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PATTEX PROFESSIONAL FOGSKUM
WHITETEQ

ALL SEASON

PRODUKTTYP

1-komponents isolerande fogskum för pistol

PRODUKTEGENSKAPER

Pattex WHITETEQ PRO All Season är ett vitt nya generationens
polyuretanskum, baserat på rena och koncentrerade
ingredienser. Polymerreningen (WHITETEQ teknik) möjliggör
praktiska härdningsparametrar och ger WHITETEQ skum
dess karakteristiska isvita färg, en extrafin cellstruktur och
förbättrat UV-motstånd.

Tack vare QUATTRO- 4x tätare struktur det härdade
skummet har högsta termisk verkningsgrad (upp till 0,030
W/mK) och ljudisolerande egenskaper (63 dB). WHITETEQ-
teknik erbjuder även lågt härdningstryck för maximalt skydd
mot deformering av karmar och 25% flexibilitet säkerställer
långvarig isolerings effektivitet – kompenserar för tätningens
rörelser som orsakas av t.ex. termisk expansion. Perfekt
förhållande mellan öppna och stängda celler och mekanisk
styrka som gör den till den perfekta produkten för krävande
isolerings applikationer.

Pattex WHITETEQ PRO All Season fogskum är ett långvarigt
isoleringsmaterial som har även 10 x högre resistens mot UV-
strålning. Skummet har enastående vidhäftning vid de flesta
byggmaterial, t.ex. trä, betong, sten, metall etc. Produkten är
lätt att använda med en vanlig fogskumspistol. För bästa
resultat rekommenderas en fogskumspistol testad och
godkänd av tillverkaren. Mängden härdat skum beror till stor
del på arbetsförhållandena – temperatur, luftfuktighet,
tillgängligt expansionsutrymme, etc. Vid minusgrader
expanderar skummet mindre och härdningstiden är längre.
Produkten innehåller inte några CFC-drivmedel.

HUVUDAPPLIKATIONER

 Isolering av fönsterkarmar
 Isolering av dörrkarmar
 Utfyllnad av håligheter
 Tätning av öppningar i takkonstruktioner och

isoleringsmaterial
 Skapa ljudtäta skärmar
 Utfyllnad av håligheter runt rör
 Fixering av taktegel och väggpaneler

FÖRPACKNING

750/1000 ml

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelse av underlaget

Underlaget måste vara stabilt, rent och fritt från ämnen som
försämrar vidhäftningen. För att säkerställa full och jämn
härdning av skummet kan mineraliska, porösa underlag
(tegel, betong, kalksten) fuktas lätt med vattenspray före
applicering. Täck över områdena runt om med folie. Ytorna får
vara fuktiga, men inte täckta av frost eller is.

Appliceringstemperatur

 Arbetstemperatur från -10°C till +35°C.
 Flaskans temperatur från +5°C till +25°C. Flaskan

ska helst förvaras i rumstemperatur i minst 12
timmar. WhiteTeq temperaturindikator på
framsidan: Om indikatorn är överkryssad så är
flaskan för kall för att användas. Värm upp flaskan
i ett varmt rum eller i varmvatten. Skaka flaskan i
15 sekunder och kolla indikatorn igen.

Professional Pistolskum

Utmärkta värme- och ljudisolerande egenskaper

Lågt expansionstryck

Perfekt flexibilitet

För året om bruk

M1-klassificerad, lågt utsläpp
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Appliceringsmetod:

 Skaka flaskan kraftig före användning (15–20
gånger).

 Skruva fast flaskan ordentligt på pistolen.
 När man arbetar med pistolen ska flaskan alltid

hållas upp och ner.
 Utflödeshastigheten på skummet kontrolleras

genom att trycka på pistolens avtryckare.
 Fördela skummet sparsamt för att undvika överflöd.

Upprepa skakningarna regelbundet under
applicering.

 Det rekommenderas inte att ta bort flaskan innan
den är helt tom.

 Vid byte av flaska ska den nya flaskan skakas
kraftigt.

 Skruva av den tomma flaskan och byt den genast
för att säkerställa att det inte finns luft kvar i
pistolen.

 Om  du  inte  vill  byta  flaska,  ta  bort  skummet  från
pistolen med ett Pattex PU-Cleaner
skumrengöringsmedel. Härdat skum kan endast tas
bort mekaniskt.

OBS! Trots avsevärt högre UV-beständighet rekommenderar
vi att det härdade PU-skummet skyddas mot UV-strålning för
att bibehålla full isolerings effektivitet. Skyddet kan vara i form
av färg eller applicering av ett toppskikt av tätningsmassa,
gips, bruk eller annan typ av övertäckning

Begränsningar

Fogens max-bredd begränsas av omgivningstemperatur och
fuktighetsnivåer.

Under torra förhållanden (på vintern, i rum med centralvärme,
etc.) rekommenderas det att fylla mellanrum och fogar med
flera lager genom att applicera mindre skumsträngar (upp till
3–4 cm tjocklek) för att få bästa skumstruktur och
skumegenskaper.

Vid mycket torra förhållanden kan skummet vara skört precis
efter härdning. Skörheten är tillfällig och försvinner efter en
stund eller vid uppvärmning. När skummet har blivit flexibelt
blir det inte skört igen.

HÅLLBARHETSTID, FÖRVARING OCH
HANTERING

Bäst före 15 månader. För längsta hållbarhetstid ska förvaring
över +25°C och under +5°C (upp till -20 °C under en kort
period) undvikas. Flaskan bör förvaras med ventilen riktad
uppåt. Transport av enstaka flaskor i en personbil: svep in
behållaren i en trasa och förvara den i bagageutrymmet, aldrig
i passagerarutrymmet.

TEKNISK DATA

Skumdensitet Ca. 20-22 kg/m3

TM 1002:2014
Skinnbildning

7–9 min
TM 1014:2013

Skärbar
     35 min

TM 1005:2013
Härdningstryck

Ca. 3 kPa
TM 1009:2013
Efter-expandering 60-130% (+23°C)

35-75% (+35°C)
HENK-PU-14.1
Dimensiosstabilitet

< +/- 5 %
TM 1004:2013
Max. fogbredd 5 cm

TM 1006:2013
Testförhållanden: –10 °C,
+5°C,+35°C

   Skjuvningsstyrka
50 kPa

TM 1012:2015
Tryckhållfasthet vid 10%      15 kPa
TM 1011:2013
Rörelseförmåga: > 25%
TM 1013:2013

Brandklass
F

EN 13501
Vatten absorption 24 timmar

 0,11 kg/m2

EN 1609
Vatten absorption 28 dagar

max. 10 %
EN 12087
Ljuddämpning

63 dB (2cm fog)
EN ISO 10140

Skummängd
750/1000 ml: upp till 31 liter

Det härdade skummets temperaturbeständighet:
-40 °C – +80 °C, tillfälliga toppar upp till +100 °C.
Det härdade skummets värmekonduktivitet (DIN EN 12667:2001):
0,0303 W/mK

Alla mätningar vid normala klimatförhållanden (+23 ± 2 °C | RH 50 ± 5 %) om inte annat
anges.

För säkerhetsföreskrifter och avfallshanteringsanvisningar, se tillhörande
säkerhetsdatablad.

Henkel Norden AB
Gustavslundsvägen 151 A
SE-17651 BROMMA
Tel. +46 (0)10 480 77 00 / www.henkel.se

Henkel använder testmetoder som har godkänts av FEICA och som har framtagits för att ge transparenta och reproducerbara testresultat för att garantera att kunderna får en exakt
beskrivning av produktens prestanda. FEICA OCF testmetoder finns på: http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf. FEICA är en multinationell
organisation som representerar den europeiska lim- och tätningsindustrin, däribland enkomponentskumtillverkare. Mer information finns på: www.feica.eu.


