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Allseason Flex Foam
3932

 Kan brukes ned til -10 °C
utetemperatur
 Kan brukes med eller uten pistol

En-komponent polyuretanskum
AllSeason FlexFoam brukes til isolering og
tetting rundt dører og vinduer,
rørgjennomganger og til fylling av hull
(maks 20 cm).
God vedheft til byggematerialer. Gode lyd- og
varmesioleringsegenskaper. God bestandighet
mot vann, olje, bensin, etc.
TEKNISK DATA
Produkttype:
Emballasje:
Farge:
Drivmiddel:
Egenvekt:
Skinndannelse:
Herdetid:

Cellestruktur:
Vannopptagelse:
Arbeidstemperatur:

Temperaturbestandighet:
K-verdi, 50 mm tykkelse:
Lydisolering:

 Hurtigherdende, kan bearbeides
etter ca. 30 min
 Permanent elastisk, opptar
bevegelser på 25 %
 Velegnet til trekonstruksjoner
 Hefter også på fuktige flater

Forbruk:
En-komponent polyuretanskum
700 ml
Gul/hvit
Propan/Isobutan/DME
20-25 kg/m3
Ca. 10 min v/+23 °C,
50 % RF
Overflatetørr etter
Ca. 5-10 min. Kan bearbeides etter ca. 30
min ved 30 mm tykkelse avhengig av
temperatur og luftfuktighet. Utherdet
etter 12 timer ved
+23 °C og 30 mm
Tykkelse. Utherdet
etter 18 timer ved
+5 °C og 30 mm
tykkelse.
Mellomfin
1,5 vol. % iht. DIN
53433
-10 °C til +30 °C. Best
Ved +20 °C. Flasken bør
holde romtemperatur.
-50 °C til +90 °C. Kortere
tid -65 °C til +130 °C
0,03 W/mK
RST,w=60 db

Tilbehør:
Lagringstid:

Ca. 50 lm ved en fugediameter på 30 mm,
eller ca. 30 liter
fritt skum
Beskyttelseshansker og
Briller, samt rensevæske
12 md. Ikke over
+50 °C. Skal oppbevares stående.

VEDHEFT
Hefter til de fleste byggematerialer, bortsett fra polyetylen,
silikon, polypropylen og teflon.
FORBEHANDLING
Flatene skal være rene, fri for is, fett, olje og løse partikler.
Vindus- og dørkarmer skal være festet og avstivet, så de ikke
presses bort når skummet ekspanderer. Ved meget tørre
flater, fuktes disse før det skummes, for å sikre optimal
ekspansjon. Dekk til områder hvor det ikke ønskes skum.
PÅFØRING
Bruk alltid beskyttelseshansker og vernebriller. Rist flasken
grundig, minst 20 ganger og fjern beskyttelseshetten.
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HELSE OG MILJØ
VED BRUK AV PISTOL
Skru på pistolen til du hører et klikk. La pistolen stå på
flasken hvis det er kort tid til du skal skumme igjen når du
ikke har brukt opp alt skummet. Er flasken tom, så må en
flaske NBS Rensevæske for pistolskum monteres. Den bør stå
på til pistolen skal brukes igjen. Se også piktogrammet på
flasken.

Brannfare:
Helsefare:

Meget brannfarlig
Inneholder isocyanat, MDI

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN
FOR YTTERLIGERE INFORMASJON SE SIKKERHETSDATABLAD

VED BRUK AV FUGERØR
Skru og trykk forsiktig plastrøret på ventilen. Snu flasken på
hodet, og trykk lett på ventilen med to fingre på hver side av
røret til skummet kommer ut. Se piktogrammet på flasken.
Fyll fugen ikke mer enn ca. 50 %. La plastrøret sitte på, hvis
ikke hele innholdet brukes. Når flasken skal brukes neste
gang, klippes plastrøret av ned til herdet skum.
OBS!
Ikke anvendt skum har begrenset holdbarhet i ca. 2 uker.
Etter ca. 30 min kan overflødig skum skjæres bort. Herdet
skum kan overmales eller fuges med elastisk fugemasse.
RENGJØRING
Bruk beskyttelseshansker og briller og unngå å få skum på
huden, da det etter herding kun kan fjernes mekanisk. Ikke
herdet skum kan fjernes med aceton, Foamgun Cleaner 3937
eller matolje, og herdet skum fjernes mekanisk.

SUPPLERENDE PRODUKTER
FoamGun Pro og FoamGun Cleaner.
FDV
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.
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