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PROBAU Isoleringsskum 
Ekspanderende universalskum 

Anvendelsesområder PROBAU Præcisionsskum anvendes til isolering, lukning og fyldning af vanskeligt 
tilgængelige revner og hulrum for at fuge, isolere eller udfylde. 
 
PROBAU Præcisionsskum er en universalskum og kan anvendes mange steder: 
 

 Isoleringsfugning ved vinduer og døre 
 Tætning om rørgennemføringer 
 Tætning og samling i brønde og kloaker 

Produktbeskrivelse PROBAU Præcisionsskum er en 1-komponent hurtighærdnende polyuretanskum.
 
Leveres i dåser à 500 ml 

Egenskaber  Miljøvenligt drivmiddel – CFC-fri 
 Hurtig hærdnende – hurtig skærbar 
 Overmalbar 
 Stort skumudbytte 

 
Universal anvendelse: 
 

 Isoleringsskum 
 Brøndskumning 
 Karmskumning 
 Præcisionsskumning 

Produktdata  

Tekniske data Type: 1-komponent PU-skum

Skumudbytte: Ca. 25 liter 

Klæbefri efter: Ca. 20 minutter * 

Skærbar efter: Ca. 2 timer * 

Hærdetid: Ca. 24 timer *  

Brandklasse: B3 (DIN 4102) 

Temperaturbestandighed: -50ºC til +90ºC 

Arbejdstemperatur: +5ºC til +30ºC 

Varmeledningsevne: Ca. 0,03 W/mºC 

Vandoptagelse: Ca. 0,3% vol.  

* Ved +20ºC og 50% RF.
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Brugsvejledning Temperatur og fugtforhold:
 Påføringstemperatur: +5ºC til +35ºC 
 PU-skum, som PROBAU Isoleringsskum skal efter udhærdning beskyttes 

mod påvirkning fra direkte sollys, idet solens UV-stråler nedbryder 
skummet. Tildækning/beskyttelse kan ske med trælister, fugemasse el. 
lign. 

 Vær opmærksom på at ophærdningen sker ved optagelse af vanddamp fra 
luften 

 
Skumudbyttet og udhærdningshastigheden afhænger af temperatur og relativ 
luftfugtighed på brugsstedet. 
 Alle ovenstående angivelser er således baseret på en temperatur på +20ºC og 
relativ fugtighed på 50%.  
Ved andre temperaturer/luftfugtighed kan skumudbyttet ændres – særligt ved lav 
relativ fugtighed må påregnes nedsat skumvolumen.  

Rengøring Ventil og forlængerslange renses umiddelbart efter skumning ved at åbne ventilen, 
ved tryk på denne, mens dåsen holdes med ventilen opad.  
Pas på kun at påføre PROBAU Isoleringsskum hvor det skal indføres, idet skum 
efter udhærdning kun kan fjernes mekanisk. 
 
Frisk skum fjernes med Rensevæske. 

Opbevaring og holdbarhed Holdbarheden ved tør og kølig og opretstående opbevaring i ubrudt 
emballage er 13 måneder fra produktionsdato. 
 
Dåserne skal altid opbevares opretstående. 

Sikkerhed Indeholder: 4,4’-methylendiphenyldiisocyanat 
Faresymboler: Xn Sundhedsskadelig 
                        F+ Yderst brandfarlig 
R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med 
             Huden 
R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. 
 
Kodenummer: 1-3 (1993) 
Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: 
Handsker 
Særlige bestemmelser: 
Produktet er omfattet af AT’s bekg. Nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde 
med stoffer og materialer, bilag III  
Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater  
Produktet kræver særlig uddannelse.

 
 
         


