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TEKNISK DATABLAD

TT-205 B1 
Brandskum
BRANDHÆMMENDE, DOSERBAR ISOLATIONS- OG MONTERINGSSKUM

Præcis dosering med eller uden pistol.

Kontrolleret ekspansion uden efterekspansion eller krympning.

Kan anvendes ved temperaturer ned til -10°C.

Produkt

Egenskaber

B1 Foam er B1 brandhæmmende inden for den tyske DIN4102-
standard, har en høj isolerende evne, termisk såvel som akustisk, 
og opfylder alle støjstandarder op til 57db. B1 Foam har en høj 
formstabilitet; ingen krympning eller efter-ekspansion.

Anvendelsesområder

• røgtæt forsegling mellem vægge, gulve og lofter.
• optimering af isolering i køleteknik
• montering af døre, rammer, paneler, vinduer osv. i plast, 

aluminium, træ, metal osv. .
• Termisk isolering af bygningskomponenter og rørledninger.
• Skumning af forbindelsesfuger mellem f.eks. vinduesrammer, 

ovenlysvinduer og murværk.

Emballage

TT-205 B1 Brandskum - spraydåse 750ml 670505118

Tekniske info

• Grundmateriale: polyurethan.
• Farve: grøn.
• Hærdningstid: +/- 60 minutter.
• Overfladeklæbfri: 9-11 minutter.
• Afskæring af skumtykkelse: 30 --35 minutter 20 

mm.
• Varmeledning: 0.035 W/mk.
• Klæbning: klæber til næsten alle overflader, 

undtagen polyethylen, polypropylen, PTFE, nogle 
meget glatte overflader og syntetiske materialer.

• Brandklasse:  B1, i henhold til DIN-norm 4102 - 
vanskeligt brandbar.

• Lydisolering:< 57 db.
• Forskydningsstyrke:4,0 N/cm².
• Temperaturresistens: - 40 °C til +90°C, 

midlertidigt op til +110°C.
• Forarbejdningstemperatur: B1 Skum mindst +5 

°C og underlag mellem -10°C og +35°C. Ideel 
produkttemperatur: +20°C.

• Opbevaring: 18 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatabladet.
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Anvendelse

• Rystes før brug.
• Påføres på rene og stabile overflader.
• Beskyt tilstødende overflader.
Fugtning af underlaget fremmer vedhæftningen og fremskynder hærdningen. Fugtning mellem lagene og oven på laget 
fremskynder også hærdningen og øger opbygningskapaciteten. Lavere skumningseffektivitet ved lave temperaturer og frost. For 
brugen af pistolen se Skumpistol. Klem dåsen ved hver transport.


