
Core Fogskum NBS Året runt. Specialskum för precisionsarbete med fogskum-
pistol som kan användas hela året, vid temperaturer ned till -15°C. Används vid  
montering av dörrar och fönster samt tätning, isolering och utfyllnad. Fäster på 
de flesta byggmaterial.  

Bruksanvisning: Ytorna skall vara rena och fettfria. PU-skum härdar med hjälp 
av fukt, och ytorna skall därför alltid fuktas före användning. Vid bredare fogar 
skall även skummet spejas med vatten. Flaskans temperatur skall dock vara minst 
+5°C.  Skummet är svårt att avlägsna, använd därför skyddshandskar, glasögon, 
arbetskläder och skyddspapper. Montera pistolen och skaka burken 10 - 15 gånger 
före användning. Flaskan används alltid med ventilen nedåt. Spruta eventuellt först 
ned i en papplåda. Fogen fylls ca. 70% då skummet expanderar ytterligare. 
Hållbarhet: 18 månader i oöppnad förpackning, vid sval förvaring. 
Tillverkningsdatum, se förpackningen.
Åtgång: Ger upp till 35 liter expanderat skum eller 35-45 meter fog (20-30mm). 
Övermålningsbar: Ja. 
Beständighet: Kan klara temperaturer från -40°C till +90°C. 
Solljus (UV): Bör skyddas mot solljus.
Härdning: Skummet är klibbfritt efter ca 10 minuter, och skärbart efter 30-50 
minuter beroende på temperatur och fuktighet.
Användningstemperatur: -15°C och +35°C. Flaskans temperatur skall dock vara 
minst +5°C.
Rengöring: Skölj igenom pistolen med Rensvätska. Låt det verka 1 - 2 minuter, 
därefter sköljs pistolen igenom tills vätskan är klar. Skumrester avlägsnas med 
t.ex. aceton.

För vidare information hänvisas till produktens datablad. 
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 
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Fara. Innehåller tris (2-klor-1-metyletyl) fosfat. Innehåller Difenylmetandiisocyanat. Kan 
orsaka en allergisk reaktion. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas 
vid uppvärmning. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Orsakar 
allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka 
organskador genom lång eller upprepad exponering genom inandning. Ha förpackningen 
eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får 
inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. 
Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte 
punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsät-
tas för temperaturer över 50°C/122°F. Inandas inte ångor. Används endast utomhus 
eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID 
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kon-
taktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet 
med lokala/ regionala/nationella/ internationella bestämmelser.Personer som redan är 
känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna 
produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive 
hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt 
endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 
enligt standarden EN 14387). Använd bifogade handskar! Använd i max. 5 min. Handskar 
kasseras efter användning, får inte återanvändas. 
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FOGSKUM NBS/
PU ÅRET RUNT
750 ML Kan användas ned till -15°C för fogskumpistol


