PROFF-SORTIMENT
M1-KLASSIFISERING
NYE MILJØKRAV

Fugeskum
NÅ MED FORBEDRET MILJØPROFIL
Nå lanserer Bostik et nytt sortiment av fugeskum der alle produktene oppfyller innendørskravene til M1-klassifisering. FOAM
ALLROUND har en utmerket fyllevne med et kraftig direkte ekspanderende skum og lav ettersvelling. Nye FOAM ALL SEASON
finnes nå med kombiventil for applisering med pistol eller håndholdt påføring. Det er hurtigtørkende og fungerer i temperaturer
på ned til -10˚C. FOAM FLEX har gode termiske og lyddempende egenskaper og tåler fugebevegelse på opptil hele ±20 %.
Bostik har ytterligere forbedret miljøprofilen på alle skumprodukter ved å fjerne det mykgjørende klorparafinet.
Vårt nye skum gir bedre kontroll under påføring og minsker etterekspanderingen. Du kan forvente at skummet blir overflatetørt
etter 10-12 minutter – en forbedring som reduserer ventetiden på ditt prosjekt. Alle fugeskum oppfyller kravene til BREEAM NOR.

All Season Multicap, Pistol & Hand
APPLISERING ÅRET RUNDT MED ELLER UTEN PISTOL
Bostiks nye helårsskum kommer dessuten med kombiventil (multicap) – bruk
med eller uten pistol!
Hurtigtørkende polyuretanskum som kan brukes ved temperaturer på ned
til -10°C. Ved påføring vil skummet ekspandere kraftig og danne et halvhardt fyllstoff. Skummet har i herdet tilstand hovedsakelig lukkede celler,
og gir en utmerket varme - og lydisolering.
Beregnet for tetting og isolering i hus, båter, husvogner etc. Mellom karm/
vegg, vegg/gulv, tak samt ved rørgjennomganger. Fester seg til de fleste
bygningsmaterialer (også fuktige).

M1 - KLASSIFISERING
MULTICAP/KOMBIVENTIL
HURTIGTØRKENDE

SMARTE FORDELER

PPKombiventil – bruk samme produkt med eller uten pistol!
PPBidrar til godt innemiljø – M1-klassifisert og luktfri!
PPBedre miljøprofil – mykgjørende uten klorparafin!
PPHelårsprodukt – Bruk ned til -10°C!

NOBB nr.

Art. nr

Volum

49606832

7001

750 ml, multicap

49606843

7002

750 ml, håndholdt

51573018

7092

750 ml, pistolappl.

Allround Pistol & Hand
FORBEDRET MILJØPROFIL, PÅFØRES MED ELLER UTEN PISTOL
Hurtigtørkende polyuretanskum for pistolapplisering eller håndholdt påføring for flere bruksområder!
Ved påføring vil skummet ekspandere kraftig og danne et halvhardt fyllstoff. Skummet har i herdet tilstand hovedsakelig lukkede celler, og gir en
utmerket varmeisolasjon.
Beregnet for tetting mellom karm/vegg, vegg/gulv, tak samt ved rørgjennomganger. Fester seg til de fleste bygningsmaterialer (også fuktige).

M1-KLASSIFISERT
UTMERKET FYLLEVNE

SMARTE FORDELER

PPGod fyllevne – jevn flyt!
PPGod presisjon – lav ettersvelling etter påføring
PPBidrar til godt innemiljø – M1-klassifisert og luktfri!
PPForbedret miljøprofil – mykgjørende uten klorparafin!

NOBB nr.

Art. nr

Volum

49606858

7003

750 ml, håndholdt

51266906

7039

500 ml, håndholdt

49606862

7004

750 ml, pistolappl.

Foam Flex Pistol
PERMANENT FLEKSIBEL OPP TIL ±20 %
Enkomponent permanent fleksibel, fuktighetsherdende polyuretanskum,
med god adhesjon mot de fleste byggematerialer.
Fogskum Flexible tåler fugebevegelse på opp til ± 20 % uten å sprekke eller
løsne fra underlaget. Skummet har gode termiske og akustiske egenskaper.
For tetting og isolering mellom karm og vegg ved montering av vinduer
og dører, ved rørgjennomføringer etc., hvor en permanent fleksibel tetning ønskes.

TÅLER ±20% FUGEBEVEGELSE
PISTOLAPPLISERING

PPBevegelsesopptak – opp til ± 20 %
PPTette rundt vinduer – begrense risikoen for skader!
PPBidrar til godt innemiljø – M1-klassifisert og luktfri!
PPForbedret miljøprofil – mykgjørende uten klorparafin!

NOBB nr.

Art. nr

Volum

49606881

7005

750 ml, pistolappl.

KONTAKT OSS

Tlf: 69 19 06 00
info.no@bostik.com
www.bostik.no

9565/1606

SMARTE FORDELER

