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Fugeskum Håndværk
1-komponent polyuretanskum, der
anvendes til isolering og tætning rundt
omkring døre og vinduer, rørgennemføringer samt til udfyldning af
huller.

TEKNISKE DATA
Produkttype: Skum
Basis: Propan/Butan
Farve: Gullig
Vægtfylde: Ca. 25 g/ltr.
Cellestruktur: Mellemfin
Rækkeevne: Ca. 50 lbm. Ved en fugediameter på
30 mm
Brandklasse: B3 i henhold til DIN 4102
Vandoptagelse: 1,5 vol. % i henhold til DIN 53433
Hærdetid: Overfladetør efter ca. 20 min. Kan
bearbejdes efter ca. 3 timer afhængig af
temperatur og luftfugtighed
Anvendelsestemperatur: +5 °C - +30 °C. Bedst
ved +20 °C
Temperaturbestandighed: -40 °C – +90 °C.
RENGØRING
Brug beskyttelseshandsker og - briller og undgå at få
skum på huden, da det efter hærdning kun kan fjernes
mekanisk. Ikke-hærdet skum afvaskes madolie og
efterfølgende med vand og sæbe.
Ikke-hærdet skum på materialer fjernes med acetone,
hærdet skum fjernes mekanisk.
VEDHÆFTNING
Hæfter til de fleste byggematerialer, bortset fra
polyethylen, silikone, polypropylen og teflon.
FORBEHANDLING
Vedhæftningsfladerne skal være rene, fri for is, fedt,
olie og løse partikler. Vindues- og dørkarme skal være
fastgjorte og afstivede, så de ikke presses bort, når
skummet ekspanderer. Ved meget tørre flader, fugtes
disse let inden udskumning, for at sikre optimal
ekspansion. Afdæk områder hvor der ikke ønskes
skum.

• Hæfter også på fugtige flader
• Hærdet skum kan spartles og overmales
• Gode lyd- og varmeisolerende egenskaber
• God vedhæftning til de fleste byggematerialer

PÅFØRING
Brug altid beskyttelseshandsker. Beskyttelseshætten
fjernes og plastrøret skrues på. Ryst herefter
beholderen grundigt. Vend beholderen på hovedet, og
tryk let på ventilen til skummet flyder. Fyld fugen ca.
40 %. Lad plastrøret blive siddende, hvis ikke hele
indholdet anvendes. Ved næste anvendelse klippes
plastrøret af ned til uhærdet skum.
Den hærdede skum kan overmales eller fuges med
elastisk fugemasse.
NB! Ikke anvendt skum har begrænset holdbarhed.
BEGRÆNSNING
Hæfter ikke på polyethylen, polypropylen, silikone eller
teflon.
EMBALLAGE
700 ml
HOLDBARHED OG OPBEVARING
12 mdr. i tæt, lukket emballage ved +10 °C - +30 °C.
Frostfrit. Opbevares stående.
BORTSKAFFELSE
Produktrester, rengøringsvand og beholdere med
produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende
regler og love.
SIKKERHED & MILJØ
Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr
som fx handsker, briller m.m.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for
produktet på www.casco.dk.
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BEMÆRK
Følg de relevante produktdatablade ved brug af
supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at
producenten kontaktes for yderligere information.
Følg kravene i de gældende bygningsreglementer,
retningslinjer og datablade.
Se venligst det landespecifikke datablad.
Denne produktinformation erstatter alle tidligere
udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring.
Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at
finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger
uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede
resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en
problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig
kontrol.

Certificeret iflg.:

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk

