P905
FOAM’N’FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3
AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU PISTOOLILUOKKA B KAIKKI VUODENAJAT JOUSTAVA B3
POLYURETAANIVAAHTO
TUOTESELOSTE
EDUT
- Tuotto 750 ml:sta on 35–40 litraa
- Kaikkiin vuodenaikoihin sopiva koostumus
- Leikkausaika 20–40 minuuttia
- Vaikuttaa voimakkaasti melua vähentävästi
- Tehokkaasti lämpöä eristävä
- 18 kuukauden säilyvyys
- EC1 Plus- ja A+-sertifioitu

TUOTEKUVAUS
Bostik P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS FLEX PRO
B3 on yksikomponenttinen ammattikäyttöön
tarkoitettu, joustava, voimakkaasti lämpöä eristävä
rakennuksiin soveltuva B3-polyuretaanivaahto,
jota voidaan käyttää 365 päivänä vuodessa. Bostik
P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3
täyttää luvussa ”Terveys ja hyvinvointi” mainitut
BREEAM-määritykset, Hea 02 sisäilmanlaatu
koskien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC)
päästötasoja (tuotteet).
KÄYTTÖSOVELLUKSET
Bostik P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS FLEX PRO
B3 on erityisesti kehitetty joustavana ja korkean
lämmöneristyksen eristysvaahtona täyttämään
ikkunan- ja ovenkarmien ympärillä olevat saumat,
ja rakentamisessa, väliseinissä, katto- ja
lattiasaumoissa, putkien ja johtojen pintojen
läpivienneissä seinien ja lattioiden läpi. Sen kaikkien
vuodenaikojen ominaisuus varmistaa käytön 365
päivänä vuodessa. Yleisesti ottaen Bostik Bostik
P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3 tuotteella on erinomainen tarttuvuus betoniin,
kiveen, kipsiin, puuhun, metalliin ja moniin
muoveihin, kuten EPS ja XPS, jäykkä PU-vaahto ja
uPVC.
KÄYTTÖOHJEET
Kanisterilämpötilä: + 5°C–30°C (vaikka
suosittelemme lämpötila-aluetta +15°C–+25°C)
Käyttölämpötila (sovelletaan ympäristöön ja
alustoihin): + 5°C–35°C (suosittelemme +15°C–
+25°C). Pidä kanisteria venttiili ylöspäin

käännettynä ja kytke levityspistooli NBS-kierteellä
kanisteriin.
Suosittelemme NBS Goldia (katso ohjeet
pistoolilaatikosta). Ravista kanisteria voimakkaasti
ennen käyttöä vähintään 30 kertaa. Käännä
kanisteri ylösalaisin ja levitä vaahto. Sääntele
vaahdon virtausta löysäämällä venttiiliä kahvan
takaa. Täytä onkalo puoliksi, ja vähäisen kosteuden
tapauksessa, suihkuta vaahtoa kevyesti vedellä.
Vaahto laajenee täyttämään loput. Ikkunan- ja
ovenkarmien tiivistämiseen Bostik suosittelee
käyttämään tuotteita P745 FOAM’N’FIX B2, P550
FOAM’N’FIX TURBO B2 tai P345 FOAM’N’FIX 2C B2.
Suojaa silmät, käytä käsineitä ja suojavarusteita.
Lattia ja huonekalut on peitettävä paperi- tai
muovikalvolla. Yli 4 cm leveät tai syvät liitokset on
täytettävä useilla kerroksilla. Odota 15–30
minuuttia levityskertojen välillä. Suihkutetaan
kevyesti vedellä ennen jokaista levityskertaa.
Käytetään vain hyvin tuuletetuilla alueilla.
Kanisteria on säilytettävä pystyssä lämpötilassa +
5°C–+ 25°C. Paineastia! Suojattava auringonvalolta
eikä saa altistaa yli + 50°C lämpötiloille. Ei saa
puhkaista tai polttaa, ei myöskään käytön jälkeen.
Sisältää herkästi syttyviä ponnekaasuja. Ei saa
suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen.
Pidettävä poissa sytytyslähteistä. Tupakointi
kielletty.

Käyttölämpötila
Pohja
Umpisolut
Kovettumisaika
Leikkausaika
Tiheys
Palamiskäyttäytyminen
Liitoksen äänieristys
Kosketuskuiva
Lämmönkestävyys
Lämmönjohtavuus
Tuotto

FEICA TM1015
FEICA TM1005
DIN 4102-1
FEICA TM1014

FEICA TM1003

+5°C–+35°C
Polyuretaani
±70 %
80–100 minuuttia
20–40 minuuttia
15–20 kg/m3
B3
61 dB
8–12 minuuttia
-40 °C–+90 °C
30–35 mW/m.K
750 ml = 35–40
litraa

Nämä arvot ovat tyypillisiä ominaisuuksia ja voivat vaihdella +/-3
%

RAJOITUKSET
- Ei sovellu PE-, PP-, PC-, PMMA-, PTFEpinnoille, pehmeälle muoville, neopreenille ja
bitumialustoille
- Ei sovellu jatkuvalle vesikuormitukselle
- Ei sovellu puutteellisesti kosteutettujen
onkaloiden täyttöön
PINNAN VALMISTELUT JA VIIMEISTELYT
Alustojen on oltava puhtaita ja pölyttömiä,
öljyttömiä ja rasvattomia. On tärkeää kostuttaa
alustoja kevyesti ennen käyttöä, koska tämä
parantaa tarttuvuutta ja vaahdon valmista
solurakennetta.
MAALATTAVUUS
Bostik Bostik P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS
FLEX PRO B3 -tuotteen päälle voidaan maalata tai
se voidaan peittää tiivistysaineella/rappauksella,
kun se on täysin kuivunut.
PUHDISTUS
Tuore vaahto voidaan poistaa välittömästi Bostik
P100 FOAM'N'CLEAN POWER -tuotteella.
Kuivumisen jälkeen ylijäämävaahto voidaan poistaa
veitsellä tai lastalla, ja vaahtopinta voidaan
viimeistellä.

PAKKAUS
- 750 ml purkit, 12 kpl/laatikko
Katso tuotemääritykset Online-tuotetietosivulta

SÄILYVYYS
Avaamattomassa alkuperäisessä pakkauksessa
lämpötila-alueella + 5°C–+ 25°C säilyvyys on
enintään 18 kuukautta valmistuspäivästä kuivassa
paikassa varastoituna.
SERTIFIOINNIT
- DIN 12354-3 Liitoksen äänieristys
- DIN 18542 Ilman läpäisykyky
- EN 12664 – Lämmönjohtavuus
- Emicode EC1 Plus
- A+ Ranskalainen VOC-asetus
TERVEYS JA TURVALLISUUS
Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja
ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla
pyynnöstä ja verkkosivustoilta.
BREAAM
BREEAM on maailman johtava kestävyyden
arviointimenetelmä suurille
suunnitteluprojekteille, infrastruktuurille ja
rakennuksille. Se tunnistaa ja heijastaa
tehokkaampien tuotteiden arvoa rakennetun
ympäristön elinkaaressa uudesta rakennuksesta
käytössä olevaan ja kunnostettuun.
Bostik pystyy tukemaan BREAAMin kansainvälistä
luokitusta tarjoamalla riippumattomia kolmannen
osapuolen sertifiointeja, kuten tälle tuotteelle
Bostik P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS FLEX PRO
B3. EC1 Plussan ansiosta Bostik pystyy tarjoamaan
vaadittavan ”todisteen” Hea 02 sisäilmanlaadun
mukaisesti koskien haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden (VOC) päästötasoja.

VÄRI(T)
- Valkoinen
Kaikki tässä asiakirjassa ja kaikissa muissa julkaisuissamme (sähköiset mukaan lukien) olevat tiedot
perustuvat nykytietoomme ja kokemukseemme ja ovat Bostikin yksinomaista (immateriaali)omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille,
jäljentää, välittää julkiseksi tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista
suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot toimivat viitteinä eivätkä ne ole tyhjentäviä. Bostik
ei ole vastuussa mistään vahingoista, suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan
(toimituksellisista) virheistä, puutteellisuudesta ja/tai virheellisyydestä. Tähän sisältyy,
rajoittumatta, puutteellisuus ja/tai virheellisyys, joka aiheutuu teknisistä muutoksista tai
tutkimuksesta, joka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisun päivämäärän ja tuotteen hankinnan
päivämäärän välillä. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole
vastuussa mistään vahingoista, joko suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa
kuvatun tuotteen (tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan
ja muiden tuotteisiin liittyvien asiakirjojen sisältämät tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on
vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu
tarkoitettuun käyttöön. Meillä ei ole vaikutusta siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai
olosuhteisiin, jotka liittyvät varastoinnin tai kuljetuksen aikana esiintyviin tapahtumiin, emmekä
siksi voi hyväksyä vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikki toimitukset tehdään yksinomaisesti
yleisten ehtojemme ja edellytyksiemme mukaisesti, joita säilytetään Hollannin kauppakamarissa
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