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Produktinformation 
 
 
BESKRIVNING 
1-komponent polyuretanskum med freonfri 
drivgas av propan/butan. Fogskummet 
levereras i tryckbehållare färdigt för 
användning. Vid applicering jäser skummet 
upp direkt när det lämnar munstycket och 
expanderar sedan ytterligare under 
härdningstiden. Utmärkt vidhäftning mot 
praktiskt taget alla material, även mot fuktiga 
ytor 
 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
För montering, drevning och isolering: 
Runt dörr- och fönsterkarmar 
Runt utfackningspartier 
Tätning under syll 
Mellan cellplast-, betong- siporex element  
Genomföringar under mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEGRÄNSNINGAR 
• Fogskum rekommenderas ej till: 
• Ytor av silicone, teflon, polyeten eller 

oljiga ytor 
• Rörelseupptagande fogar (1) 
• UV exponering (1) 
(1) Använd Tremco Isolerskum UV-Flex 
 
 
FÖRPACKNING 
500 ml (12 / kartong) 

750 ml (12 / kartong) 
 
 
LEVERANS 
Direkt från TREMCO eller genom 
återförsäljare. Ring 031-570010 för 
information om närmaste återförsäljare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk information Utmärkande egenskaper 
 
• Utmärkt vidhäftning mot praktiskt  

taget alla material 
• Mycket goda värme och 

ljudisolerande egenskaper 
• Kan appliceras på fuktiga ytor 
• God åldringsbeständighet 
• Påverkas inte av mögel eller röta 

 
ARBETSTEMPERATUR 
+5°C till 30°C, bäst resultat vid 
rumstemperatur. Minusgrader ger mindre 
volym och långsammare härdning.     Värm 
kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i 
kranvatten till ca +20°C 

VOLYMÖKNING VID APPLICERING 
Expanderar direkt 1,5 till 2 ggr. 
 
VOLYMÖKNING EFTER APPLICERING 
500 ml flaskan ger upp till 25 lit färdigt skum 
(fri mängd).  

750 ml flaskan ger upp till 38 lit färdigt skum 
(fri mängd) 

HÄRDNINGSTID 
minuter, kan skäras efter 15 minuter 
beroende på volym, Klibbfri inom 10 
luftfuktighet och temperatur. Full bärighet (20 
mm bädd) efter 12 timmar. 

DENSITET  
Ca 17 kg/m³ 

DRAGHÅLLFASTHET 
10 N/cm2  DIN 53430 

SKJUVHÅLLFASTHET 
6 N/cm2  DIN 53427 
TRYCKKRAFT 
Vid 10% tryckpåkänning 3 N/cm2             DIN 
53421 

VATTENABSORBERING 
0.3 vol.% DIN 53433 

VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA 
0,04 W/mK 

TEMPERETURBESTÄNDIGHET 
-40°c till +80°C, temporärt upp till +100°C 
 
 
LAGRINGSTID 
15 månader i oöppnad originalförpackning 
vid +10°C till +20°C. Aerosolförpackning, får 
ej utsättas för temperaturer över +50°C. 

Lagras i torr miljö. 
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Arbetsbeskrivning 
 
 
SKYDDSFÖRESKRIFTER 
Innehåller isosyananter. Använd handskar 
och skyddsglasögon 

Läs noga varuinformationsbladet för 
produkten innan arbetet påbörjas. 
 
 
FÖRBEHANDLING 
• Kontaktytor skall vara rengjorda från 

formolja, sand, damm etc. 
• Kontaktytan skall sprayas med vatten 

(blomspruta) före skumning. 
 
 
APPLICERING 
• Skaka flaskan kraftigt 15-20 ggr 
• Skruva på plastmunstycket. Behållaren 

är nu klar för skummning. 
• Fyll endast ca 40% av det tilltänkta 

utrymmet eftersom fogskummet 
fortsätter att expandera under 
härdningen. 

• Tjocka lager (högar) bör fyllas i 
omgångar med vattensprayningmellan 
varje lager. 

Vid arbetsuppehåll upp till 4 veckor (ej tömd 
flaska) skall ventilmunstycket böjas bakåt och 
tryckas fast på avsedd hållare. 
 
 
RENGÖRING 
• Ohärdat skum avlägsnas med Tremco 

Skumborttagare alt. aceton. 
• Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. 

med en skarp kniv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Teknisk service 
TREMCO:s produktspecialister ger gärna råd 
innan arbetet påbörjas. 
 


