
P.T.B.-PU-MOUSSE
            CE & HR

Universeel PU SCHUIM met 
gecontroleerde expansie en  
hoog rendement

Eigenschappen
- 1-component universeel bouwschuim.
- Professioneel isolatie- en bouwpistoolschuim met hoge kleefkracht.
- Gecontroleerde expansie, geen vervorming van verbonden materialen.
- Geen verlies door na-expansie.
- Uitermate fijn doseerbaar tot in de fijnste voeg.
- Zeer hoog rendement 1 L = 60 L vrij uitgeschuimd.
- Uitermate hoge isolatiewaarde met een thermische conductiviteit van 0,03 W/mK.
- Afwerkbaar met pleister en overschilderbaar. 
- Brandvertragende klasse B3.
- ECO positief en vrij van ozon schadelijke drijfgassen, geen broeikaseffect.

Toepassingen
Zeer geschikt voor het afdichten, isoleren en het vullen van kieren, naden, voegen, 
aansluitopeningen, bij scheidingswanden, isolatiepanelen, stel en monteerruim-
ten bij prefab toepassingen, doorvoeren van leidingen, buizen, aansluitnaden bij  
nokken, kepers dakdoorvoeren en dakkapellen, voegen rondom ramen en deuren 
en aansluitingen van gipskarton platen. 

Densiteit Verbruik Verpakking

25-30 kg/m3 Opbrengst vrij uitgeschuimd is 45 liter. 12 bussen van 750 ml per karton.

Kleur Verwerkingstijd Gebruikstemperatuur

Gebroken wit Huidvorming : 23°C & 50% RV - 10-15 min
Snijbaar : 23°C & 50% RV - 30-40 min

Tussen + 5°C en + 30°C

+30°

+5°

[

Technische parameters                                              

Basis:  Hoogwaardig Polyurethaan prepolymeer
Aspect: Beige schuimstructuur
Afschuifsterkte: BS 5241  11 N/cm2 
Brandklasse: DIN1402-1 B3
Opbrengst: 45 l vrij uitgeschuimd
Thermische conductiviteit: 0,03W/m,K
Temperatuurbestendigheid: Langdurig: -50°C tot +90°C 
 Kortstondig: -65°C tot +130°C



Gebruiksaanwijzing
De oppervlakken dienen droog, stofvrij, vetvrij en stabiel te zijn. 
Verwijder losse delen en maak de voegen schoon. Poreuze oppervlak-
ken licht voorvernevelen (bevochtigen) met water. 
Bus minimaal 30 x stevig schudden. Verwijder de beschermkap en 
draai de bus op het pistool. De hoeveelheid schuim kan worden gedo-
seerd door de instelling van het pistool en de trekker.
De voeg bij voorkeur voor 80% vullen.

Reiniging
Pistool en ongehard schuim met P.T.B.-PU-CLEANER reinigen. 
Uitgehard schuim is enkel mechanisch te verwijderen. 
Voor een juist gebruik flush pistool regelmatig met P.T.B.-PU-CLEANER 
(alsook de koppeling op de bus).

Verpakking
1 bus is 750 ml. (12 bussen van 750 ml/doos). De houdbaarheid 
bedraagt 12 maanden in de originele, gesloten verpakking, bij tem-
peraturen van + 5°C tot + 25°C.

P.T.B.-PU-MOUSSE CE & HR

P.T.B.-COMPAKTUNA®

Industriepark III
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
T +32 9 221 11 16 - F +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Ons groen nummer: 0800/92279

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voor-
geschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. 
Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te 
gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende 
plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. 
Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.
BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd.Certificaat: BE 04/01432


