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POLYURETANSKUM 1K 
HÅNDHOLDT SOMMER 
GJØR-DET-SELV 

TDS 5.10 HH; versjon: Versjon: 10.02.2015 
 

Beskrivelse: holdbart og raskt herdende 1-komponent 

isolasjons- og bygningsskum, utviklet for fylling og 

tetting av skjøter i byggekonstruksjoner. Skummet 

herder ved påvirkning av luftfuktighet og underlag. 
 

Bruksområder: fikserer vindus- og dørrammer, 

vinduskarmer, terskler, persienner/markiser, 

vinduslemmer/skodder, porter. Fyller hulrom i 

bærerør, kabler eller transitter i vegger og tak. Isolerer 

vann-, ventilasjons- eller oppvarmingssystemer. Tetter 

skjøter eller mellomrom på tak. 
 

Skjøtedesign: bredere skjøter og skjøter dypere enn 5 

cm skal fylles i flere lag. Ventetid mellom 

applikasjonene er 15-30 minutter. Spray på litt vann før 

hver applikasjon. 
 

Bruksanvisning: minimum bokstemperatur +15 °C 

(ideelt +20 °C). Rist godt før bruk (ca. 20- 30 ganger). 

Skru adapteren godt til på ventilen. Snu opp ned 

(korrekt arbeidsposisjon) og trykk på adapteren. Fyll 

skjøtene med ca. 50 %. Påfør skum på skjøter som ikke 

er bredere enn 4 cm og ikke dypere enn 5 cm. Større 

skjøter må fylles lagvis med 20 minutters pause mellom 

hvert lag.  Etter påføring må hvert skumlag sprayes 

med vann.  Ved gjennomherding kan du fjerne 

overskytende skum. 
 

Klargjøring av overflate og overflatebehandling: 

behandlede overflater må være rengjorte og fettfrie. 

Fukt skjøtene godt før bruk. Gulvtepper, gulvdekke og 

møbler må dekkes med papir eller plastfolie. Ferskt 

skum kan fjernes direkte med PUR Cleaner. Ferske 

skumrester kan fjernes med Universal PU-skum eller 

med spesialkluter for hender, verktøy og overflater.  

Herdet skum kan fjernes manuelt. Små rester av herdet 

skum kan fjernes med Den Braven PUR-Kill.  Skal males 

eller overflatebehandles med gips eller akrylbasert 

tetningsmiddel ettersom det ikke er UV-bestandig. 

Begrensninger: anbefales ikke for påføring på overflater 
senket i vann, fylling i lukkede rom og på overflater med 
en bredde på mer enn 4 cm. For skjøter som er større 
enn 4 cm kan skummet påføres i suksessive lag etter at 
det forrige laget er herdet. 
Limer ikke til silikon, PTFE, polyetylen, polypropylen og 
fettete eller oljete overflater. Skummet gir en 
fuktsperre, men over tid vil små vannmengder migrere 
gjennom skummet. 

 
 

Tekniske data: 
 

Basis: Polyuretan 

Uten H(CFK) 

Arbeidstemperatur: +15 °C ÷ +35 °C 

Bokstemperatur Min. 15 °C 

Tetthet (ISO 7390): 19÷35 kg/m
3

 

Utbytte av herdet skum: 750 ml 500 ml 300 ml 

Utvidelse av 
sammenføyning 4x4 
(vinduer og 
dørrammer)*, liter: 

19÷27 10÷15 7÷9 

Fri ekspansjon (fylling 

av hull)*, liter: 

25÷33 15÷20 9÷12 

Berøringstørr etter*: 10÷15 min. 

Tilskjæringstid*: 60÷100 min. 

Herdetid*: 5÷24 timer 

Temperaturbestandig- 

het under transport 

opptil -15 °C 

Temperaturbestandighet 

etter herding: 

 
-40 ÷ +90 °C 

Lukkede celler: ca.  70 % 

Isolasjonsverdi: 25÷30 mW/mK (DIN 52612) 

Brannklassifisering B3(DIN 4102-1); F (EN-13501-1) 

* laboratorieforhold, +23 °C; R.H. 55 % 
 

Merknad: tilskjærings- og herdetiden avhenger av bruk, 
temperatur og miljøforhold. 

Bedre 
resultater 
gjennom 
kunnskap 
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Farge: gul 

Emballasje: metallbokser 300, 500, 750  ml, med strå-

adapter. 
 

Helse- og sikkerhet: sikkerhetsdatablad er tilgjengelig 

på forespørsel. 
 

Holdbarhet: 18 måneder, i original og åpnet pakning, 

oppbevares ved temperatur mellom +5 °C og +25 °C. 

Skal oppbevares i vertikal posisjon med ventilen vendt 

opp! 
 

Garanti: Den Braven garanterer at produktet oppfyller 

spesifikasjonene innenfor holdbarhetsdatoen. 

Ansvarsfraskrivelse: informasjonen i dette 

dokumentet og i alle våre trykte og digitale 

publikasjoner er basert på vår nåværende kunnskap og 

erfaring. Den Braven kan ikke holdes ansvarlig for 

misforståelser, unøyaktigheter eller redaksjonelle feil 

som følge av teknologiske endringer eller forskning 

mellom dette dokumentets publiseringsdato og 

datoen produktet blir kjøpt. Den Braven forbeholder 

seg retten til å foreta endringer av formlene. Før 

produktet påføres skal brukeren gjøre seg kjent med 

informasjonen i dette dokumentet og/eller i andre 

produktrelaterte dokumenter fra Den Braven.   Før 

produktet påføres skal brukeren gjennomføre alle 

nødvendige tester for å sikre at produktet er egnet for 

applikasjonen. Påføringsmetode, oppbevaring og 

transport er utenfor vår kontroll og vårt 

ansvarsområde. Vi fraskriver oss ethvert ansvar 

gjennom dette produktbladet. Leveringer utføres kun i 

henhold til våre leverings- og betalingsvilkår. Den 

detaljerte informasjonen i dette tekniske databladet er 

basert på indikasjoner og er ikke uttømmende. 
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