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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

2K patronskum til sikker dørkarmmontage

Meget hurtig til at nå den endelige styrke
Reducerer opskumningstiden til 60 minutter, hvilket sparer tid 
og penge

Gode vedhæftningsegenskaber
God klæbeevne på næsten alle underlag i konstruktionen

Formstabilt skum
Intet behov for sammentrykning, når opskumningstiden er 
nået

Testede produktegenskaber
• Samlingslydisolering. Reducerer støjniveauet ved RST,w = 

61 dB iht. DIN 52210
• Termisk ledningsevne. Reducerer varmetab ved 0,035 W/

(mK) iht. DIN 52612
• Luftgennemtrængelighed. Forhindrer træk, baseret på DIN 

18055/EN 42 
• Vanddampsgennemtrængelighed. Testet i overensstem-

melse med DIN EN ISO 12572 
• Energibesparende i henhold til Den tyske energisparefor-

ordning (EnEV). Varmeomkostningsbesparelser på 9 % 
baseret på DIN 18055/EN 42

• Generelt testcertifikat fra byggemyndigheder. Overholder 
byggematerialeklasse B2 iht. DIN 4102, del 1

• EMICODE-certificeret

Fincellet og ensartet skumstruktur

Uden silikone og opløsningsmidler

Modstandsdygtig over for ældning

Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/
er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler 
mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge 
sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
Byggeskumme er vandfast

PURlogic® Fast 2-komponent rammeskum

Kemisk basis Polyuretan-prepolymer
Farve Grøn
Lugt/duft Karakteristisk
Støbt tæthed 35 kg/m³
Betingelser for målelig 
tæthed

i udløst form, testet i overensstemmelse 
med Würths testmetoder

Cellestruktur Fin

Cellestrukturbetingelser testet i overensstemmelse med Würths 
kontrolmetoder

Levetid 4 min.
Klæbefri efter 5 min.
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Betingelser for at være 
klæbefri ved 23 °C og 50 % luftfugtighed

Kan skæres efter 15 min.
Betingelser for skæreevne Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed
Fuld elasticitet 1 t.
Betingelser for fuld elasti-
citet ved stuetemperatur

Afsluttende spredning mulig 
efter 60 min.

Betingelser for afsluttende 
spredning ved stuetemperatur

Min./maks. bearbejdning-
stemperatur 10 til 25 °C

Min./maks. omgivelsestem-
peratur for bearbejdning 10 til 25 °C

Min./maks. overfladebear-
bejdningstemperatur 10 til 25 °C

Min./maks. bearbejdning-
stemperatur for dåse 10 til 25 °C

Min./maks. temperaturmod-
stand -40 til +90 °C

Maks. kortvarig temperatur-
modstand 120 °C

Kompressionsstyrke 5 N/cm2

Kompressionsstyrke, betin-
gelser

baseret på DIN 53421 ved 10 % kompri-
mering

Min. kombineret spænding 
og forskydningsmodstand 9 N/cm2

Betingelser for kombineret 
spænding og forskydnings-
modstand

i overensstemmelse med DIN 53427

Forlængelse ved brud 30 %
Ydelse (volumen) ca. 10 l

Betingelser for ydelse Testet i overensstemmelse med Würths test-
metoder

Indhold 400 ml
Brandklasse B2
Brandklasse, betingelser i overensstemmelse med DIN 4102
Modstand mod Aldring
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Betingelser for at opret-
holde holdbarhed fra 
produktionen

opretstående og tørt lagerområde

Bæredygtighed Lav emission/lav forurening

Anvendelse

For sikker installation af træ- og ståldørrammer, vindueskarmtilslutninger*, til fyldning af større hulrum, f.eks. ved tagkonstruktion, 
badekar og brusebadekar samt model- og formkonstruktion.
* Skal beskyttes mod trykbelastning med tilstrækkelig støttebelastning.
Klæber på beton, sten, hård PVC og træ.

Art.nr. 0892 144 
Stk. pr. pk.: 1 / 12
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Teknisk oversigtstabel for Purlogic® PU-skum og sprøjtekork
Tekniske data Anvendelsens hovedområde

Würth-produkt
Art.nr.

G
iver frit skum

 op til ...

Klæ
bem

assefri ved + 20 °C fra ... m
in.

Kan skæ
res fra ... m

in.

Kan spredes fra ... m
in. (hæ

rdning)

Kan bearbejdes (substrat/m
iljø) fra ... °C

Kan behandles (dåsetem
peratur) fra ... °C

UV-resistent

Byggem
aterialeklasse i overensstem

m
else m

ed DIN
 4102

Term
isk forsegling m

ellem
 vinduesram

m
e og væ

g

Lydisolering til vinduessam
linger

Lydisolering i dørram
m

er

Fastgørelse og fyldning af dørram
m

er

Fyldning, forsegling og isolering af hulrum

Tæ
tning og fyldning af forbindelsesled til tagelem

enter

Påfyldningsåbninger til rør

Indstilling af badekar og brusekar

Forbindelse af trapper

PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1

40 l 7 40 - - 5 +5 Nej B2 ⎷ ⎷ O O ⎷ ⎷ ⎷ O O

PURLOGIC®Flex
0892 142 8 18 l 6 20 - - 15 0 Nej B2 ⎷ ⎷ O O ⎷ ⎷ ⎷ O O

O = ikke egnet
⎷ = egnet
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##Instruktioner
##keep##

Dæk tilstødende overflader til arbejdsstedet, før arbejdet påbegyndes. Skru det medfølgende adapterrør på ventilen. Drej den 
indvendige del af den røde drejeskive 5 gange til højre. Dette åbner B-komponenten. Ryst dåsen kraftigt ca. 20 gange med 
ventilen nedad, så indholdet blandes og skumkvaliteten optimeres. Skummet skal have en ensartet limegrøn nuance. Hvis dette 
ikke er tilfældet, skal dåsen rystes igen. 

Trædørs- og vinduesrammer:
Til montering af dør- og vinduesrammer, skal de strukturelle komponenter justeres og fastgøres i overensstemmelse med de 
nyeste standarder. Brug stivere til dørrammer. Påfør derefter skummet tre steder på venstre og højre side. Fyld kun samlinger eller 
fordybninger 50 % op med skum, da skummet ekspanderer. 

Ståldørrammer:
Ståldørrammer skal klæbes helt med skum og også fastgøres mekanisk. Skær overskydende, fuldt hærdet skum væk med en kniv. 
Fjern omgående stænk af uhærdet skum med PURLOGIC Clean, art.nr. 0892 160. 

Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Bevis for ydeevne

EMICODE EC1plus: Meget lave emissioner: EMICODE-klassifikationssystemet skelner mellem byggeprodukters miljø- og sund-
hedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.

EMICODE-certifi-
ceret. Meget lav 
afdampning til inde-
klimaet.

Teknisk oversigtstabel for Purlogic® PU-skum og sprøjtekork
Tekniske data Anvendelsens hovedområde
PURLOGIC®EASY
0892 143 30 l 7 12 - - 5 +5 Nej B2 ⎷ ⎷ O O ⎷ ⎷ ⎷ O O

PURLOGIC®FAST
0892 144 10 l 7 15 60 +10 +10 Nej B2 ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ O

PURLOGIC® SPRINT
0892 146 4,3 l 3 9 20 +10 +10 Nej B2 O O ⎷ ⎷ O O O O ⎷

PURLOGIC®Turbo
0892 147 5,5 l 1,5 +5 20 +10 +10 Nej B2 O O ⎷ ⎷ O O O O O

Dispersions-
sprøjtekork
0892 140

500 ml x x - +5 +5 Ja B2 ⎷ ⎷ O O ⎷ ⎷ O O O

PURLOGIC®Premium
0892 142 4 50 l 7 40 - -5 +5 Nej B1 ⎷ ⎷ O O ⎷ ⎷ ⎷ O O

PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300 25 l 15 60 - +5 +5 Nej B1 ⎷ ⎷ O O ⎷ ⎷ ⎷ O O

O = ikke egnet
⎷ = egnet
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Leveringsprogram for art.nr. 0892 144 
Betegnelse Art.nr. Antal
Vinklet adapter til montageskum 8 mm 0891 151 0 1

##keep##

Tilbehør Art.nr.
Vinklet adapter til montageskum 8 mm 0891 151 0
PE-skumkanon PURlogic® Clean 500 ml 0892 160 

Bemærk

Klæber på beton, sten, hård PVC, metal og træ. Klæber ikke på PE, PP, silikone, PTFE og fedt. Primeren skal påføres porøse og 
sugende overflader. Udbredelsestiden kan stige betydeligt ved fugtige bygningsoverflader. Der behøver ikke tilføres fugt (fugt-
ning af klæbefladerne) med 2-komponent skum.

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. Vi forbeholder os ret 
til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.


