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PATTEX PROFESSIONAL FUGESKUM
WHITETEQ

ALL SEASON

PRODUKTTYPE

1K-WhiteTeq-skum i patron til fugeskumpistol

PRODUKTEGENSKABER

Pattex WHITETEQ PRO All Season er hvidt polymerskum
baseret på seneste generation polyuretan fremstillet af
oprensede, op koncentrerede bestanddele. Oprensningen af
polymeren (WHITETEQ-teknologien) medfører praktiske
hærdeparametre og giver WHITETEQ-skummet dets
kridhvide farve, meget fine cellestruktur og forbedrede UV-
bestandighed.

Det hærdede skum har uovertruffen isoleringsevne både over
for varme (op til 0,030 W/mK) og lyd (63 dB). WHITETEQ-
teknologien medfører desuden et meget lavt hærdetryk og
dermed stor beskyttelse mod deformation af indeslutningen.
Dilatationsevnen på 25 % kompenserer indeslutningens
bevægelser som følge af f.eks. temperaturændringer og er
således med til at opretholde isoleringsevnen på langt sigt.
Det optimale forhold mellem åbne og lukkede celler samt den
mekaniske styrke gør skummet perfekt til krævende
isoleringsopgaver.

Skummet har fremragende vedhæftning på de fleste
byggematerialer som f.eks. træ, beton, sten og metal. Den
producerede mængde skum afhænger i stor udstrækning af
arbejdsforhold som f.eks. temperatur, luftfugtighed og plads til
ekspansion. Ved temperaturer under frysepunktet
ekspanderer skummet mindre, og hærdetiden er længere.
Indeholder ingen CFC-drivgasser.

PRIMÆRE ANVENDELSER

 Isolering af vinduesrammer
 Isolering af dørrammer
 Udfyldning af huller
 Tætning af mellemrum i tagkonstruktioner og isoleringer
 Lydtætning
 Tætning omkring rør
 Fastgørelse af tagsten og vægpaneler

EMBALLAGE

750/1000 ml

BRUGSVEJLEDNING

Klargøring af underlag

Underlagene skal være stabile, rengjorte og fri for
forureninger, der nedsætter vedhæftningen. For at sikre
ensartet hærdning af skummet anbefales det at fugte
mineralske, porøse underlag som murværk, beton og kalksten
let før påføringen. Tilgrænsende partier afdækkes med folie.
Overfladerne må gerne være fugtige men ikke belagte med
rimfrost eller is.

Påføringstemperatur

 Arbejdstemperatur: -10…+35 °C
 Bøttetemperatur: +5…+25 °C. Bøtten bør

opbevares i mindst 12 timer ved stuetemperatur.
Bemærk WHITETEQ-temperaturindikatoren på
forsiden: Hvis indikatoren er krydsede, er patronen
for kold til brug. I så fald skal patronen lunes ved
henstand i et varmt lokale eller i en spand varmt
vand. Det bedste resultat opnås ved påføring med
patronen ved stuetemperatur.

Professional Pistolskum

Framregende varme- og lydisoleringsegenskaber

Fleksibelt

Kan bruges hele aret

M1-klassificerede, lave emissioner
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Påføringsmetode:

 Omrystes kraftigt før brug (15-20 gange).
 Skru patronen fast på fugeskumspistolen.
 Under arbejdet med fugeskumspistolen skal

patronen hele tiden holdes med bunden i vejret.
 Tilførselshastigheden af skummet styres ved at

trykke på fugeskumspistolens aftrækker.
 Tag ved doseringen højde for, at skummet udvider

sig til det dobbelte rumfang.
 Gentag omrystningen regelmæssigt under

påføringen.
 Det frarådes at afmontere patronen, før den er helt

tom.
 Før montering af en ny patron skal denne omrystes

kraftigt.
 Skru den tomme patron af og udskift den med det

samme for at forebygge luftbobler i
fugeskumspistolen.

 Efter sidste patron rengøres fugeskumspistolen for
skum med Pattex PU Cleaner-skumrens. Hærdet
skum kan kun fjernes mekanisk.

BEMÆRK! Uanset den mærkbart højere UV-bestandighed af
hærdet PU-skum anbefales det at beskytte skummet mod UV-
stråling for ikke at risikere en formindskelse af
isoleringsevnen. Beskyttelsen kan udføres ved overmaling
eller påføring af et dæklag af tætningsmiddel, gips, mørtel
eller tilsvarende.

Begrænsninger

Den maksimale bredde af fugen afhænger af temperaturen og
luftfugtigheden på arbejdsstedet.

For at opnå optimal skumstruktur og -egenskaber ved arbejde
under tørre forhold (f.eks. om vinteren i lokaler med
centralvarme) anbefales det at udfylde mellemrum og
samlinger ad flere gange ved påføring af tynde (op til 3-4 cm
tykke) skumvulster.

Under meget tørre forhold kan skummet blive skørt
umiddelbart efter hærdning. Skørheden er forbigående og
fortager sig med tiden eller efter opvarmning. Når først
skummet er blevet fleksibelt, bliver det ikke skørt igen, selvom
temperaturen falder.

HOLDBARHED, OPBEVARING OG
HÅNDTERING

15 måneder fra produktionsdato. Den længste holdbarhed
opnås ved opbevaring ved +5…+25 °C (kortvarigt tåles -20
°C). Det anbefales at opbevare patronen med ventilen opad.
Transport af løse patroner i personbil: Patronen anbringes i
bagagerummet viklet ind i en klud – aldrig i kabinen.

TEKNISK DATA

Densitet af skum ~20-22 kg/m3

TM 1002:2014
Tid til overfladetørhed

7–9 min
TM 1014:2013

Skæretid
     35 min

TM 1005:2013
Hærdetryk

~3 kPa
TM 1009:2013
Efterudvidelse 60-130% (+23°C)

35-75% (+35°C)
HENK-PU-14.1

   Dimensionsstabilitet
< +/- 5 %

TM 1004:2013
Maks. samlingsbredde 5 cm

TM 1006:2013
Testbetingelser –10 °C,
+5°C,+35°C

   Forskydningsstyrke
50 kPa

TM 1012:2015
Trykbelastning ved 10%      15 kPa
TM 1011:2013
Dilatationsevne: > 25%
TM 1013:2013

Brandklasse
F

EN 13501
Vandabsorption efter 1 døgn

 0,11 kg/m2

EN 1609
Vandabsorption efter 28 døgn

maks. 10 %
EN 12087
Støjdæmpning

63 dB (2cm fuge)
EN ISO 10140

Mængde per bøtte
750/1000 ml: op til 31 L

Temperaturbestandighed af hærdet skum:
-40…+80 °C, kortvarigt op til +100 °C.
Varmeledningsevne af hærdet skum((DIN EN 12667:2001):
0,0303 W/mK

Medmindre andet fremgår, er samtlige målinger foretaget ved standardiserede
klimabetingelser(+23 ± 2 °C | relativ luftfugtighed 50 ± 5 %).

Vejledninger for arbejdssikkerhed og bortskaffelse fremgår af den tilhørende
sikkerhedsdatablad.

Henkel Norden AB
Gustavslundsvägen 151 A
SE-17651 BROMMA
Tel. +46 (0)10 480 77 00 / www.henkel.se/dk

Henkel benytter FEICA-godkendte testmetoder med henblik på at frembringe gennemskuelige, reproducerbare testresulter, der giver slutbrugerne et retvisende indtryk af
produktets egenskaber. FEICA's OCF-testmetoder er tilgængelige på: http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf.  FEICA er en international brancheforening af
europæiske lim- og tætningsproducenter, herunder producenter af énkomponentskum. Yderligere oplysninger fremgår af: www.feica.eu.


