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Lýsing:                                                    

Forsafoam NBS er polyurethane festifrauð 

fyrir frauðbyssu sem þenst út við loftraka. 

Frauðbyssan eykur nákvæmni við notkun, eins 

og að fylla í grannar rifur og sprungur. 

Inniheldur ekki efni sem eru skaðleg 

ósonlaginu. Góð hljóð- og varmaeinangrun. 

Hægt að mála yfir. Ekki UV- þolið.          

Notkun:                                                           

Hrista skal brúsann allt að 20 sinnum fyrir 

notkun. Varast skal að herða frauðbyssuna of 

mikið á brúsann. Notast innandyra.  

Hentar t.d. vel sem uppfyllingarefni, til að 

festa yfirfellda hurðakarma, sem fylling 

meðfram glugga- og hurðakörmum og til að 

loka götum meðfram köplum og lögnum.  

Forsafoam NBS hefur mikla viðloðun við 

steypu, timbur, málma og plastefni eins og 

polyester, polystyrene og hert PVC. 

Á gljúpa fleti er ráðlagt að úða vatni eða nota 

Parasilico primer á flötinn áður en frauðað er. 

Þegar fylla þarf bil stærra en 50 mm. er 

ráðlagt að byrja neðst og vinna sig upp. Þegar 

frauðað er í stærri rifur eða göt skal gera það í 

lögum og er þá gott að úða vatni á frauðið til 

að flýta fyrir hörðnun. Biðtími er 1 – 2 klst. á 

milli umferða. Forðast skal að fylla upp í 

samskeyti meira en 65% fyrir þenslu. 

Eftir að brúsi hefur verið opnaður skal hann 

notaður innan 2 vikna. 

Undirvinna:                                                

Yfirborð skal vera laust við mest allt ryk og alla 

fitu. Má vera þurrt en mælt er með að úða 

vatni á flötinn áður til að fá enn betri 

bindingu. Nota skal Parasilico Cleaner til að ná 

burtu fitu og/eða óhreinindum þar sem það á 

við. 

Tækniupplýsingar:                                          

Basi: Polyurethan.                                          

Þenst út við loftraka.                                  

Þensla: 750ml. = 40L.                          

Snertiþurrt eftir: ± 11 mín.                                  

(við 23°C  í 50% raka).                                   

Hægt að skera eftir: ± 18 mín.                              

(við 23°C  í 50% raka).                                       

Full þornun eftir: ± 12 klst.                               

(við 23°C  í 50% raka).                                

Hitastig við notkun: +5°C til +30°C.           

Hitaþol: -40°C til +80°C.                                

Hitaþol í stuttan tíma: -40°C til +100°C.   

Togþol: 10-11 N/cm2 .                                

Lenging við brot: 11% (DIN 53430).    

Eldflokkur: B3 (DIN 4102).                    

Inniheldur ekki chlorofluorocarbon.                                                                     

Geymsluþol: 12 mán. (sjá botn brúsa).   

Geymist uppréttur í stofuhita ± 20°C. 

Hreinsun áhalda: 

Blautt frauð er hægt að þrífa burt með 

Parafoam Gun & Spray Cleaner. 

Hart frauð þarf að skera/skafa burt og/eða 

nota Parafoam Remover. 

 

 

 

                                 

Framleiðandi:                                                      

DL CHEMICALS, BELGÍU.                         

www.dl-chem.com  
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