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OMSCHRIJVING 

Elastic Foam is een zeer flexibele 1-component schuim op polyurethaan basis. Het product 
heeft een uitstekende hechting op vele soorten ondergronden, is volgens de EN1026 getest op 
luchtverlies bij 1050Pa en kent hoge isolerende waarden.  
 
Elastic Foam is speciaal ontwikkeld als onderdeel van het ´Airtight System´ uit de ‘Building 
Systems’ van PremTech. Het product maakt ruimtes luchtdicht en zorgt voor een thermische 
isolatie bij bouwkundige constructies. 

ARTIKELNUMMER    102221 (Wit)     
VERPAKKING      Aerosol 750 ML   
VERPAKKINGSEENHEID   Per doos (12 Stuks)   

PRODUCT INFORMATIE 
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 Geluidsisolerend tot 63 dB 
 Rek tot breuk van 45% 
 Gemiddelde opbrengst van 37 liter 
 Kleefvrij na 10 minuten 
 Snijdbaar na 35 minuten 
 Onderdeel van de ‘Building Systems’ van PremTech 
 Laag VOC gehalte 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 BASIS         Polyurethaan  
DICHTHEID    1020 kg/m³ 
DOORHARDING    Ca. 90 min. 
SNIJDBAAR    Ca. 30 min. 
KLEEFVRIJ         Ca. 10 min. 
 GELUIDSISOLATIE      63 dB 
BRANDKLASSE    B3 
 OPBRENGST    Ca. 37 Liter 
SD-WAARDE    1,3 m 
 LUCHTDICHTHEID   1050 Pa 
TEMPERATUUR BESTENDIGHEID   -40°C tot +90°C 

BEHANDELING ONDERGROND 
Zorg dat de ondergrond schoon en vrij van vet en stof is. Voor een optimaal resultaat is het aan te raden de 
ondergrond licht te bevochtigen. 
 
APPLICATIE 
Schroef de bus op de Pur Applicator (Art. Nr. 400056). Schud de bus vervolgens ongeveer 20 keer krachtig. 
Draai vervolgens de Pur Applicator waar de Elastic Foam in zit ondersteboven. Draai nu aan de schroef 
achter op het pistool om de hoeveelheid schuim te bepalen. Vul vervolgens de voeg voor ongeveer 60%. 
Het verdient de aanbeveling de voeg licht te bevochtigen. Bij onvoldoende expansie is het aan te bevelen 
ook het schuim licht te bevochtigen. Wanneer men werkt met groter dan 40 mm x 40 mm, is het aan te 
bevelen te werken met meerdere lagen. De minimale voegdimensie is 10 mm x 10 mm. De tijd tussen de 
lagen dient ongeveer 30 minuten te zijn. Wanneer men een nieuwe laag aanbrengt wederom de ondergrond 
en de pur licht bevochtigen. Bescherm uw ogen met een veiligheidsbril en draag handschoenen en 
werkkleding. 
 
REINIGING MATERIALEN 
UniSolve Spray. 
 
REINIGING HANDEN 
Power & Care Soap. 
 
HOUDBAARHEID 
Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +5°C en +25°C. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 


