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Füllschaum B1 
 

Vullend schuim voor het afdichten van voegen tussen 
isolatieplaten van polystyreen en minerale wol 

 

 

 
 

Voor het afdichting van voegen en naden tot een breedte van max. 5,0 mm tussen de isolatieplaten. 
Tevens toe te passen als opvulling van holle ruimten en voegen. 

 

 

• Voorkomt warmtebruggen 

• Exact te doseren 

• Zeer goede hechting op polystyreen, hard-pvc etc. 

• Snelle verwerking, korte uithardingstijd 

• Geluidsisolerend 

• Na eerste gebruik nog geruime tijd te gebruiken 
 

 

 

Type materiaal 
 

Klasse B1 conform DIN 4102 
 

Drijfgas Bevat geen FCKW 
 

Warmtegeleiding 
 

Ca. 0,035 W/(m K) 

Opschuimen Ca. 30 – 40 % 
 

Wateropname Ca. 0,3 vol. % 
 

Temperatuursbestendigheid -40 °C tot 90 °C, voor korte tijd tot 130 °C 
 

 

Voorbehandeling ondergrond 
 

Het hechtvlak moet schoon, draagkrachtig en vrij zijn van olie, vet en stoffen die de 
hechting kunnen verminderen. 

Het hechtvlak voor het aanbrengen van het schuim enigszins vochtig maken. 

 
Verwerking 
 

Met alsecco  montagepistool verwerken. 

Koker voor gebruik ca. 20x krachtig schudden en in het doseerpistool plaatsen. 

Het ventiel van het spuitpistool steeds naar beneden houden tijdens verwerking. 

Hoeveelheid materiaal met de doseerschroef instellen. 

Een weinig schuim in een vloeiende voortgaande beweging in de voeg spuiten. 

Bij meerdere lagen de ondergronden opnieuw vochtig maken. 

 
Verbruik Afhankelijk van de voegbreedte. 

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. 
 
 
 
 
 

Toepassing 

Producteigenschappen 

Technische gegevens 

Verwerkingsgegevens 
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Verwerkingsomstandigheden Tijdens het verwerken moet de temperatuur tussen de 5 °C en de 35 °C liggen. 

Ideale temperatuur van de koker is 20 °C. 

Niet in de directe zon en op opgewarmde oppervlakken de kit verwerken. 

Koker niet in de volle zon laten liggen of opslaan. 

 

Droogtijd De droogtijd is afhankelijk van relatieve luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur en 
de dikte van de schuimlaag. 

• na ca. 10 min. kleefvrij 

• na ca. 45 min. te snijden 

• na ca. 24 uur kan verder gewerkt worden 
 

Reinigen gereedschap In nog niet uitgeharde toestand met Reiniger P 
 

 

Koel, droog en rechtopstaand bewaren. Ingesloten, originele verpakking min. 12 maanden houdbaar. 

 

 

Kleur Lichtgrijs 

 
Verpakking Koker ca. 750 ml 

Inhoud koker is goed voor ca. 45 liter schuim 
 

 

Veiligheidsvoorschriften 
 

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. 

Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad. 
 

Transport Het product is geen gevarengoed. 
 

Afval Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving 
 

EU-grenswaarde VOS 
 

Niet van toepassing. 
 

Technisch advies Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen 
niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden 
behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht 
advies aan. Wij adviseren u graag. 

 

 

 

 

 

ALSECCO NEDERLAND 
Koperslager 2 
NL-3861 SJ  Nijkerk 
Tel. +31 (0)33-2475000 
Fax. +31 (0)33-2451833 

www.alsecco.nl  
info@alsecco.nl  

Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de 
grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze 
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de 
verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde 
ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische 
Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. 
Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun 
oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in 
uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren. 

 

Opslag 

Te leveren in 

Aanvullende gegevens 

http://www.alsecco.nl/
mailto:info@alsecco.nl

