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PU Gun Foam Flex
FLEXIBEL, ZEER ISOLEREND POLYURETHAANSCHUIM

VOORDELEN

- Flexibel isolerend polyurethaanschuim

- Getest tot 1050 Pa

- Meest luchtdichte polyurethaanschuim

- Uitmuntende geluidsisolatie

- Hoge opbrengst

- Flexibel isolerend polyurethaanschuim

- Getest tot 1050 Pa

- Meest luchtdichte polyurethaanschuim

- Uitmuntende geluidsisolatie

- Hoge opbrengst

PRODUCT

PU Gun Foam Flex is een door een getest en goedgekeurd

flexibel ééncomponent isolerend polyurethaanschuim met

een zeer hoge opbrengst. Dit is speciaal ontwikkeld voor het

flexibel afdichten en opvullen van voegen, naden en

aansluitingen. Door de unieke samenstelling van PU Gun

Foam Flex is het ook toepasbaar bij lage temperaturen. PU

Gun Foam Flex is specifiek getest conform de richtlijnen van

NEN-EN 1026: 2000 om het luchtverlies te bepalen bij een

druk tot 1050 Pa. Het luchtverlies is 25 keer lager dan de

norm voorschrijft. PU Gun Foam Flex is geschikt voor

toepassing in details bij 'passiefhuizen' en energieneutrale

woningen en gebouwen. 

PU Gun Foam Flex is onderdeel van het assortiment

Aerostop Building System. Deze producten zijn getest op

warmte-isolatie, regendichtheid en luchtverlies. Op de

juiste wijze aangebracht dragen deze producten bij aan de

energiebesparing van een gebouw en sluiten ze nauw aan

met concepten zoals het passiefhuis en energieneutrale

huizen. 

TOEPASSINGEN

luchtdicht maken en thermisch isoleren van:

- Voegen rondom raam- en deurkozijnen

- Tussen bouwdelen en scheidingswanden, plafond en

vloer

- Doorvoeringen van leidingen en pijpen door wanden en

vloeren. 

- Aansluitingen tussen gipsblokken en kalkzandsteen.

EIGENSCHAPPEN 

- Het schuim heeft een lage expansie. 

- Aanbrengen bij lage temperaturen is mogelijk.

- Goed standvermogen in de voegen.

- Goede temperatuurbestendigheid.

- Snelle uitharding tot een elastisch schuim die de

beweging van een voeg kan volgen. 

- Hoge schuimopbrengst met overwegend gesloten

cellen.

- Goed verouderingsbestendig, niet UV bestendig

- Wordt niet aanbevolen voor toepassingen op

oppervlakken die worden blootgesteld aan

waterbelasting en voor het vullen van afgesloten

ruimten.

HECHTING

PU Gun Foam Flex hecht over het algemeen uitstekend op

beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele

kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en

uPVC. Hecht niet op silicone, PTFE, Polyethyleen,

Polypropyleen en vettige olieachtige oppervlakken. 

VERWERKING

Voorbereiding: Ondergrond dient vast, schoon, stof-, olie-

en vetvrij te zijn. Bij aanbrenging in koude omstandigheden

het schuim ten minste een uur van tevoren op

kamertemperatuur laten komen. Vloerbedekking, meubels

e.d. afdekken met papier of plastic folie. De ondergrond,

vooraf bevochtigen met bijvoorbeeld een plantensproeier

om een goede uitharding te waarborgen. Verwijder het

kapje en schroef de bus op een pistool met NBS-draad, bij

voorkeur Bostik PU Doseerpistool. Adapter van het pistool

vooraf insprayen met Bostik Silicon Spray. Voor het gebruik

de bus krachtig schudden (ten minste 20 keer).  Voor het

gebruik de bus krachtig schudden (ten minste 20 keer).

Bescherm de ogen en draag handschoenen en werkkleding.

Aanbrengen: Verwerkingstemperatuur ondergrond en

omgeving +5°C tot +30°C. Door de trekker van het pistool in

meer of mindere mate over te halen en instellen van de

stelschroef kan men het schuim nauwkeurig doseren. Bus

steeds op het pistool laten zitten. 



N
L-

3
0

.0
9

.2
0

15

Na het plaatsen van een nieuwe bus altijd even de trekker

overhalen zodat het pistool zich vult met vers schuim. Bus

steeds ondersteboven gebruiken. Bij langere

werkonderbreking de stelschroef aan de achterkant van het

pistool volledig dicht draaien om uitharden van schuim in

het pistool te voorkomen. Bredere voegen, grotere holle

ruimten en voegen dieper dan 5 cm niet helemaal vol

schuimen en dienen in meerdere lagen te worden gevuld.

Tussen verschillende lagen een wachttijd van 15-30 minuten

aanhouden. Om na-expansie te voorkomen moet men vóór

het aanbrengen van een nieuwe laag met water licht

voorbevochtigen zodat het schuim goed uithardt. Het

schuim zet namelijk tot ca. 2 x uit.  

Verwijdering: Uitgehard schuim is enkel mechanisch te

verwijderen. Reinigen van zowel het pistool als het

verwijderen van verse schuimresten kan met Gun & Foam

Cleaner. Na het uitharden kan het overtollige schuim met

een mes of een spaan worden verwijderd en kan het schuim

afgewerkt worden.

Afwerking: PU Gun Foam Flex kan afgewerkt, overschilderd

of gecoat worden met pleisterwerk of met de meeste

acrylaatverven.

Transport: Zorg ervoor dat de bussen tijdens transport

rechtop staan en voldoende beschermd zijn.

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

- Het schuim biedt een barrière tegen vocht, maar laat

waterdamp migreren door het schuim.

- Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij

een beschermend masker met een geschikte gasfilter

(type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt

toegepast.

- De bus bevat beschermende handschoenen voor

verwerking van het PU schuim. Voor gebruik: Gebruik

geen beschadigde handschoenen. Neem ze uit de folie en

blaas in handschoenen om te controleren ze luchtdicht

zijn.

- Lange nagels of juwelen kunnen de handschoenen

beschadigen. Na gebruik: De handschoenen aan de

buitenzijde niet aanraken tijdens het verwijderen. Gooi

gebruikte handschoenen onmiddellijk weg.

OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C op een

droge plaats. Houdbaarheid van PU Foam Flex is 9 maanden

indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele

verpakking. De bussen rechtop bewaren.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar

Technische kenmerken

Basis Polyurethaan-prepolymeer

Aantal componenten 1

Gesloten cellen ± 70%

Dichtheid 15-20 kg/m3

Opbrengst 750ml 35 - 40 liter (FEICA TM1003)

Brandgedrag B3

Voeg geluidsisolatie 63 dB

Doordringbaarheid a =0,01429 m3/h.m @ 650 Pa

(EN 1026)

Permeabiliteits test tot 1050 Pa

Kleefvrij 8 - 15 min. (bij +20°C/50% RV)

Snijdbaar (30 mm streng) 50 - 100 min. (bij +23°C/50%

RV)

Uithardingstijd 50 - 150 min. (bij +23°C/50% RV)

Verwerkingstemperatuur

(bus en ondergrond)

+5°C tot +35°C (optimaal +20°C)

Temperatuurbestendigheid -40°C tot +90°C

Warmtegeleiding 0,030 - 0,035 W/mK (DIN

52612)

Artikelnummer 30606911

EAN nummer 8713572035586

Kleur lichtgeel

Verpakking 12 bussen à 750ml

Pallet 624 bussen
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  NL + 31 (0)73 6244244
 BE + 32 (0) 92551717


