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PRODUKTDATABLAD

Casco® Flex Extra
Isocyanatfritt 1-komponent fugeskum til tetting og isolering av f.eks. vinduer 
og dørkarmer,      og tetting av fuger og åpninger generelt.

PRODUKTBESKRIVELSE
God vedheft til de fleste materialer, også til fuktige 
overflater.

BRUKSOMRÅDER
Til tetting av sprekker i vegger og andre små åpninger.

PRODUKTEGENSKAPER
Isocyanatfritt fugeskum▪
Fleksibels, 20% bevegelseskapasitet▪
20-25 løpemeter, med fugebredde 30 mm▪
God aldringsbestandighet▪
Lagres stående▪

MILJØ INFORMASJON
Emicode EC1PLUS▪

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base 1-komponent STP-skum

Forpakning 500 ml flaske under trykk

Farge Off-white/gult

Holdbarhet  12 måneder fra produksjonsdato

Lagringsforhold Produktet skal lagres i original, uåpnet og uskadet emballasje, i tørre omgi-
velser og ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.

Tetthet Ca. 30 kg/m³

TEKNISK INFORMASJON

Trykkstyrke Ved 10 % DIN 53421: 2 N/cm²

Termisk ledeevne 0,03 W/mK

Lydisolerende RST, W = 60 Db

Temperaturbestandighet - 40°C til + 80°C

Fugeutførelse Fin cellestruktur

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk En flaske dekker 4-5 vinduer (størrelse: 120x120mm)
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Overflatetemperatur Påføringstemperatur: +10°C til +25°C, optimal påføringstemperatur: +20°C. 
Flasken skal holde romtemperatur.

Herdetid Maksimum 12 timer ved + 23°C
Maksimum 18 timer ved + 5°C

Tid før skjæring Ca 30 minutter ved 30mm fugebredde ved romtemperatur. Lengre tid må 
påberegnes ved tykkere skumstrenger eller lavere temperatur og luftfuk-
tighet.

Støvtørr  Ca. 20 minutter ved romtemperatur

PÅFØRINGSVEILEDNING
For din egen sikkerhet, bruk hansker, øyevern og
beskyttelsesklær.
La flasken holde romtemperatur. For lav temperatur 
vil forringe skummet og gi lavere utbytte. Temperatur 
over +50°C er forbundet med eksplosjonsfare.
Sørg for god ventillasjon.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, fast og homogent, fritt for 
olje, fett, støv og løstsittende partikler. Maling,
sementslam og andre løstsittende partikler må fjernes. 
Fikser vinduskarmer og dørkarmer før skumming,
ettersom skummet presser noe ved ekspansjon.
Casco® Flex Extra hefter uten bruk av primer og
aktivator. Fukt underlaget med rent vann. Dette vil
sikre riktig ekspansjon og herding og også hindre
etterekspansjon av skum.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Om skumflasken er kald, bør flasken varmes opp til 
romtemperatur ved hjelp av vannbad. Flasken må ikke 
varmes opp til +50°C, da dette er forbundet med eks-
plosjonsfare. Flasker som er for varme kan kjøles i 
vannbad. I løpet av denne prosessen bør flasken ristes 
noen ganger, dette for å sørge for at ønsket tempera-
tur oppnås raskere.
Før skumpåføring bør skummet ristes 15-20 ganger. 
Fjern deretter beskyttelseslokket og monter dysen. 
Hold flasken opp ned ved bruk.
Skummet vil ekspandere 1½ to 2 ganger original
størrelse. Sørg derfor for at fugene ikke overfylles. 
Fuktighet er nødvendig for jevn og hurtig herding av 
skummet, det kan derfor lønne seg å spraye vann på 
fugeflatene. For lite fuktighet kan føre til uønsket
etterekspansjon. Ved dype fuger bør det skummes i 
flere omganger, og fuktes med vann mellom hvert lag.
Etter herding kan overflødig skum skjæres bort.
Om ikke alt skum benyttes med en gang bør hele
flasken benyttes i løpet av 4 uker. Dysen bør da bli
stående på flasken. Ved neste gangs bruk kuttes et par 
cm av dysen til man når uherdet skum.

Merk at produktet er svært brannfarlig, oppbevar en 
åpnet flaske i godt ventilert rom, ikke i kjøleskap eller 
fryser.

RENGJØRING AV VERKTØY

Fjern overflødig skum rundt fugen og rens utstyr for 
uherdet skum med aceton eller Casco® FoamGun
Cleaner 
 
Ved søl på huden bør skummet fjernes med såpe og 
vann før det herde.
Herdet skum kan kun fjernes mekanisk.

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra 
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring 
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne 
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet 
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre 
sikkerhetsrelaterte data .
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JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene 
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt 
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) 
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i 
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, 
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre 
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar 
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det 
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider: 
www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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