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3939 

 

 

 Isocyanatfritt 

 UV stabilt 

 Fleksibelt 

 Ute og inne 

 Fester til de fleste materialer  

 Også til fuktige flater 

 Gode isoleringsegenskaper 

 God lydisolering 

 places with high humidity. 

 

 

Isocyanatfritt en-komponent fugeskum. 
Benyttes til tetting og isolering f.eks. mellom 
karm og vegg og gjennomføringer. God vedheft 
til de fleste materialer, også mot fuktige flater. 
 

TEKNISK DATA 
 
Produkttype: 1-K silan herdende polymer 
Drivgass:  Propan/Butan/DME 
Emballasje:  500 ml  
Farge:  Beige 
Cellestruktur:  Tett 
Aldringsbestandighet: God 
Arbeidstemperatur: +10 oC - +25 oC (best ved 

+20 oC) 
Skummet bør ha romtemp. 

Klebefri: 5-15 min avhengig av 
temperatur og luftfuktighet 

Herdetid: Ca. 45 min avhengig av 
temperatur og luftfuktighet 

Forbruk: 20–25 lm ved 30 mm 
fugediameter  

Vannabsorpsjon: 1-2 % 
K-verdi ved 50 mm  
tykkelse:  0,7 w/m2 
Temperaturbestandighet: -40 oC - +80 oC 
Oppbevaring: 12 md. i uåpnet emballasje 

ved romtemperatur.  
 Oppbevares stående. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORBEHANDLING 
 
Underlaget skal være fast, rent og fritt for støv og løse 
partikler. Dekk til overflater for å unngå søl da herdet skum 
kun kan fjernes mekanisk. 
 
 
PÅFØRING 
 
Skumflasken bør ha romtemperatur. Flasken ristes kraftig. 
Sett på munnstykket og plastrøret. Hold flasken opp ned. Bøy 
beholderens ventil langsomt mot flasken. Når fugeskummet 
kommer i jevn strøm kan arbeidet starte. Fyll fugen ca. 50 %. 
Skjær bort overflødig skum etter utherding. Etter lengre 
pauser må flasken ristes på nytt. For maksimalt volumutbytte, 
fukt fugen og skum dirkete, bruk dusjflaske med rent vann. 
Under arbeidet skal beskyttelseshansker og briller benyttes, 
sørg for god ventilasjon. Ved ekspandering av skummet 
frigjøres store krefter. Det er derfor en fordel å stemple opp 
vinduer og dører. 
 
 
HERDING 
 
Herder ved hjelp av fuktighet i materialer og luft.  
 
 
EGENSKAPER 
 
Skummet ekspanderer ca. 50 % Herdet skum kan males eller 
fuges med en elastisk fugemasse.  
Flasken må ikke utsettes for temperatur over +50 oC. 
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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. 

 

 

 

 

 

Sertifisert iht.: 

 

 

 
 
 
 
 
 
SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 71  
2026 SKJETTEN 
Tlf.:  +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.no 

 

 

 

 

HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare: Meget brannfarlig 
Helsefare: Unngå hudkontakt. Varig hudkontakt kan gi 

allergi. Sørg for god ventilasjon. Røyking 
forbudt. Bruk hansker og briller. 

 
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN 
 
For ytterligere informasjon, se siste oppdaterte 
sikkerhetsdatablad. 
 
 
RENGJØRING 
 
Generelt bør god renslighet overholdes. Uherdet skum fjernes 
med aceton eller matolje. Herdet skum fjernes mekanisk. Rør 
og ventil renses med Foamgun Cleaner 3937. 
 

 
SUPPLERENDE PRODUKTER 
 
Foamgun Cleaner 3937 og Foamgun Pistol 6203. 
 
 
FDV 
 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 
 

 

 

 


