
Gun Pu-Foam

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

www.griffon.eu �Bison International B.V. - P.O. Box �60 -  NL 4460 AD Goes

6150502 - Griffon Gun Pu-foam SPuitbuS 750 ml nl/fr/En/ES

Sneluithardend PolyurethaanSchuim

ProductomSchrijvinG
Sneluithardend polyurethaanschuim voor het isoleren, afdichten en vullen 
van naden, voegen, kieren, gaten en scheuren. Gebruiken in combinatie met 
PU-Foam Gun.

toEPaSSinGSGEbiEd
Geschikt voor het isoleren, afdichten en vullen van naden, voegen, kieren, gaten 
en scheuren bij o.a. scheidingswanden, raam- of deurkozijnen, dakbeschot, 
schoorstenen, dakkapellen en doorvoeringen van pijpen, buizen, kabels en 
elektrische leidingen. Hecht op vele bouwmaterialen zoals hout, beton, steen, 
metselwerk, pleisterwerk, metalen, glas en vele kunststoffen zoals polystyreen, 
polyester en PVC. Niet geschikt voor bitumen, siliconen, polyethyleen (PE), 
polypropyleen (PP) en P.T.F.E.

EiGEnSchaPPEn
· Krimpvrij 
· Groot vullend vermogen 
· Hoge isolatiewaarde 
· Brandklasse B2 
· Overschilderbaar 
· Waterbestendig 
· Chemicaliënbestendig 
· CFK- en HCFK-vrij (ozon-onschadelijk)

voorbErEidinG
verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen 
tussen +5°C en +40°C.
Persoonlijke bescherming: Draag handschoenen en een veiligheidsbril en 
zorg voor voldoende ventilatie.
Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed schoon en vetvrij zijn. Droge 

ondergronden licht bevochtigen.
Gereedschap: PU-Foam Gun

vErwErkinG
Gebruiksaanwijzing:  
Goed schudden voor gebruik (�0 - 20 keer). Monteer de spuitbus op het PU-
Foam Pistool. Door het overhalen van de trekker kan het schuim eenvoudig 
en nauwkeurig gedoseerd worden. Tijdens het spuiten de bus ondersteboven 
houden. Ruimte voor ca 65% opvullen. Voor het vullen van grote volumes het 
schuim in lagen aanbrengen en volledig laten opschuimen. Tussen elke laag 
opnieuw bevochtigen. Na uitharding kan men het schuim zagen, boren en 
schilderen en eventueel voorzien van een pleisterlaag. Na gebruik het pistool 
reinigen met Griffon PU-cleaner
vlekken/resten: Natte vlekken direct verwijderen met Griffon PU-Foam 
Cleaner of aceton. Uitgeharde vlekken zijn uitsluitend mechanisch te 
verwijderen.

tEchniSchE SPEcificatiES
kleur: Crème
bijzondere specificaties: 
Vochtopname: �%. 
Isolatiewaarde: 32 mW/m.K (DIN526�2).

oPSlaGconditiES
Rechtop opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een 
temperatuur tussen +5°C en +25°C.
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