
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNISK DATABLAD 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUKTBESKRIVELSE 
BOSTIK P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS FLEX PRO 
B3 er et énkomponents profesjonelt fleksibelt 
konstruksjon-polyuretanskum i klasse B3 med høy 
termisk isolasjon som kan brukes 365 dager i året. 

 
BRUKSOMRÅDER 
BOSTIK P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS FLEX PRO 
B3 er spesielt utviklet som et fleksibelt og høyt 
termisk isolerende skum for å fylle skjøter rundt 
vindus- og dørkarmer og innen konstruksjon, 
skillevegger, tak- og gulvfuger, 
overflateinntrengninger av rør samt rør gjennom 
vegger og gulv. Egenskapen for bruk hele året 
sikrer at man kan påføre det 365 dager i året. 
Generelt har BOSTIK Bostik P905 FOAM’N’FILL ALL 
SEASONS FLEX PRO B3 et utmerket vedheft til 
betong, stein, gips, tre, metall og mange 
plastprodukter som EPS og XPS, stivt PU-skum og 
uPVC. 

 
BRUKSANVISNINGER 
Flaskens temperatur: +5°C til +30°C (selv om +15°C 
to +25°C er anbefalt) Påføringstemperatur (gjelder 
omgivelser og underlag: -15°C til +35°C (anbefalt 
+15°C til +25°C). Hold dunken med ventilen vendt 
oppover og fest en påføringspistol med NBS- 
gjenger på dunken. Vi anbefaler NBS Gold (se 
instruksjoner i pistolboksen). Rist dunken godt 
minst 30 ganger før bruk. Snu dunken opp ned og 
påfør skummen. For å regulere strømmen av 
skummet, løsne ventilen på baksiden av 
håndtaket. Fyll opp halvparten hulrommet. Ved 
lav luftfuktighet, spray skummet lett med 
vann.Skummet vil utvide seg og fylle opp resten. 
Beskytt øynene, bruk hansker og 
verneutstyr. Gulvbelegg og møbler må 
dekkes til med papir eller plastfolie. 

Mellomrom som er bredere og dypere enn 4 cm 
må fylles i flere lag. Vent 15-30 
minutter mellom hver påføring. Spray lett på 
med vann mellom hver påføring. Brukes kun i 
godt ventilerte områder. Oppbevar dunken 
stående ved en temperatur mellom +5°C og 
+25°C. Beholder under trykk! Må beskyttes mot 
sollys og må ikke utsettes for Temperaturer 
over +50°C. Ikke stikk hull eller brenn dunken, 
selv etter bruk. Inneholder brennbare stoffer. 
Må ikke sprøytes på åpen ild eller noe glødende 
materiale. Må holdes vekk fra antennelseskilder 
Røyking forbudt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEKNISKE DATA 
Påføringstemperatur  +5°C til +35°C 
Fot  Polyuretan 
Lukkede celler  ± 70% 
Herdetid FEICA TM1015 80-100 minutter 
Skjæretid FEICA TM1005 20-40 minutter 
Tetthet  15-20 kg/m3 

Brannatferd DIN 4102-1 B3 
Lydisolasjon i fuger  61 dB 
Tack-fri tid FEICA TM1014 8-12 minutter 
Temperaturmotstand  -40°C til +90°C 
Termisk ledningsevne  30-35 mW/m.K 
Ferdig produkt FEICA TM1003 750 ml = 35-40 liter 

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/-3%

FORDELER 
- 750 ml produkt gir 35-40 liter 
- Kan benyttes under alle årstider (-15°C) 
- Skjæretid 20- 40 minutter 
- Bidrar sterkt til reduksjon av støy 
- Høy termisk isolasjon 
- 18 måneders holdbarhetstid 
- EC1 Plus 
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Smart digital hjelp 
www.bostik.no 

 
Smart hjelp 
+47 (0)69 17 06 00 

 
BOSTIK SMART STØTTE 

BEGRENSNINGER 
- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk 

plast, neopren og bituminøse underlag 
- Ikke egnet for permanent vannbelastning 
- Ikke egnet til å fylle hulrom med utilstrekkelig 

fuktighet 
 

FORBEREDELSER OG FERDIGBEHANDLING AV 
OVERFLATER 
Underlagene må være rene og fri for støv, olje og 
fett. Det er viktig å fukte underlagene litt før bruk, 
da dette forbedrer vedheftet og den ferdig 
cellestrukturen i skummet. 

 
EGNETHET TIL Å MALES 
BOSTIK P905 FOAM’N’FILL ALL SEASONS 
FLEX PRO B3 kan males eller tildekkes med 
fugemasse/gips når det er fullstendig herdet. 

 
RENGJØRING 
Ferskt skum kan fjernes øyeblikkelig med BOSTIK 
FOAM GUN CLEANER. Etter herding kan overflødig 
skum fjernes med en kniv eller en spatel, og 
skumoverflaten kan ferdigbehandles. 

 
FARGE(R) 
- Hvit 

 
HOLDBARHET 
I uåpnet original emballasje mellom + 5°C og + 
25°C, er holdbarheten opp til 18 måneder fra 
produksjonsdatoen, dersom produktet oppbevares 
på et tørt sted. 

 
SERTIFISERINGER 
- DIN 12354-3 Lydisolasjon for fuger 
- DIN 18542 Luftgjennomtrengelighet 
- EN 12664 - Termisk ledningsevne 
- Emicode EC1 Plus 

 
HRLSE OG SIKKERHET 
Produktets sikkerhetblad må være lest og forstått 
før bruk. Disse er tilgjengelige på www.bostik.no. 

 

All informasjon i dette dokumentet og i alle andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert 
på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eksklusive (intellektuelle) eiendom. Ingen 
deler av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, formidles til 
publikum eller på noen annen måte benyttes uten skriftlig samtykke fra Bostik. Den tekniske 
informasjonen i dette dokumentet er ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er 
ikke ansvarlig for noen skade, verken direkte eller indirekte, på grunn av (redaksjonelle) feil, 
ufullstendighet og/eller uriktighet i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset 
til, ufullstendighet og/eller ukorrekthet på grunn av teknologiske endringer eller forskning som 
er utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet er anskaffet. 
Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes 
ansvarlig for skade, verken direkte eller indirekte, som er forårsaket av bruken av produktet(e) 
som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette 
dokumentet samt andre dokumenter relatert til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er 
ansvarlig for å utføre alle de obligatoriske testene for å sikre at produktet er egnet for det 
tiltenkte bruket. Vi har ingen innflytelse på hvilken måte produktet blir benyttet på og/eller noen 
omstendigheter knyttet til hendelser som oppstår under lagring eller transport, og derfor påtar 
vi oss ikke på noen måte noe ansvar for skader. Alle leveranser skjer utelukkende i samsvar med 
våre generelle vilkår som er innlevert til det nederlandske handelskammeret 

 

Bostik AB 
Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg 
Tel: +46 (0) 42 19 50 00 
www.bostik.no 

http://www.bostik.no/
http://www.bostik.no/
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