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Casco Allseason FlexFoam 
   

• Hyvä tarttuvuus 
useimpiin 
rakennusmateriaaleihi
n esim. betoni, puu, 
metalli ja PVC-muovi. 

• Tarttuu sekä 
kosteisiin että kuiviin 
pintoihin. 

• Pursotettu vaahto 
laajenee ja kuivuu 
ilman kosteuden 
vaikutuksesta 

• M1-luokiteltu 

• Voidaan käyttää  
-10 °C  lämpötilaan 
asti. 
Helppokäyttöinen 
pakkaus, voidaan 
käyttää omalla pillillä 
tai vaahtopistoolilla 

 

M1-luokiteltu yksikomponenttinen 
korkealuokkainen polyuretaanivaahto.  
Erilaisiin tiivistyksiin rakennuksissa, erityisesti 
lämpötiivistystä vaativiin kohteisiin.  
Ikkunoiden ja ovien tiivistämiseen, läpivientien 
tiivistämiseen. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Esipolymerisoitu MDI-

isosyanaatti ja 
propaani/butaani/MDE  

  (ponneaine) 
Väri: Kellertävä 
Ominaispaino:  n. 20 -25 kg / m³ 
Paloluokitus:  Helposti syttyvää 
Tarttuvuus:  Hyvä tarttuvuus useimpiin 

rakennusmateriaaleihin, 
myös kosteisiin pintoihin 

Kestävyys:  Erinomainen 
ikääntymisenkesto, tuote 

  on suojattava UV-valolta ja 
suoralta auringonpaisteelta 

Puristuslujuus: 2 N/cm² 
Eristysarvo:  0,03 W/mK 
Ääneneristysarvo: RST, W=60 Db 
Työskentelylämpötila: -10°C - +30°C 

(pakkauksen tulee olla 
huoneenlämpöinen) 

Kosketuskuiva: n. 10 min (+23 °C, 50 % RH) 
Kuivumisaika:  Leikattavissa n. 30 min  
  ( 30mm:n sauma +23°C, 50% 

RH   )Kuivumisaika on 
pidempi, jos sauman 

  paksuus kasvaa, tai 
olosuhteet heikkenevät 

 
 

 
 
 
Lämmönkesto:  (-50°C – +30°C,  

pitkäaikainen) 
  (-65 °C – +130 °C 

lyhytaikainen)  
Maalattavuus:  Läpikovettunut vaahto 

voidaan maalata 
useimmilla maaleilla tai 
sulkea elastisillla massoilla. 

Varastointi:  Varastoidaan kuivassa ja 
viileässä varastossa erossa 
sytytyslähteistä.  

  Pakkaus pidettävä tiiviisti 
suljettuna ja 
pystyasennossa. 
Painepakkaus. Ei  

  saa säilyttää 
auringonpaisteessa eikä yli + 
50°C lämpötilassa. Säilyvyys  

  vähintään 12 kk. 
 
Pakkauskoko:  700 ml 
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KÄYTTÖOHJEET: 
 
Saumaustyössä tulee noudattaa SisäRYL 2013 ohjetta.  
 
Esikäsittely: 
Käsiteltävien pintojen on oltava puhtaat, rasvattomat, 
pölyttömät, kuivat ja riittävän kuivat. Perusteellinen 
metalliharjaus, hionta tai liuotinpesu saattavat olla tarpeen 
puhtaan ja tasaisen saumauspinnan saavuttamiseksi. 
Kostuta saumattavat pinnat ennen saumausta esim. 
sumutus¬pullolla, tämä takaa paremman vaahtoutuvuuden 
ja nopeamman kuivumisen. Tue tarvittaessa rakenteet 
siten, etteivät ne vaurioidu vaahdon paisuessa.  
 
Saumaustyö: 
Ravista pulloa voimakkaasti ennen käyttöä ( vähintään 20 
kertaa). Poista suojakorkki ja aseta suukappale. Pidä pullo 
ylösalaisin ja paina venttiiliä rauhallisesti. Aloita vaahdotus, 
kun vaahtoa tulee suuttimesta tasaisena virtana. Täytä 
vaahdotettava sauma n. 50 % kokonaistilavuudestaan. 
Sumuta pieni annos vettä myös vaahdon päälle, vaahto 
kuivuu tällöin nopeammin. Anna vaahdon kovettua täysin 
ennen mahdollista lisävaahdotusta. Kovettumisen jälkeen 
ylipursunnut vaahto leikataan veitsellä pois. 
 
Tämä tuote soveltuu käytettäväksi myös vaahtopistoolin 
kanssa. Käytettäessä vaahtopistoolia, poista suojakorkki ja 
kierrä pullo kiinni pistooliin. Vaahto annostellaan pistoolin 
avulla. Käytön loputtua muista puhdistaa pistooli 
huolellisesti Asetonilla. 
 
Mikäli pullo jää käyttämättä, jätä suukappale paikoilleen. 
Ennen seuraavaa käyttöä putkesta leikataan pois (noin 1 
cm).  
 
Rajoituksia: 
Auringonvalo vahingoittaa saumavaahtoa - älä jätä 
kovettunutta vaahtosaumaa pitkäksi aikaa auringonvaloon. 
Vaahto kovettuu heikosti mikäli kerrospaksuus on yli 20 cm. 
 
Korjaustyöt: 
Mahdolliset korjaustyöt tehdään SisäRYL 2013 mukaisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
Sisältää: Diphenyyli Metaani Di-Isosyanaattia 5-25%. 
Haitallinen, erittäin helposti syttyvä. Haitallista hengitettynä. 
Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Altistuminen 
hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. Liuotehöyryt 
voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Liian 
korkeiden liuotehöyrypitoisuuksien estämiseksi  
käyttöpaikalle tulee järjestää riittävä ilmanvaihto. 
Tupakointi, avotulenteko, kipinöivät työt ja hitsaus 
käyttöpaikan lähistöllä on kielletty. Pullon tulee aina 
säilyttää pystysuorassa asennossa venttiili ylöspäin. 
 
Työskenneltäessä saumausvaahtojen kanssa on 
huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Käytettävä 
suojakäsineitä. Ruiskutettaessa, jos on roiskevaara, tulee 
käyttää suojalaseja . 
Puhdista työvälineet ja kovettumaton vaahto asetonilla, 
kovettunut vaahto poistetaan mekaanisesti.  
 
Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten 
hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. 
Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelma-jätteiden 
keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan 
ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Tyhjät, kuivat 
myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne 
yleiselle kaatopaikalle. Aerosolipulloja ei saa puhkaista eikä 
polttaa tyhjänäkään. 
 
Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. 
Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi 

 
 
 
Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön 
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin 
emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset 
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa. 

 
Sertifioitu : 
 

 

 
Oy Sika Finland Ab 
Kauppa- ja rakennusliimat 
Koskelontie 23C / PL 49 
02921 Espoo  
Puh: (09) 511 431 
www.casco.fi 
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