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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Montage- og fyldskum til påføring med pistol

Fremragende vedhæftning på de fleste bygning-
materialer (undtagen PE, PP, PTFE og silikone)

Bedre lyd- og varmeisolering end mineraluld, 
kork og glasfiber

Holdbar
Uden tab af volumen og kun begrænset efterekspansion.

Hurtig til at hærde

Fincellet og ensartet skumstruktur

Modstandsdygtig over for ældning

Modstandsdygtig over for en lang række opløs-
ningsmidler, malingstyper og kemikalier 
Art.nr. 0892 152 400 = Pistolskum
Art.nr. 0892 153 1 = Præsicionsskum

Skum

Fuld elasticitet 12 t.
Min. bearbejdningstempe-
ratur 5 °C

Maks. bearbejdningstem-
peratur 30 °C

Min. overfladebearbejd-
ningstemperatur 5 °C

Min. temperaturmodstand -40 °C
Modstandsdygtighed over 
for ultraviolet lys Nej

Beholder Dåse

Art.nr. 0892 153 1 0892 152 400
Stk. pr. pk. 1 / 12 1 / 12

Kemisk basis Enkeltkomponent 
polyuretan

Fugtighedshær-
dende polyuret-
hanprepolymer

Farve Beige Gul
Lugt/duft Neutral Karakteristisk
Støbt tæthed 0,01 g/cm³ 25 kg/m³

Betingelser for 
målelig tæthed

i henhold til DIN 
EN ISO 845 
(gennemsnit)

Cellestruktur Mellem - fin
Klæbefri efter 11 min. 10 min.

Betingelser for at 
være klæbefri

ved 20 °C og 65 
% luftfugtighed, 30 
mm klæbelinje

Kan skæres efter 14 min. 40 min.
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Art.nr. 0892 153 1 0892 152 400

Betingelser for 
skæreevne

ved 20 °C og 65 
% relativ luftfug-
tighed, 30 mm 
klæbelinje

Afsluttende spred-
ning mulig efter 2 t.

Betingelser for 
afsluttende spred-
ning

ved 20 °C og 65 
% relativ luftfug-
tighed ved 30 mm 
klæbelinje

Betingelser for 
fuld elasticitet

Ved 20 °C og 50 
% relativ luftfug-
tighed

Maks. overfla-
debearbejdning-
stemperatur

30 °C 35 °C

Maks. temperatur-
modstand 100 °C 90 °C

Brandklasse F B3

Brandklasse, 
betingelser

i overensstem-
melse med DIN 
EN 13501-1

i overensstemmelse 
med DIN 4102

Varmelednings-
evne λ 0,032 W/(m*K)

Varmelednings-
evne λ, betin-
gelser

i overensstem-
melse med DIN 
56612

Kompressions-
styrke 0,3 N/mm2

Kompressions-
styrke, betingelser

baseret på DIN 
53421

Betingelser for 
akustisk isolering 
af samlinger

i overensstem-
melse med DIN 
52210

Akustisk isolering 
for 10 mm bred 
samling

-1 dB

Akustisk isolering 
for 20 mm bred 
samling

-6 dB

Brudforlængelse 25 %

Brudforlængelses-
betingelser

i overensstem-
melse med DIN 
53571
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Art.nr. 0892 153 1 0892 152 400
Bøjningsstyrke 0,7 N/mm2

Betingelser for 
bøjningsstyrke

i overensstem-
melse med DIN 
53423

Forskydnings-
styrke 0,17 N/mm2

Betingelser for 
forskydnings-
styrke

i overensstem-
melse med DIN 
53427

Ydelse (volumen) 
ca. 40 l

Betingelser for 
ydelse

Skumydelse (fri 
skumformning)

Indhold 700 ml 750 ml
Vægt for indhold 680 g 735 g
Holdbarhed fra 
produktionsdato/
betingelser for 
opretholdelse af 
holdbarhed fra 
produktionen

15 Måned/
Måneder

12 Måned/
Måneder

Betingelser for 
at opretholde 
holdbarhed fra 
produktionen

opretstående, 
køligt og tørt lager-
område

ved 20 °C

Anvendelse

Sikker isolering og udfyldning af vinduessamlinger, røråbninger, samlinger, vægsamlinger, døråbninger og hulrum, f.eks. 
åbninger i vægge, tagkonstruktioner, rørkanaler, reoler med jalousilåger osv. Klæber på beton, sten, hård PVC, metal og træ. 
Klæber ikke på PE, PP, silikone, PTFE og fedt.

Instruktioner
##keep##

Beholderen omrystes kraftigt 20 gange før brug. Underlagene skal være rene, faste og fri for støv og fedt. Stærkt absorberende 
overflader forbehandles. Vedhæftningsoverflader skal fugtes med vand, før skummet påføres. Tilfør vand, hvis der påføres flere 
lag skum. Beholderen skrues på pistolen – skru den ikke for langt ind, og hold den ikke på skrå. Skummet fortsætter med at 
ekspandere efter påføring. Fjern omgående stænk af uhærdet skum med PURlogic Clean, varenr. 0892160. Rengør pistolen og 
ventilen grundigt efter brug. Den åbne beholder skal altid være skruet på pistolen.

Bemærk

Primeren skal påføres porøse og sugende overflader. PURLOGIC® TOP kan anvendes med skumpistolerne PURLOGIC® Xpress, 
varenr. 08911524 og PURLOGIC® COMBIpress, varenr. 08911526. Andre pistoler kan ikke anvendes.
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Tilbehør Art.nr.
Trykluftfugepistol  T16X 0891 16 

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste 
under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte 
omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter og forbeholder os ret 
til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.


