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2K PU Foam 

 

 

 

Algemeen 

Snel uithardend twee componenten pipetschuim dat uitermate geschikt is voor het vullen van zones die moeilijk 

te bereiken zijn en hoge mechanische sterkte vereisen. Het schuim heeft geen luchtvochtigheid nodig om uit te 

harden. Het uitgeharde schuim heeft een hoge dimensionale stabiliteit en mechanische sterkte, alsook een hoge 

thermische en akoestische isolatiewaarde. Hecht goed aan de meeste materialen zoals hout, beton, steen, 

pleister, metaal, PVC en polystyreen.   

Toepassingen 

• Het vullen van zones die moeilijk bereikbaar zijn of mechanische sterkte vereisen. 

• Isolatie van gaten en doorgangen. 

• Isolatie van voertuigen, containers of apparatuur. 

• Verlijmen van vensterbanken. 

• Single-point installatie van binnendeuren. 

Eigenschappen 

• Snelle uitharding. 

• Hoge mechanische sterkte. 

• De lage uitzetting voorkomt het uitzetten van de materialen. 

• Hoge thermische en akoestische isolatiewaarden. 

• Zeer goede hechtingseigenschappen.  

Verwerkingsvoorschriften 

Verwerkingstemperatuur 

De temperatuur gedurende het gebruik moet tussen de + 10 °C en + 30 °C liggen, de beste resultaten worden 

verkregen bij + 20 °C. 

De bus zelf moet tussen de + 15 °C en + 25 °C zijn voor gebruik. Indien de bus een temperatuur hoger dan + 25 °C 

heeft, kan men deze afkoelen in water. 
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Oppervlaktevoorbereiding 

De ondergrond moet schoon, droog, stof– en vetvrij zijn. De ondergrond ontdoen van loszittende delen. Bescherm 

indien nodig aangrenzende oppervlakten met papier, maskeerfolie of andere materialen. 

 

Verwerkingsmethode 

Verwijder voor gebruik de beschermkap van het ventiel en draai de adapter erop. Om de interne cilinder te 

activeren, moet de schroef aan de onderkant van de cilinder minimaal 6 keer in de richting van de pijl worden 

gedraaid. Schud de bus vervolgens minimaal 30 keer goed om de componenten A en B goed te mengen. Als de 

bus koud is, meer schudden (de schuimkwaliteit is afhankelijk van het resultaat van het schudden). Draai de bus 

onmiddellijk ondersteboven en begin met het schuimen, anders kan de temperatuur in de bus oplopen tot meer 

dan +50 °C en kan er explosiegevaar ontstaan. Na het draaien van de schroef heb je ongeveer 5 minuten om het 

schuim te gebruiken; daarna zal eventueel achtergebleven schuim in de bus uitharden. Houd de bus 

ondersteboven en pas de schuimafgifte aan door op het ventiel te drukken. Het schuim moet een gelijkmatige 

lichtgroene kleur hebben. Als dit niet het geval is, schudt u de bus opnieuw en gaat u verder met het aanbrengen 

van het schuim. 

Vul de opening slechts gedeeltelijk, omdat het schuim zal uitzetten. Openingen van elke grootte kunnen worden 

opgevuld, omdat het schuim geen luchtvochtigheid nodig heeft om uit te harden. Er zijn geen beperkingen op het 

volume of de diameter van voegen of openingen. 

 

Reiniging 

Niet uitgehard schuim kan verwijderd worden met de Gun & Foam Cleaner. 

Beperkingen 

Nadat het tweecomponenten uithardingssysteem is geactiveerd, komt er warmte vrij; daarom moet de inhoud 

van het blik binnen 5 minuten worden gebruikt. Als de bus niet volledig wordt geleegd of als de temperatuur hoger 

is dan + 25 °C voordat deze wordt geactiveerd, bestaat er een explosiegevaar van de bus. 

Het schuim hecht niet op teflon-, polyethyleen- en siliconenoppervlakken. Uitgehard schuim is gevoelig voor UV-

licht en direct zonlicht en moet daarom worden afgedekt met geschikte dekkende kit, plamuur, verf of ander 

materiaal. 

Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Muntgroen PUSCH2KPUR0501 5407008135539 12 st/doos 400 ml 
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Houdbaarheid 

Minimaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende verpakking indien bewaard op een droge koele plaats bij een 

temperatuur tussen de + 5 °C en + 25 °C. Bus steeds rechtop bewaren. Het schuim niet bewaren bij temperaturen 

boven de + 50 °C, bij ontstekingsbronnen of in direct zonlicht. 

Veiligheidsvoorschriften 

Draag steeds handshoenen en een veiligheidsbril. Daar de bus brandbare drijfgassen bevat dienen alle warmte en 

ontstekingsbronnen te worden verwijderd zowel tijdens het stockeren als tijdens het aanbrengen. Vermijd direct 

contact met zonlicht. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Niet roken tijdens het gebruik. Buiten het 

bereik van kinderen houden. Een veiligheidsfiche is op verzoek beschikbaar.  
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Technische gegevens 

 Eenheid Waarde Norm 

Aard van de kit  Polyurethaan  

Volledig uitgehard in voeg (3 x 5 cm) uur < 2 + 23 °C 

Uitzetting % < 100 TM 1010 

Schuimopbrengst 400 ml liter +/- 10 Vrijgeschuimd 

Kleefvrij tijd min 8 - 10 TM 1014 

Dichtheid in voeg (3 x 10 cm) kg / m³ 35 - 38 WGM106 

Snijdbaar na Min 15 TM 1005 

Dimensionale stabiliteit % < 1 TM 1004 

Temperatuurbestendigheid na uitharding °C - 50 °C tot + 90 °C  

Brandklasse na uitharding  B2 DIN 4102-1 

Compressieweerstand kPa > 115 TM 1011, droog opp. 

Akoestische demping index Rst, w dB 60 EN ISO 10140 

Thermische geleidbaarheid W / (m.K) 0.026 EN 12667, TM 1020 

Treksterkte kPa > 290 TM 1018, droog opp. 

Afschuifsterkte kPa > 125 TM 1012, droog opp. 

Rek %  18 TM 1018, droog opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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