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Casco Universal Flex 3933 
 
Användningsområde
  

• Extra lämplig vid träkonstruktioner pga. flexibiliteten.  
• För isolering t ex runt dörrar och fönster. 
• För fyllning av håligheter, dock max 20 cm.  
• Fixering och montering av polystyren isolering (Frigolit).  

  
Produktegenskaper • Klarar rörelser upp till 20%. 

• Permanent elastisk. 
• Kan bearbetas efter ca 15 minuter. 
• Mycket bra ljud- och värmeisoleringsegenskaper. 
• Mycket bra vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial. 
• Vidhäftar även till fuktiga ytor. 

 
 
Bruksanvisning Använd handskar och skydda angränsande ytor. 

 
Förarbete 
Fogytorna ska vara fria från fett, damm, lösa partiklar, släppmedel och 
andra föroreningar. Spraya en tunn hinna med vatten på fogytorna innan 
fogskummet appliceras, det ger en effektivare och snabbare härdning. 
 
Applicering 
Skaka behållaren väl, ca 20 gånger. Ta av skyddshatten. Skruva på 
plaströret med aktsamhet. Håll flaskan upp och ned. Tryck lätt på 
ventilgreppets vipparm, därmed öppnas ventilen och skummet kan 
appliceras i en jämn ström. 
 
Fyll fogen till ca 50%, eftersom skummet fortsätter att expandera under 
härdningen. Spraya en tunn hinna på skummet, det ger en snabbare 
härdning. Stadga fönster- och dörrkarmar med stöttor, så att de ej 
deformeras när skummet expanderar. Skär bort överflödigt skum efter 
uthärdningen.  
 
Om inte hela behållaren har tömts kan den användas igen inom ett par 
veckor beroende på temperatur och luftfuktighet. Låt plaströret sitta kvar. 
Vid nästa användning, skär borta några centimeter ned till kontakt med 
ohärdat skum. 
 
Rengöring 
Ta bort överflödigt skum. Verktyg rengörs med lacknafta eller aceton 
innan skummet härdat. Vid kontakt med huden, rengör med matolja eller 
tvål och vatten innan skummet härdat. Härdat skum avlägsnas 
mekaniskt. 
 
Begränsningar 
Dålig vidhäftning till polyeten och andra feta plaster. Skummet måste 
skyddas mot solljus. Max 20 cm skumskikt. 

 
 
TEKNISK DATA 
 

Produktinformation 



Typ   1-komponent polyuretanskum  
 
Färg Gul/vit 
 
Drivmedel Propan/butan 
 
Densitet 34 kg/m³ 
 
Cellstruktur Medium-fin 
 
Andel slutna celler 60 till 70% 
 
Klibbfri Efter ca 10 minuter 
 
Bearbetningsbar vid 30 
mm skumbädd 

Efter ca 30 minuter 

 
Vattenabsorption 1,5 vol-% 
  
Arbetstemperatur +5°C till +25°C 
 
Temperaturbeständighet -40°C till +90°C 
  
Åtgång Ca 16 löpmeter vid 8 cm² tvärsnitt på fogen 
  
Lagringstid 18 månader, stående 
 
Förpackning 700 ml patron 
  
Övermålning Det härdade skummet kan övermålas och tätas eller fogas med en 

elastisk fogmassa t ex Byggfog.  
  
Transport och lagring Aerosolförpackningen får ej utsättas för högre temperatur än +50°C. 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning MYCKET BRANDFARLIGT. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. 

Ångorna irriterar hals, lungor och ögon och kan orsaka allergi hos 
mottagliga personer. Produkten irriterar ögonen, orsakar obehag. 
Återkommande hudkontakt framkallar hudallergi. Drivmedlet är extremt 
brandfarligt. Sörj för god ventilation. Rökning förbjuden. Använd 
skyddsglasögon och handskar. 

 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Rengöring 
 
Verktyg: ohärdad produkt – lacknafta, härdad produkt – mekaniskt. 
 
Hudkontakt - tvätta med tvål och vatten. 
Stänk i ögonen - skölj med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare. 
Inandning av ångor - flytta personen från riskområdet för att undvika 
ytterligare exponering och kontakta läkare. 
Förtäring - Kräkning skall framkallas. Vila och kontakt med läkare.  
 
Kläder som blivit nedfläckade med produkten skall tas av omedelbart. 

  
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 

 
 



CASCO CERTIFIERAD ENLIGT         
 
 
Informationen är baserad på laboratorieutredningar och 
lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande 
och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste 
arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- 
förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte 
ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala  
omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas 
provning och kontinuerlig kontroll. 

 

 
Akzo Nobel Bygglim AB 
Box 11550, 100 61  STOCKHOLM 
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370 
Downloaded från www.casco.se 
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