
BESKRIVNING AV PRODUKT
Snabbhärdande polyuretanskum för handhållen applicering (tillhörande munstycke). Består av 1-komp fuktighetshärdande poly-
uretanskum som kan användas vid temperatur ner till -10ºC. Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett halvhårt 
fyllnadsskum. Skummet har i härdat tillstånd huvudsakligen slutna celler och ger en utomordentlig värme- och ljudisolering. Skum-
met härdar snabbt under påverkan av luftens fuktighet eller omgivande material och bör därför appliceras så att skummet kan ex-
pandera fritt. En lätt ytfuktighet ger större skumvolym och snabbare härdning. Härdad produkt är luktfri och avger låga 
emission.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Avsett för tätning och isolering i hus, båtar, husvagnar etc. Mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Fäster mot 
de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga), men ej mot polyeten och silikon eller Teflon/PTFE. Undvik feta och dammiga ytor.

ARBETSBESKRIVNING
Rengör arbetsytan från damm, lösa partiklar, fett, olja innan användning. Bruksanvisning: 1. Skaka behållaren innan arbetet påbör-
jas. Montera munstrycket på behållaren och tryck lätt på avtryckaren så att röret fylls med skum. OBS! Förpackningen skall förva-
ras i min. +5 °C innan användning och vändas upp och vid applicering. 2. Fukta ytorna lätt med vatten. 3. Fyll fogen till ca 30-
40%. Lätt fuktade ytor ökar skumvolymen. Skär bort överskott efter härdningen. Skummet är klibbfritt efter ca 12 min och 
bearbetningsbart efter ca 30 min. Genomhärdat efter ca 12 timmar. Rengöring: Aceton, härdat skum mekaniskt.

MILJÖ & HÄLSA
Se produktens Säkerhetsdatablad för komplett information om arbetsmiljö/arbetarskydd, försiktighetsåtgärder och risker vid 
användning.
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TEKNISK DATA
Egenskaper innan användning

Skummängd  ca 13 liter (fritt skummande 
vid 20°C och 50%RF)

Min. arbetstemperatur  -10°C (fogytor/klimat)

Max. arbetstempertur  +30°C (fogytor/klimat)

Bästa arbetstemperatur  +20°C (förpackning och 
fogytor)

Typ 1-komponent polyurethan 
fogskum

Min. arbetstemperatur  +5°C (förpackning)

Max. arbetstempertur  +25°C (förpackning)

Egenskaper efter applicering

Skinnbildningstid  ca 12 min

Skärbar efter  ca 30 min

Fullt härdad  ca 12 timmar, vid +23°C. ca 
24 timmar, vid+ 5°C.

Färg  Gul-Vit

Temperaturbeständighet  -50°C till +90°C (kortvarigt 
till +130°C)

Tillåten fogrörelse  ±5%

Värmeledningsförmåga  ca 0,034 W/mK°

Rengöring  Aceton. Härdat skum me-
kaniskt

Krympning  max 2%

Ljudisolerande  ca 60 dB

Åldringsbeständighet God, får inte permanent 
utsättas för UV-ljus efter ap-
plicering
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