntetűen megerősítik: a purenit nem 
csak műszakilag meggyőző, hanem párat-
lan mozgásteret és ihletet kínál új meg-
oldásokra. A purenit ezzel mozgásteret 
nyújt az igazi innovációnak.

9



Egyedülálló a világon: a purenit gyártási körfolyamata

A purenit legkorszerűbb gyártás-
technológiája – a minőség nem a 
véletlen műve
A feldolgozó ipar hatalmas követelmé-
nyeket támaszt olyan funkcionális anya-
gokkal szemben, mint a purenit. 

A fontos és megkövetelt előírások betar-
tásának alapfeltétele az állandó gyártási 
minőség. Sikeres márkatermékként a 
purenit anyagra is szigorú és folyamatos 
ellenőrzés érvényes saját és külsős szak-
emberekkel. A purenit funkcionális anyag 
sokoldalúsága és a kiemelkedő anyag-
minőség csak akkor biztosítható, ha a 
gyártási folyamat minden egyes lépése 
tökéletesen kapcsolódik a folyamatba. 
Valamennyi purenit termék Európa egyik 
legkorszerűbb gyártóművében készül.

Itt készül a purenit – a megbízható ipari léptékű gyártás bárkivel felveszi a versenyt.
 

Egyedülálló a világon: a puren-nél a purenit 
anyagot zárt körfolyamatban állítják elő, 
meggyőzően fenntartható módon. A purenit 
része a termékek példamutató életciklusának.
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poliuretán 
hőszigetelő 

lapok gyártása

épületszigetelés 
poliuretánnal

bontás 
(mint lehetőség)

gyártási 
maradékok

Az idilli Duna-völgyben készülnek az egyik 
legkorszerűbb gyártóműben a sokoldalú 
purenit termékek.
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Száz százalékban purenit – száz 
százalékban egy kézből.
A puren gmbh jelenleg a világ egyetlen 
vállalata, amely az alapanyag-feldolgo-
zástól a kész funkcionális anyagig zárt 
körfolyamatban gyárt olyan funkcionális 
anyagot, mint a purenit. A puren több mint 
40 éve mértékadó a poliuretán kemény-
hab termékek ipari gyártásában. A PUR/
PIR szerkezetű hőszigetelő anyagokat 
hőszigetelő lap, tömbösített hab és purenit 
formájában egy alapvetően végtelenített 
visszaforgatási körfolyamatban állítják elő.

PURENIT 550 MD FUNKCIONÁLIS SZERKEZETI ANYAG

Anyaga PUR/PIR keményhabból készül, kasírozás nélkül

Tulajdonságai Ellenáll a jelentős mechanikai terhelésnek, nyomásálló, alaktartó, kedvező
 ragaszthatóság, a legkülönbözőbb fedőrétegekkel kasírozható és bevo-
 natolható, vegyszerálló, biológiai és épület-ökológiai szempontból sem-
 leges, rothadásálló és nem lebomló, újrahasznosítható

Alkalmazási és Profilok és lécek, nedves és vizes helyiségek …, homlokzatok, fürdő- és
felhasználási lehetőségek hajóbútor-építés, járműgyártás (pl. lakóautók, vagonok és haszonjárművek,
 hajók gyártása stb.), konyhai munkalapok, szendvicsszerkezetek magja stb.

Nyers fajsúlya 550 kg/m3 (+/-50 kg), DIN EN 1602

Felhasználási -50°C és +100°C között, egy rövid időre hogy +250°C
hőmérsékleti tartomány

Nyomószilárdság1 ≥ 7,1 MPa, DIN EN 826

Hajlítószilárdság1 4,5 MPa, DIN EN 12089

Nyírószilárdság1 1 – 1,5 MPa, DIN EN 12090

Tolószilárdság1 1 – 1,5 MPa, DIN EN 12090

Tűzállóság közepesen éghető, Class E/D-s3,dO (DIN EN 13501-1), 
 B2 (DIN 4102), BKZ 5.3

Duzzadás2 0,8%, DIN EN 68783

Csavarkihúzási ellenállás3 6 x 60 fa, 11,35 N/mm2

Hővezető képesség 0,070 W/(m • K), DIN EN 12667 / 0,086 W/(mK), DIN 4108-4

Lapméretek Standard mérete 2440 x 1220 mm, 10 – 60 mm vastagságban, más 
 méretben és vastagságban egyeztetés szerint

Élkiképzés Tompa

PURENIT SZÁLLÍTÁSI ALAPMÉRETEK

1 ingadozás a felhasznált aprítéktól/szemcsemérettől, kötőanyag-aránytól és kötőanyag-bekeveréstől függően
2 24 órán át 20°Cmellett, a felület-térfogat arányától függően, messzemenően visszafordítható, a lap sérülése 
  nélkül
3 ingadozás a felhasznált aprítéktól/szemcsemérettől, kötőanyag-aránytól, kötőanyag-bekeveréstől és bekevert 
  szálasanyagtól függően
* Labor adatok 

Cikkszám Hossz Szélesség Vastagság Csomegység m2/raklap

112600 2.440 1.220 10 60 178

112602 2.440 1.220 15 40 119

112605 2.440 1.220 20 30 89

112607 2.440 1.220 25 24 71

112610 2.440 1.220 30 20 59

112612 2.440 1.220 35 17 51

112615 2.440 1.220 40 15 44

112617 2.440 1.220 45 13 39

112620 2.440 1.220 50 12 35

112625 2.440 1.220 60 10 29

    csomagolási magasság = 600 mm, tömeg = kb. 1.000 kg, egyutas fa raklapra csomagolva élvédővel és zsugorfóliával, Ü-jelöléssel
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PURe technology!
Prospektusaink és tájékoztató anyagaink legjobb tudásunknak megfelelő tanácsadásra szolgálnak, 
tartalmukból azonban jogi kötelezettség nem vezethető le. A műszaki változtatás joga fenntartva.©
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puren gmbh

Rengoldshauser Str. 4
88662  Überlingen
Tel. +49 (0) 7551 80 99–555
Fax +49 (0) 7551 80 99–156
industrie@puren.com
www.puren.com
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