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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Til tætning af komponenter i underjordiske 
brønde

Til påføring uden pistol

Økonomisk
• erstatter dyrt arbejde med mørtel
• til jævn og hurtig fyldning

Påføringsdyse – klar til brug
• intet behov for en specifik ekstruderingspistol
• nem og hurtig brug
• muliggør brug, selv hvor pladsen er trang• 
Brug af beholder
• efter åbning kan skummet bruges op til maksimalt 2 uger

Vandfast
• sikrer en hurtig samling (6-20 timer) og hvis muligt op til 

et tryk på 0,5 bar (certifikat fra MFPA Leipzig PB 5.2/08-
049)

• skummet trænger ind i små huller og forsegler indefra• 
Stor holdbarhed
• stabil over tid mod: Benzin, olier og vand, farver, kemisk 

stof
• til kloakker og mod alle former for bakterier, der normalt 

findes i jorden
• forurenede væsker
• kan males og pudses over

Brøndskum

Kemisk basis Enkeltkomponent polyuretan
Farve Beige
Lugt/duft Karakteristisk
Støbt tæthed 13 kg/m³
Cellestruktur Mellem - fin
Klæbefri efter 10 min.
Kan skæres efter 16 min.
Fuld elasticitet 12 t.
Min. bearbejdningstempe-
ratur 5 °C

Maks. bearbejdningstem-
peratur 30 °C

Min. overfladebearbejd-
ningstemperatur 5 °C

Min./maks. temperaturmod-
stand -40 til 100 °C

Indhold 750 ml
Beholder Dåse
Vægt for indhold 706 g
Brandklasse F
Brandklasse, betingelser i overensstemmelse med DIN EN 13501-1
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Betingelser for at opret-
holde holdbarhed fra 
produktionen

opretstående, køligt og tørt lagerområde

Anvendelse

Til jævn og hurtig fyldning af fuger imellem sammenføjningskomponenter i brønde (i overensstemmelse med DIN 4034, del 2). 
Til at isolere og forsegle rørtilslutninger i brønde, kloakkanaler og til montering af vandbehandlingssystemer. Velegnet til CLS, 
mursten, sten, gips, træ, fiberbeton, metal, forskellige typer plastmaterialer som f.eks. polystyren, hærdet PU-skum, hård PVC (ikke 
egnet til polyethylen og silikonegummi)

Instruktioner
##keep##

Beholderen omrystes godt i ca. 30 minutter før brug. Fugt det underliggende materiale med vand. Tryk skummet ud mens cylin-
deren vendes på hovedet. Påfør skummet i et jævnt mønster på konnektorringe, og påfør endnu et lag inden for 10 minutter. 
Overskydende skum fra samlingen må ikke afskæres eller udjævnes

Bemærk

Denne skum er ikke modstandsdygtig overfor UV-lys. Ikke velegnet til isolering mod indtrængen af vand i kældre. Hold cylin-
deren i en oprejst position for at sikre, at ventilen altid er i korrekt tilstand
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