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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Brugsklar 1k-pistolskum til påføring, selv ved 
lave temperaturer.

• Fremragende klæbeevne på de fleste materialer 
(undtagen teflon, PP og PE)

• Høj termisk og akustisk isolering
• Gode udfyldende egenskaber
• Ingen volumenændring efter tørring
• Kan påføres selv ved høje temperaturer

Helårsskum

Kemisk basis Enkeltkomponent polyuretan
Farve Gul
Lugt/duft Karakteristisk
Støbt tæthed 25 kg/m³
Klæbefri efter 8 min.
Betingelser for at være 
klæbefri ved 20 °C

Kan skæres efter 1 t.
Fuld elasticitet 720 t.
Min. bearbejdningstempe-
ratur -10 °C

Maks. bearbejdningstem-
peratur 30 °C

Min. overfladebearbejd-
ningstemperatur -10 °C

Maks. overfladebearbejd-
ningstemperatur 30 °C

Min. bearbejdningstempe-
ratur for dåse 10 °C

Min. temperaturmodstand -40 °C
Maks. temperaturmodstand 90 °C
Brandklasse B3
Brandklasse, betingelser i overensstemmelse med DIN 4102-1
Modstandsdygtighed over 
for ultraviolet lys Nej

Indhold 750 ml
Beholder Dåse
Vægt for indhold 10 g
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

18 Måned/Måneder

Betingelser for at opret-
holde holdbarhed fra 
produktionen

ved 5 °C til 25 °C

Anvendelse

Montering af vindues- og dørrammer, fyldning af fordybninger, åbninger i tagstrukturer, temperatur- og lydisolering.
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##Instruktioner
##keep##

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. En let fugtning af overfladen forbedrer vedhæftningen og hærdningen samt skum-
mets cellestruktur. Ryst dåsen i ca. 20 sekunder, før den skrues på pistolen for at sikre, at dåsens indhold er blandet. Skummet 
doseres ved at trykke kontrolleret på pistolens udløser. Fyld kun samlinger eller fordybninger moderat op, da skummet ekspan-
derer. Skær overskydende fuldt hærdet skum af med en kniv.


