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101 BYGGSKUM
Isolerende fugeskum for alle årstider

• Støydempende og 
kuldeisolerende 

• Sterk heft til de 
fleste materialer 

• Lav ekspansjonskraft 
– presser ikke ut dør- 
eller vindusrammer 

• Kan brukes ned til -10 °C 

• Klar til bruk, med 
medfølgende rør 
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PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres 
uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det 
endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle 
bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

PRODUKTINFORMASJON – 101 ByggSKUM  2 av 2

Helårs fugeskum til tetting, isolering og montering. 
Brukes med medfølgende rør uten behov for ekstra 
verktøy. Svært god heft til de aller fleste materialer 
med unntak av Teflon, PE- og PP plast, samt silikon. 
gir ca. 20 liter ekspandert skum. 101 ByggSKUM kan 
påføres i temperaturer ned til -10 °C, men boksen må 
være romtemperert.

EGENSKAPER

BRUKSOMRÅDER

BRUKSANVISNING

FORPAKNING

TEKNISK INFORMASJON

Støydempende og kuldeisolerende tetting rundt dører 
og vinduer.

1. Overflaten må være ren og avfettet. 

2. For optimal heft bør overflaten fuktes med vann. 
101 ByggSKUM kan påføres i temperaturer ned til 
-10 °C, men boksen må være romtemperert.

3. Skru på det medfølgende røret, og rist boksen minst 
20 ganger. 

4. Hold boksen opp-ned under påføring. 

5. Skummet ekspanderer ca. 50 %. Uherdet skum 
fjernes med PUR CLEANER, mens herdet skum må 
fjernes mekanisk samt med REMOVE ALL. Herdet 
skum må beskyttes mot UV-lys og direkte sollys.

Arbeidstemperatur: For overflaten/luft fra -10 °C til 
+30 °C. For boksen mellom +5 °C til +25 °C
Base: Polyuretan
Flammepunkt: +400 °C
Hinnedannelse: 10 - 14 minutter
Kan bearbeides etter: 30 - 35 minutter
Strekkfasthet: 1,5 Kg/cm² (BS5241)
Temperaturbestandig: -50 til +90, kortvarig: -65 til 
+110 °C
Fullherdet etter ved +24 °C: Maks 12 timer. Ved 
-5 °C; 24 timer
Densitet: 25-30 kg/m³
Bestandighet mot normale klimatiske forhold: Mot-
standsdyktig mot fuktighet og vann, men ikke UV-
stråler (motstandsdyktigheten mot vann bortfaller om 
byggskummet skjæres)
Trykkfasthet: 0,3 kg/cm² (DIN53421)
Brannklasse: B3
Isoleringsevne: 0,036 W/(m x K)
Volum fra boks lagret romtemperatur: ca. 20 liter
Oppbevaring og holdbarhet: 18 måneder i uåpnet 
boks. Stående, tørt og kjølig

Forpakning Art.nr EL-nr. NRF-nr NOBB-nr

 500 ml aerosol T599631 1817982 9507471 54431652


