
PRODUKTBESKRIVELSE
CARE SEAL er et isocyanatfri fugthærdende fugeskum. God vedhæftning mod de fleste materialer. CARE SEAL har gode termiske 
og akustiske egenskaber. Ingen krympning eller efterekspansion. Bedste resultat opnås ved let fugtede flader på eksempelvis træ, 
beton, sten etc. På tætte ikke sugende materialer skal fladerne være tørre. Fugedybde mere end 7 cm skal fyldes af flere omgan-
ge (45 minutters ventetid mellem hver fugning).

ANVENDELSE
Hvor der stilles krav til miljøtilpasset skum. Fyldning og isolering af hulrum og bygningsdele. Ved tætning rundt om vinduer og døre. 
Mellem karm / væg, væg / gulv, loft samt ved rørgennemføringer. Hæfter mod de fleste bygningsmaterialer, dog ej mod polyethy-
len og silikone. Undgå fedtede og støvede flader.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
1. Ryst flasken grundigt 15-20 gange. Fjerne ventilbeskyttelsen og skru mundstykket på. Skummængden kan reguleres ved at bøje
mundstykket ind mod flasken. Ved brug vendes flasken på hovedet.  2. Fyld fugen til ca. 60% for at undgå spild. Efter ca. 30 mi-
nutter når skumningen er stoppet kan overskydende skum skæres væk.

SIKKERHED
Færdighærdet produkt er ufarlig,  ved skumning frigives drivgas og det er derfor vigtigt at sørge for god ventilation. Er ventilatio-
nen ikke god nok skal beskyttelses udstyr med filter A anvendes. Beskyttelsesbriller- og handsker skal anvendes. Emballagen må 
ikke udsættes for temperaturer over +50ºC. For yderlig information, se sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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PRODUKTDATABLAD
FUGESKUM CARE SEAL



TEKNISKE DATA

Materialetype: 1-komp Silantermineret
polymer

Farve: Hvid

Konsistens: Fast skum

Skinddannelse: Overfladetør ca. 4-12 min.

Skærbar: 60 min.

Overfladetør: Efter ca. 10-15 min.

Hærdning: Gennemhærdet: ca. 24 
timer ved 20 mm fugebredde 
(+20ºC og 65 % RF)

Skummængde: 20-25 meter fugebredde 20
mm, fugedybde 30 mm

Arbejdstemperatur luft og 
materiale

+ 5ºC - + 35ºC

Brandfarlig: Ved skumning er drivgassen 
letantændelig

Egenskaber efter påføring

Farve: Hvid

Udskummet: Ca. 30 kg/m³

Tilladelig fugebevægelse: ±5%

Temperaturbestandighed: -40°C til +80°C 

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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