
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKNISK DATABLAD 
 
FORDELE 
- 750 ml producerer 35-40 liter 
- Formulering for alle sæsoner 
- Skæretid 20-40 minutter 
- Højt bidrag til støjreduktion  
- Høj termisk isolering  
- 18 måneders holdbarhed 
- EC1 Plus  

 
 
PRODUKTBESKRIVELSE  
Bostik P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS FLEX PRO 
B3 er en enkomponent professionel fleksibel 
højvarmeisolering og konstruktion B3 
polyurethanskum, der kan benyttes 365 dage om 
året. Bostik P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS FLEX 
PRO B3 opfylder BREEAM-specifikationer, der er 
nævnt i kapitel ‘Health and Wellbeing’, Hea 02 
Indoor Air Quality, vedrørende emissionniveauer 
for flygtig organisk forbindelse (VOC) (produkter). 
 
ANVENDELSE 
Bostik P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS FLEX PRO 
B3 er specielt udviklet som et fleksibelt og højt 
termisk isoleringsskum til at fylde samlinger 
omkring vindues- og dørkarme og i 
konstruktionen, skillevægge, lofts- og gulvfuger, 
overfladegennemtrængning af rør og rør gennem 
vægge og gulve. Dens sæsonuafhængige funktion 
sikrer en anvendelse 365 dage om året. Generelt 
har Bostik Bostik P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS 
FLEX PRO B3 en fremragende vedhæftning til 
beton, sten, gips, træ, metal og mange 
plastmaterialer såsom EPS og XPS, stift PU-skum 
og uPVC. 
 
BRUGSANVISNING 
Beholders temperatur: + 5 °C til + 30 °C (selvom + 
15 °C til + 25 °C anbefales) Anvendelsestemperatur 
(gælder miljø og substrater): + 5 °C til + 35 °C 
(anbefalet + 15 °C til + 25 °C). Hold beholderen med 
ventilen vendt opad, og sæt en applikatorpistol 
med NBS-gevind på beholderen. Vi anbefaler en 
NBS Gold (se instruktioner i pistolboksen). Ryst 
dåsen kraftigt mindst 30 gange før brug. Vend   

 
 
 
beholderen på hovedet og påfør skummet. For at 
regulere skummængden løsnes ventilen bag på 
håndtaget. Fyld halvdelen af hulrummet, og sprøjt 
skummet let med vand i tilfælde med lav 
luftfugtighed. Skummet udvider sig for at fylde 
resten af hulrummet. Til fæstning på vinduer og 
dørkarme anbefaler Bostik at bruge P745 
FOAM’N’FIX B2, P550 FOAM’N’FIX TURBO B2 eller 
P345 FOAM’N’FIX 2C B2. 
 
Beskyt øjnene, brug handsker og 
beskyttelsesudstyr.  Gulvbelægning og møbler skal 
dækkes med papir eller plastfolie. Fuger bredere og 
dybere end 4 cm skal udfyldes i flere lag. Vent15-
30 minutter mellem hver påføring. Før hver 
påføring sprayes let med vand. Må kun bruges i 
godt ventilerede områder. Opbevar beholderen 
lodret mellem + 5 °C og + 25 °C. Beholder er under 
tryk! Beskyt mod sollys og udsæt den ikke for 
temperaturer over + 50 °C. Må ikke gennembores 
eller brændes, selv efter brug. Indeholder 
brændbare drivmidler. Udsæt ikke for åben ild eller 
glødende materiale. Holdes væk fra 
antændelseskilder. Rygning forbudt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P905 
FOAM’N’FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3 

PROFESSIONAL GUN GRADE B ALL SEASONS FLEXIBLE B3 POLYURETHANE FOAM 
 



Al information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er 
baseret på vores aktuelle viden og erfaring og er Bostik’s eksklusive (immaterielle) ejendom. 
Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjepart, gengives, formidles til 
offentligheden eller på anden måde bruges uden Bostik’s skriftlige samtykke. De tekniske 
oplysninger i dette dokument fungerer som vejledende og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke 
ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af (redaktionelle) fejl, 
ufuldstændighed og/eller mangler i dette dokument. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, 
ufuldstændighed og/eller ukorrekthed på grund af teknologiske ændringer eller enhver 
forskning, der er foretaget mellem datoen for offentliggørelse af dette dokument og den dato, 
hvorpå produktet erhverves. Bostik forbeholder sig retten til at ændre ordlyden i dette 
dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på 
grund af brugen af det produkt eller de produkter, der er afbildet i dette dokument. Brugeren 
skal inden brugen af produktet læse og forstå informationen i dette dokument og andre 
dokumenter, der vedrører produkterne. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige 
test for at sikre, at produktet er egnet til dets tilsigtede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan 
produktet anvendes og/eller omstændigheder i forbindelse med begivenheder, der opstår under 
opbevaring eller transport, og vi påtager os derfor overhovedet intet ansvar for skader. Alle 
leveringer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, der 
er indleveret til det hollandske handelskammer 

 
BOSTIK SMART SUPPORT 
 
 
Smart help digital 
Bostik.com/  
 
Smart help  
+45 (0)44 84 15 00 
 
 

 

 

 

Bostik AB 
Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tel: +46 (0) 42 19 50 00 
www.bostik.com 
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TEKNISK DATA 
Anvendelsestemperatur  +5 °C til +35 °C 

Base  Polyurethan  

Lukkede celler  ± 70% 

Hærdningstid FEICA TM1015 80-100 minutter 

Skæretid FEICA TM1005 20-40 minutter 

Densitet  15-20 kg/m3 

Brandadfærd DIN 4102-1 B3 

Lydisolering i samlinger  61 dB 

Klæbefri tid FEICA TM1014 8-12 minutter 

Temperaturbestandighed  -40°C til +90°C 

Varmeledningsevne  30-35 mW/m.K 

Ydelse FEICA TM1003 750 ml = 35-40 
liter 

 
Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/-3 % 

 
BEGRÆNSNINGER 
- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød 

plast, neopren og bituminøse underlag 
- Ikke egnet til permanent vandbelastning 
- Ikke egnet til fyldning af hulrum med 

utilstrækkelig fugt 
 
FORBEREDELSE AF OVERFLADE OG 
FÆRDIGBEHANDLING 
Underlagene skal være rene og fri for støv, olie og 
fedt. Det er vigtigt at fugte underlaget lidt før 
brug, da dette forbedrer vedhæftningen og den 
færdige cellestruktur i skummet. 
 
MALINGSKLAR 
Bostik Bostik P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS 
FLEX PRO B3 kan males eller dækkes med 
fugemasse/puds, når det er fuldstændigt hærdet. 
 
RENGØRING 
Frisk skum kan øjeblikkeligt fjernes med Bostik 
P100 FOAM'N'CLEAN POWER. Efter hærdning kan 
overskydende skum fjernes med en kniv eller 
spatel, og skumoverfladen kan 
overfladebehandles. 
 
FARVE(R) 
- Hvid 
 
 
 
 

EMBALLAGE 
- 750 ml dåser, 12 pr. æske 
 
For produktspecifikationer henvises til Online Produktdetaljer-
side 

 
HOLDBARHED 
I uåbnet original emballage mellem + 5 °C og + 25 
°C er holdbarheden op til 18 måneder fra 
produktionsdatoen, hvis opbevaret på et tørt sted. 
 
CERTIFICERINGER  
- DIN 12354-3 Lydisolering i samlinger 
- DIN 18542 Luftgennemtrængelighed 
- EN 12664 - Varmeledningsevne 
- Emicode EC1 Plus 
- A+ Fransk VOC Regulering 
 
SUNDHED OG SIKKERHED 
Produktsikkerhedsdatablad skal læses og forstås 
inden brug. Disse er tilgængelige på anmodning og 
via hjemmesiderne. 
 
BREEAM 
BREEAM er verdens førende metode til vurdering 
af bæredygtighed for 
masterplanlægningsprojekter, infrastruktur og 
bygninger. Det genkender og afspejler værdien i 
aktiver med højere ydelse på tværs af det byggede 
miljøs livscyklus, fra nybyggeri til brug og 
renovering. 
 
Bostik er i stand til at understøtte den 
internationale BREEAM-ordning til levering af 
uafhængige tredjepartscertifikater, som vi gør det 
for produktet Bostik P905 FOAM’N’FILL ALL 
SEASONS FLEX PRO B3. På grund af EC1 Plus kan 
Bostik levere det krævede 'bevis' i henhold til Hea 
02 Indoor Air Quality, hvad angår emissionniveauer 
for flygtig organisk forbindelse (VOC).  
 


