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TEKNISK DATABLAD 

RECA S29 1K Pistolskum 

Artikelnummer: 0898 229 2 

Antal/Pk: 12 

Indhold: 500ml 

Produkt beskrivelse:
S29 1K pistolskum er et brugsklare, en-komponent, selvudvidende stift polyurethanskum til 
behandling med en passende dispenseringspistol. Den specielle opskrift muliggør et 
ekstremt højt udbytte. 

Produktegenskaber: 
- Fri for Opløsningsmiddel
- Fremragende dimensionel stabilitet, dvs. ingen volumenkrympning og kun let  efter                       
udvidelse, så snart hærdningen er afsluttet.
- Fremragende vedhæftning til næsten alle konstruktionsunderlag (undtagen PE, PP, PTFE 
og silikoner)
- Højere lyd- og varmeisolering end mineraluld, kork og glasfiber
- Fremragende monteringsegenskaber, da dispenseringspistolen muliggør præcis og 
økonomisk dosering
- Hurtig hærdning
- Modstandsdygtig over for en bred vifte af opløsningsmidler, maling og kemikalier
Aldringsbestandig, rådensbestandig, men ikke UV-bestandig
- Vandtæt (ikke vandtæt)
- Kan pudses over, males over og indsættes efter hærdning
Anvendelse: 

- Isolering og isolering i kølekonstruktion og kølerumskonstruktion
- Fastgørelse og udfyldning af apparater og metalkonstruktion samt i elektrisk installation
- Montering og skumning af vindues- og dørkarme og vindueskarme
- lydisolering
- Skumning af hulrum, f.eks. Vægåbninger, tagudvidelser, 

Holdbarhed: 
18 måneder fra produktionsdatoen i uåbnet emballage i køligt (+ 5 ° C til + 25 ° C) og tør 
opbevaring. Skumdåser skal opbevares lodret for at forhindre, at sprøjteventilen sidder fast. Luk 
åbnede beholdere godt og brug den indenfor kort tid. 
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TEKNISK DATABLAD 

Undergrund: 
Alle almindelige bygningsmaterialer som beton, murværk, sten, gips, træ, metal, polystyren, 
PUR stift skum, polyester og stiv PVC.Ingen vedhæftning til PE, PP, PTFE og silikone. De 
klæbende overflader skal være stabile, rene og fri for støv og fedt.

Forbehandling:  
Let fugtning af overfladerne forbedrer vedhæftningen og hærdningen samt skumets 
cellestruktur. Det tilrådes først at udføre en vedhæftnings- og kompatibilitetstest på alle 
overflader.

Forarbejdning: 
Før arbejdet påbegyndes, skal overfladerne, der støder op til arbejdsområdet, beskyttes mod 
snavs. Skru dåsen tæt på pistolgevindet og ryst dåsen med pistolen i bunden ca. 30 gange 
kraftigt, så indholdet af dåsen blandes godt og skumkvaliteten optimeres. Indstil skumstrengen 
med justeringsskruen, og spray derefter skummet ud ved hjælp af aftrækkeren. Skum kun 2/3 
af leddene eller hulrummene, da skummet stadig åbner. Sprøjt frisk skum med vand for at 
forbedre cellestrukturen, hærdningen og udbyttet. Skær overskydende, fuldt hærdet skum væk 
med en kniv.

Behandlingstemperatur:
-5 ° C til + 35 ° C (klæbende overfladetemperatur)+ 5 ° C til + 25 ° C (dåsetemperatur)     
Optimal = + 15 ° C til + 25 ° C                                                                                                    
Om nødvendigt bringes dåsen langsomt til den optimale temperatur i køligt eller varmt vand.

SSikkerhedsanbefalinger:
Overhold den sædvanlige industrielle hygiejne.                                                                         
Brug sikkerhedsbriller og handsker.                                                                                           
Fjern hærdet skum mekanisk og brænd det aldrig væk.                                                           
Flere oplysninger om produktsikkerhed,                                                                                       
se instruktionerne på salgscontaineren for håndtering. 

Bemærkninger: 
Hærdet polyurethanskum skal beskytte mod UV-eksponering                                           
Beskyttes ved overmaling eller forsegling med fugemasser (f.eks. silikone, polyurethan, akryl 
eller MS-polymer).

Standarder og godkendelser 

- Byggemateriale klasse B2 (DIN 4102-1), testcertifikat P- SAC 02 / III-463 (MFPA, Leipzig)
- Varmeledningsevne (DIN 52612), testcertifikat 140819-Hu (MPA Bau, Hannover)
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- Fælles lydisolering: RST, w (C; Ctr) = 61 (-1; -3) dB (10 mm ledbredde), RST, w (C; Ctr) = 59 
(-6; -4) dB (20 mm fugebredde)
- vanddampgennemtrængelighed (DIN EN ISO 12572)
- Luftgennemtrængelighed (baseret på DIN 18542)

Med denne note vil vi rådgive dig baseret på vores test og erfaring efter vores bedste overbevisning. På grund af det store antal applikationer og 
lagrings- og behandlingsbetingelserne, der ligger uden for vores kontrol, kan vi dog ikke påtage os noget ansvar for behandlingsresultatet i 
individuelle tilfælde. Dette gælder også, når du bruger vores ikke-bindende tekniske og kommercielle kundeservice. Vi anbefaler altid at lave 
dine egne tests. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer og 
videreudvikling.
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