
VERWERKING

VOORDELEN

•  Bruikbaar in alle 
richtingen.

•  Ideaal voor het 
opvullen van 
holtes.

•  Verdrievoudigt  
in volume na 
uitharding. 

VOORBEREIDINg VAN DE ONDERgROND 
VOOR HET AANBRENgEN.
De ondergrond moet zuiver, droog, vet- en sto-
fvrij zijn. Niet gebruiken op solventgevoelige 
ondergronden (polystyreen, geëxpandeerd 
polyurethaan,…). Niet gebruiken op vochtige 
ondergronden. Niet gebruiken voor het lijmen 
van spiegels. 

UITVOERINg VAN VOEgEN.
De vloer bedekken met papier of plastic om de 
werkplek te beschermen tegen mogelijke spat-
ten van het product. De ondergrond moet zuiver, 
droog, stof- en vetvrij zijn.  De ondergrond bene-
velen om deze licht te bevochtigen. De spuitbus 
krachtig schudden voor gebruik (ongeveer 30 
seconden). Het flexibele verlengbuisje op het 
mondstuk van de bus bevestigen. 
TOEPASSINg.
Op het ventiel drukken om het schuim naar bui-
ten te laten komen. 
De hoeveelheid schuim doseren door meer of 
minder druk uit te oefenen op de hefboom, daar-
bij rekening houdend met de verhouding tussen 
het te vullen volume en het expansievolume van 
de schuim: het product zet zich nog uit tot een 
volume dat – afhankelijk van de vochtigheids-
graad en omgevingstemperatuur – 2 tot 4 keer 
groter is dan het gespoten volume.   
De holtes voor maximaal 40% vullen. Tussen de 
verschillende schuimbeurten de ondergrond 
opnieuw benevelen en de bus regelmatig schud-
den. 

AARD.
Zelfexpanderend polyurethaanschuim.
Polymeriseert onder invloed van de luchtvochti-
gheid. 
Drijfgas zonder HCFC.

TOEPASSINgSDOMEIN.
Schuim voor het afdichten, isoleren, opvullen en 
voegen in de volgende toepassingen:
• Muur-plafondverbindingen.
•  Behandeling van met prefabelementen gemon-

teerde of samengestelde ruimtes.
•  Raveelbalken van schoorstenen, dakvensters.
•  Vastzetten en afdichten van deur- en raamkozi-

jnen.
•  Verlijming en bevestiging van isolatieplaten.
•  Doorvoeren van buizen en leidingen in muren.
•  Uitstekende hechting op beton, metselwerk, 

hout, steen, pleister, cementvezel, metalen, PUR-
schuim.

•  Hecht niet op polyethyleen, siliconen en teflon.

De uitzetbare PUR-schuim kan na 24 uur (en na 
een voorafgaandelijke proef) met gips overpleis-
terd worden of overschilderd worden.
Aangebrachte schuim moet beschermd worden 
tegen UV-straling. 
Het ventiel en het flexibele buisje na gebruik rei-
nigen met een geschikt oplosmiddel of aceton. 

TECHNISCHE EIgENSCHAPPEN.
• Densiteit in situ: 25-30 kg/m³.
• Schuimvolume: in vrije expansie 25-30 liter.
• Brandreactie volgens DIN 4102/2: B3
• Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en 40°C.

VOORZORgSMAATREgELEN.
Contact met de huid vermijden. Handschoenen, 
een veiligheidsbril en werkkledij dragen. 
De bus voor of na gebruik niet beschadigen, 
doorboren of verbranden.
Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes. 
Niet roken. 
Bij contact met de ogen, onmiddellijk uitspoelen 
met water en een specialist raadplegen. 
Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. 
Schadelijk bij inademing.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

OPSLAg.
12 maanden in de nog ongeopende originele 
verpakking, indien beschut tegen koude en hoge 
temperaturen.
Spuitbussen  verticaal opslaan.

MOUSSE EXPANSIVE 
POLYURéTHANNE

UITZETBAAR PUR-SCHUIM 
ALLE MANUELE RICHTINGEN


