
1-COMPONENT-PISTOOLSCHUIM Montage- en vulschuim voor het 
aanbrengen met pistool

Uitstekende hechting aan 
praktisch alle bouwonder-
gronden (met uitzondering van 
PE, PP, PTFE en siliconen)

Betere geluids- en warmte-
isolerende eigenschappen dan 
minerale wol, kurk en glasvezel

Vormvast
Geen volumeafname en slechts mini-
male uitzetting achteraf nadat het  
uithardingsproces is voltooid.

Hardt snel volledig uit

Gelijkmatige, fijncellige  
schuimstructuur

Bestand tegen veroudering

Bestand tegen een groot aantal 
verschillende oplosmiddelen, 
verfsoorten en chemicaliën 

Art.nr. VE
 

Inhoud Chemische basis Kleur Kleef-
vrij na

Snijd-
baar na

Volle 
belast-
baarheid

Min./max. ver-
werkingstem-
peratuur

Opbrengst 
(volume) 
ca.

Bouw-
stof-
klasse

Houdbaar-
heid vanaf 
productie

0892 152 11 12 880 ml Polyurethaan- 
prepolymeer Groen 10 min 45 min 24 h 5 tot 35 °C 54 l B3 12 maanden

Toepassingsgebied
Veilig isoleren en vullen van raam-
voegen, leidingopeningen, voegen, 
muurnaden, muuropeningen en holtes, 
zoals muuropeningen, dakafwerking, 
leidinggoten, rolluikkasten enzovoort. 
Hecht aan beton, steen, hard PVC, 
metaal en hout. Hecht niet aan poly-
ethyleen, siliconen, PTFE en vet.

Instructies
Schud de bus 20 keer grondig heen en 
weer voor gebruik. De ondergronden 
moeten schoon, massief en stof- en 
vetvrij zijn. Sterk absorberende onder-
gronden moeten worden voorbehan-
deld. Ondergronden moeten met water 
worden bevochtigd voordat het schuim 
wordt aangebracht. Maak opnieuw 
vochtig als er meerdere schuimlagen 
worden aangebracht. Schroef de bus 
helemaal in het pistool. Schroef het er 
niet te ver in. Niet kantelen. Schuim blijft 
na het aanbrengen uitzetten. 
Verwijder schuimspatten direct met 
PURlogic Clean, artikelnr. 0892160. 
Reinig het pistool en het ventiel na 
gebruik grondig. Laat de open bus altijd 
op het pistool geschroefd zitten.

Opmerking
Op poreuze en absorberende onder-
gronden moet een hechtprimer worden 
aangebracht. PURLOGIC® TOP kan 
worden aangebracht met de schuim-
pistolen PURLOGIC® Xpress, arti-
kelnr. 08911524 en PURLOGIC® 
COMBIpress, artikelnr. 08911526. 
Andere pistolen zijn niet geschikt.

Let op: 
Voor gebruik als montageschuim dient 
een aparte adapter bijbesteld te worden 
(art.nr. 0891 142 005).

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij 
raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de ver-
schillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garan-
deren. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door 
onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen 
service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij 
garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbe-
teringen aan te brengen.ST
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