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PRODUKTBLAD

Casco® Vinterskum
Ett skum som är särskilt lämpligt för kalla förhållanden

PRODUKTBESKRIVNING
Ett skum som kan användas året runt.
Kan användas vid temperaturer ner till -10 °C.

ANVÄNDNING
Tätar och isolerar runt fönster- och dörrkarmar.
Tätning och isolering av rörgenomföringar mellan 
byggnadselement och vid fyllning av hålighet.
Fästning av isolering av polystyrenskum (t.ex. Frigolit).

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Skum för användning hela året runt▪
16 löpmeter vid en fogbredd på 30 m▪
Fäster på de flesta våta och torra ytor▪
Kan användas vid temperaturer ner till -10 °C▪
Ny säkerhetsventil som ger en lagringsstabilitet på 18 
månader

▪

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se 
MiljöAppen.
Här hittar du även information om EC1, M1, länk till 
byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.
MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.si-
kamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas 1-komponents polyuretanskum (MDI-typ); Drivmedel: Propan/butan

Förpackning 700 ml 

Färg Offwhite

Hållbarhet 18 månader

Lagringsförhållanden Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Håll behållaren stängd och förseglad 
tills den ska användas.

TEKNISK INFORMATION

Kemisk resistens Mycket god mot olja, bensin, fett och vatten

Fogutformning Cellstruktur:  Medium

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning 16 löpmeter vid en fogbredd på 30 mm
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Produkttemperatur Appliceringstemperatur: -10 °C till +25 °C.
Burken ska ha en temperatur på minst +5 °C.

Härdningstid Max. 12 h vid +23 °C; Max. 18 h vid +5 °C

Skärtid ~ 30 minuter för en 30 mm bred fog vid rumstemperatur. Längre tid med 
tjockare fyllningar eller lägre temperatur och luftfuktighet.

Klibbfri tid ~ 10 minuter i rumstemperatur

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata 
kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.

VIDARE INFORMATION
Vinterskum har en ny flexibel ventil som ger:

Lagerhållbarhet på 18 månader▪
Inget krav på stående förvaring▪
Noggrannare dosering▪
Säkrare användning▪

BEGRÄNSNINGAR
Skummet måste skyddas mot UV- och solljus▪
Applicera aldrig tjockare skikt än 25 mm, då det i så 
fall blir svårt att få genomhärdning

▪

Använd skyddsglasögon och handskar▪
Förvara burken i rumstemperatur. För låg tempera-
tur ger dåligt skum och dålig avkastning

▪

Högre temperatur än +50 °C orsakar att burken ex-
ploderar

▪

Sörj för god ventilation▪

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Fogytorna måste vara rena, torra och fria från olja, lö-
sa partiklar, separationsskikt, släppmedel, impregne-
ringsmedel och andra föroreningar.
Stadga fönster- och dörrkarmar med stöttor, så att de 
ej deformeras när skummet expanderas.
Ingen primning behövs.

Ytorna måste fuktas väl med vatten.
Alla komponenter måste vara ordentligt förberedda 
innan skummet appliceras.
Kylda burkar måste värmas upp försiktigt i vatten in-
nan de används. Burken får dock inte värmas upp till 
över +50 °C eftersom det finns risk att den spricker.
Burkar som är för varma, t.ex. efter att ha stått i ett 
fordon under sommaren, måste kylas i vatten.
Burken bör skakas då och då under denna process för 
att snabbare uppnå önskad temperatur.
Före arbetet och innan adaptern fästs på burken mås-
te den skakas ordentligt minst 15-20 gånger.
Man måste vara försiktig så att burken inte fästs lutan-
de in i tråden eller vänds om. När en burk har påbör-
jats bör den användas inom fyra veckor.
     

RENGÖRING AV VERKTYG

Ta bort allt överflödigt skum i anslutning till fogen och 
rengör verktyg med aceton före härdning. Rengör hu-
den med vatten och tvål eller handrengöringsmedel 
före härdning. Ohärdad produkt på verktyg rengörs 
med aceton eller rapsolja. Härdad produkt avlägsnas 
mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Cascopro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med 
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det 
må vara varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- 
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den 
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se
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