
                

Technische Fiche PUG 640 ELASTIC FOAM

Productomschrijving

    

Voordelen

Toepassingen

Technische Gegevens

Basis: Hoogwaardig Polyurethaan prepolymeer.

Aspect: Beige schuimstructuur

Densiteit: 13-15 Kg/m³ 

Applicatie temperatuur: min -10°C tot max+ 30°C

Huidvorming:23 ° & 50% R.V. 8 minuten

Snijdbaar:23 °C & 50%R.V. 40 minuten

Afschuifsterkte TM 1012 55 kPa

Brandklasse DIN1402-1 B3

Opbrengst vrij uitgeschuimd  40 L

Rek bij breuk: ISO 527 30%

Reductie geluid 10 mm 63 db

Reductie geluid 20 mm 64 db

Thermische conductiviteit 0,035W/(m,K)

Temperatuursbestendigheid:  - 50° C tot + 90°C

Toepassing: Binnen & buiten ( niet blijvend UV bestendig)
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Deze gegevens zijn gebaseerd op de laatste stand van de kennis en de techniek. De gebruiker dient  zelf te bepalen of 

het product voldoet aan de eisen van de van de toepassing ,onze adviezen zijn enkel richtinggevend. Voor bijkomende 

informatie met betrekking tot veiligheid en verbruik verwijzen wij naar het veiligheidsblad en de prestatieverklaring (DOP)

PUG 640 is een één component elastisch bouwschuim op basis van een 

hoogwaardig vocht hardend polyurethaan prepolymeer CFK- en HCFK-

vrij voor alle isolerende afdichtingen en opvullingen in combinatie met 

de meeste bouwmaterialen.

Zeer geschikt voor het elastisch afdichten, isoleren en vullen van kieren, nadenvoegen, aansluitopeningen, bij 

scheidingswanden, isolatiepanelen, stel- en monteerruimten bij prefab toepassingen, doorvoeren van 

leidingen, buizen, aansluitnaden bij nokken, kepers,  dak doorvoeren en dakkapellen. Tussen materialen waar 

elasticiteit van belang is en die een verschillende uitzettingscoëfficiënt hebben. Voegen rondom ramen en 

deuren en aansluitingen van gipskarton platen.

Professionele hoogwaardige blijvend elastische kwaliteit.

Luchtdichte afsluiting tot +1000 Pa.

Uitstekende verwerking en hoge spuitsnelheid.

Sterke hechting op de meeste bouwmaterialen. 

Stabiele schuimstructuur en uitstekend verouderingsbestendig.

Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën. 

Afwerkbaar met pleister en is overschilderbaar.
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Technische Fiche PUG 640 ELASTIC FOAM

Gebruiksaanwijzing

Kleur
beige

Verpakking
750 ml can

Houdbaarheid
12 maand in gesloten verpakking tussen +5°C en + 25° C.
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het product voldoet aan de eisen van de van de toepassing ,onze adviezen zijn enkel richtinggevend. Voor bijkomende 

informatie met betrekking tot veiligheid en verbruik verwijzen wij naar het veiligheidsblad en de prestatieverklaring (DOP)

De oppervlakken dienen droog, stofvrij, vetvrij en stabiel te zijn.

Verwijder losse delen en maak de voegen schoon.

Poreuze droge oppervlakken licht voor vernevelen ( bevochtigen) met water.

Bus een 30 tal keer krachtig schudden

Verwijder de beschermkap en draai de bus op het pistool.

De hoeveelheid schuim kan worden gedoseerd door de instelling van het pistool en de trekker.

De voeg bij voorkeur tot ongeveer 90% vullen.

Verse lijmschuim direct verwijderen met CLG 700 GUN CLEANER .

CLG 700 niet gebruiken op gevoelige oppervlakken. 

Uitgeharde lijm is enkel mechanisch te verwijderen.

Voor een goed gebruik pistool regelmatig reinigen met CLG 700 GUN CLEANER
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