
PRODUKTBESKRIVELSE
CARE SEAL er et isocynatfritt fugeskum. Bra vedheft mot de fleste materialer.   CARE SEAL har gode termiske og akustiske 
egenskaper. CARE SEAL får en meget uniform cellestruktur.  CARE SEAL gir ingen kryp eller etterekspansjon. CARE SEAL har bedre 
UV-bestandighet enn vanlig PU-skum. CARE SEAL er helt fri for isocynater og vil derfor ikke avgi isocynater ved oppvarming eller 
brann.   Beste skumresultat oppnåes ved lett fuktede flater på tre ,betong, stein etc. På tette ikke sugende materialer skal flatene 
være tørre. Fugedybde på mer enn 7 cm må fylles i omganger (45 minutters ventetid mellom vært lag).

BRUKSOMRÅDE
I FØRSTE REKKE DER DET KREVES ET MILJØVENNLIG SKUM. Fylling og isolering av hulrom mellom bygningsdeler. For tetting 
mellom karm/vegg ved montering av dører og vinduer, samt ved små åpninger i vegg og andre hulrom rør. Fester mot de fleste 
bygningsmaterialer men ikke silikon, teflon og polyetylen. Unnvik fete og støvete overflater

ARBEIDSBESKRIVELSE
1. Rist flasken godt før bruk(minst 20 ganger). Fjern beskyttelseshetten  og monter plastmunnstykket. Ventilen åpnes ved at den
bøyes mot flasken. OBS! Ved påføring skal flasken holdes opp og ned.  2. Ca. 80 % av ønsket volum fylles med skum.  Etter ca
1,5-2 timer kan overskuddet skjæres bort.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Ferdigherdet skum er helt harmløst, men under skumming frigjøres drivgass og det er derfor viktig og sørge for god ventilasjon. 
Bruk beskyttelsesbriller og vernehansker ved bruk. Trykkbeholderen må ikke utsettes for temperatur over +50°C. For mer 
informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og an-
befalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet 
for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig 
resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke 
påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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TEKNISK DATABLAD
FUGESKUM CARE SEAL



PRODUKTBESKRIVELSE

Type: 1 komp. Silanterminert poly-
mer

Farge: Hvit.

Konsistens: Fast skum.

Skinndannelse: Overflatetørr etter 4-12 
minutter

Herding/herdetid: Ca 24 timer  ved 20 mm fuge-
bredde (+ 20ºC og 65% RF).

Skjærbar: Etter 60 minutter.

Arbeidstemperatur: Minimum +5°C til +35°C. 
Ideell temperatur  er +20°C.  
Skumflaskens temperatur bør 
være +20°C.

Krympning: Ingen

Brandfarlig: Ved skumming er drivgassen 
lettantennelig

Rengjøring: Aceton. Herdet skum fjernes 
mekanisk.

Lagringstid: 12 måneder i uåpnet forpakn-
ing ved tørr og kjølig lagring. 
(+5°C til +25°C). Produksjon-
sdato er stemplet i bunn av 
forpakningen
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