PROFFSSORTIMENT
M1 - KLASSNING
NYA MILJÖKRAV

Fogskum
NU MED FÖRBÄTTRAD MILJÖPROFIL
Nu lanserar Bostik ett nytt fogskumssortiment där samtliga produkter uppfyller innemiljökraven för M1-klassificering. FOAM
ALLROUND har en utmärkt fyllförmåga med ett kraftigt direkt expanerande skum och låg eftersvällning. Nya FOAM ALL
SEASON finns nu med kombiventil för applicering med pistol eller handhållen applicering. Den är snabbhärdande och fungerar i
temperaturer ner till -10˚C. FOAM FLEX har goda termiska och ljuddämpande egenskaper och klarar fogrörelse upp till hela ±20%.
Bostik har ytterligare förbättrat miljöprofilen på samtliga skumprodukter genom att ta bort mjukgörande klorparafin.
Våra nya skum ger bättre kontroll när de appliceras och minskar efterexpansionen. Räkna med att skummet blir yttorrt redan
efter 10-12 min - en förbättring som reducerar väntetiden på ditt projekt.

All Season Multicap, Pistol & Hand
APPLICERING ÅRET RUNT MED ELLER UTAN PISTOL
Bostiks nya åretruntskum finns dessutom med kombiventil – använd med
eller utan pistol!
Snabbhärdande polyuretanskum som kan användas vid temperatur ner till
- 10°C. Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett halvhårt
fyllnadsskum. Skummet har i härdat tillstånd huvudsakligen slutna celler
och ger en utomordentlig värme - och ljudisolering.
M1 - KLASSIFICERING

Avsett för tätning och isolering i hus, båtar, husvagnar etc. Mellan karm/
vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar.
Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga).

MULTICAP/KOMBIVENTIL
SNABBHÄRDANDE

SMARTA FÖRDELAR

PPKombiventil – använda samma produkt med eller utan pistol!
PPBidrar till bra innemiljö – M1 klassad och luktfri!
PPFörbättrad miljöprofil – mjukgörare utan klorparrafin!
PPÅretruntprodukt - Använd ner till -10 graders kyla!

Art. nr

Volym

7001

750 ml, multicap

7002

750 ml, handhållen

7092

750 ml, pistolappl.

Allround Pistol & Hand
FÖRBÄTTRAD MILJÖPROFIL, APPLICERAS MED ELLER UTAN PISTOL
Snabbhärdande polyuretanskum för pistolapplicering eller handhållen för
flera användningsområden!
Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett halvhårt fyllnadsskum. Skummet har i härdat tillstånd huvudsakligen slutna celler och
ger en utomordentlig värmeisolering.
Avsett för tätning mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga).

M1-KLASSIFICERAD
UTMÄRKT FYLLFÖRMÅGA

SMARTA FÖRDELAR

PPBra fyllförmåga – jämt flöde!
PPBra precision – låg eftersvällning efter applicering!
PPBidrar till bra innemiljö – M1 klassad och luktfri!
PPFörbättrad miljöprofil – mjukgörare utan klorparafin!

Art. nr

Volym

7003

750 ml, handhållen

7039

500 ml, handhållen

7004

750 ml, pistolappl

Foam Flex Pistol
PERMANENT FLEXIBEL UPP TILL ±20%
Enkomponent permanent flexibelt, fukthärdande polyurethanskum, med
god vidhäftning mot de flesta byggmaterial.
Fogskum Flexible klarar fogrörelser upp till ±20 % utan att spricka eller lossna från underlaget. Skummet har goda termiska och akustiska egenskaper.
För tätning och isolering mellan karm och vägg vid montering av fönster
och dörrar, vid rörgenomföringar etc där en permanent flexibel försegling
önskas.

KLARAR ±20% FOGRÖRELSE
PISTOLAPPLICERING

SMARTA FÖRDELAR
Art. nr

Volym

7005

750 ml

KONTAKTA OSS

Tel: 042-19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se

9563/1606

PPRörelseupptagande – upp till +-20%!
PPTäta runt fönster – begränsa risk för skador!
PPBidrar till bra innemiljö – M1 klassad och luktfri!
PPFörbättrad miljöprofil – mjukgörare utan klorparafin!

