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Lýsing: 
Parafoam FR er brunaþolið polyurethane 
frauð sem þenst út við loftraka.            
Brunaþol er allt að 240 mín. Leitið upplýsinga 
um brunaþol við mismunandi aðstæður hjá 
sölumönnum. Ný hönnun á öryggisloki 
brúsans gerir kleift að nota brúsann með 
hléum í allt að 3 vikur eftir opnun, ef lokað er 
loftþétt fyrir rör á milli. Góð hljóð- og 
varmaeinangrun. Inniheldur ekki efni sem eru 
skaðleg ósonlaginu. Rakaþolið og hægt að 
mála yfir.  
 

Notkun: Til þéttingar á körmum, rörum, 
veggjum og víðar á milli brunahólfa. 
Hrista skal brúsann 20-30 sinnum fyrir notkun. 
Notist á hvolfi. 
Hentar t.d. vel sem brunaþétting meðfram 
eldvarnahurðum og til að loka götum 
meðfram köplum og lögnum og rifum. Skoða 
þarf brunaþol sérstaklega fyrir mismunandi 
aðstæður. Eftir aðtæðum getur þurft að nota 
steinull eða brunaþolinn svamp með 
Parafoam FR til að standast brunaþol. Þá 
hefur frauðið aðallega hlutverk reykþéttingar. 
Parafoam FR hefur góða viðloðun við flest 
byggingarefni. Á gljúpa fleti er ráðlagt að úða 
vatni á flötinn áður en frauðað er til að auka 
bindingu. Þegar frauðað er í stærri rifur eða 
göt skal gera það í lögum og er þá gott að úða 
vatni á frauðið á milli til að flýta fyrir hörðnun. 
Biðtími er 1 – 2 klst. á milli umferða. Forðast 
skal að fylla upp í samskeyti meira en 50-60% 
fyrir þenslu. 
 

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 – Prepolymer.  
Þenst út við loftraka.  
Þensla: 750ml. = 40-45L.  
Þéttleiki: 12-14 kg/m3. (BS 4370) 
Snertiþurrt eftir:  8 mín. 
(við 23°C í 50% raka). 
Hægt að skera eftir: 45 mín. 
(við 23°C í 50% raka).  
Full þornun eftir:  24 klst.  
(við 23°C í 50% raka). 
Hitastig við notkun: +5°C til +30°C. 
Togþol: 7 N/cm2.  
Skerstyrkur: 4 N/cm2

 (DIN 53421).          
Lenging við brot: 25% (DIN 53430).   
Brunaþol: Allt að 240 mín.                                           
(EN 1366-4:2006 + A1:2010 
Eldflokkur: B1 (DIN 4102).                                                              
B, s1, d0 (EN 13501-1:2007+A1:2010) 
Án chlorofluorocarbons.  
Geymsluþol: 15 mán. (sjá botn brúsa). 
Geymist uppréttur eða á hlið 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. 

Hentar ekki við t.d. eftirtaldar aðstæður: 

Binst ekki við silicon. Ekki UV-varið svo forðast 
skal bert sólarljós með því að mála yfir 
eldvarnarfrauðið þar sem það á við. 

Framleiðandi:                                                       
DL CHEMICALS, BELGÍU.                           
www.dl-chem.com  
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