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FLEXIFOAM
•	Elastic	(Report	IFT	Rosenheim	10535276)

•				=	0,0345	W/mK		
(Report	MPA	Hannover	070598.1)

•	Airtight:	A≤0,1 m3/(h.m	(daPa)2/3)	
(Report	IFT	Rosenheim	10533428)

•	Acoustic	insulation	:	RST,w	=	60	dB	(-1,-4)	
(Report	IFT	Rosenheim	10533428)
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≥ 20mm flexifoam met λ = 0.0345W/mK

PE rugvulling

klos voor bevestiging

wapening pleister

Acryrub

Soudafoil 360 H

SWS Tape inside

Soudaseal 215 LM

Soudafoil 330 D

*external joinery in (plywood) housing. Report U Ghent.



OBS: Forskrifterne som er omfattet af dette dokument, er et resultat af vores eksperimenter og erfaringer, og er fremsat i god tro. På grund af 
mangfoldigheden af materialer og underlag og det store antal mulige anvendelsesområder som er udenfor vores kontrol, kan vi ikke påtage 
os noget ansvar for det opnåede resultat. Det anbefales at udføre forhåndstest i hvert enkelt tilfælde.

Basis Polyurethan

Konsistens Stabilt skum, tixotropisk

Hærdesystem Fuktighedshærdende

Skinddannelse Ca. 6 minutter (20 °C/65 % R.H.)

Tørretid Støvtørt efter 20-25 min. ved 20 °C

Hærdetid Ca. 60 min. for en 30mm streng (20 °C/65 % R.H.)

Skum volumen 1000mL giver  35L hærdet skum

Krympning Meget begrænset

Efter ekspansion Meget begrænset

Celle struktur Fine celler

Tæthet Ca. 25kg/m³ (ekstruderet, afhærdet)

Temperatur bestandighed
-40° C til +90°C afhærdet. 
Op til 60min.: +120 °C

Farve Blå

PRODUKT:
Flexifoam All Season er en en-komponent, selvekspanderende, klar til brug polyuretan 
skum. Den er udstyrt med et NBS gevind til brug med skumpistol. Den indeholder KFK-
frie drivstoffer, som er helt ufarlige for ozonlaget. Produktet har en minimal udvidelse efter 
påføring (mindre end 50%) og er derfor meget økonomisk i brug. Skummet er meget elas-
tisk, har en meget høj akkustisk rangering og termisk isolationsværdi. Soudal Flexifoam er 
en del af Soudal Window System (SWS) for bedre isolation af vinduer og døre.

EGENSKABER:
•  Meget høj elastisk gendannelse
•  Håndterer ekstreme mekaniske bevægelser uden at sprække
•  Fremragende vedhæftning på de fleste underlag (undtagen Teflon, PE og PP)
•  Høje termiske og akkustiske isolations egenskaber
•  Særdeles gode udfyldende egenskaber
•  God stabillitet (ingen krymping eller efter-udvidelse)
•  Meget præcis påføring grundet skumpistol system
•  Lav ekspansion
•  God kompressibillitet

BRUGSOMRÅDER:
•  Velegnet til ekspansionsfuger.
•  Vibrerende konstruktioner
•  Brug som fikserings skum samtidig med at støj minimeres
•  Stød og chok dæmpning
•  Tætning af vindues-og dørkarme
•  Fyldning af hulrum
•  Tætning af alle åbninger i tagkonstruktioner
•  Danner en lydtæt skærm
•  Sammenføjning  af isolationsmaterialer og tagkonstruktioner
•  Påføring af lydisolerende barriere på motorer
•  Forbedring af termisk isolation i køle / varme-systemer

HOLDBARHED:
•  18 måneder i uåbnet pakning i kølige og tøre omgivelser ved temperaturer imellem 

+5°C og +25°C.
•  Opbevar altid dåsen med ventilen pegende opad

EMBALLAGE:
Aerosol Dåse 750ml med pistol adapter.
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PÅFØRING:
Ryst spraydåsen i mindst 20 sekunder. Monter pistolen på adapteren. Fugt overflader med 
en vandforstøver før anvendelse for at opnå optimal ydelse af elasticitet, støjreduktion og 
cellestruktur. Fyld hulrummet med den ønskede mængde skum idet der i modsætning 
til almindelig skum er en meget lille ekspansion. Gentag rystning af dåsen regelmæssigt 
under påføring. Hvis du skal arbejde i lag, gentag fugtning imellem hvert lag. Uhærdet skum 
kan fjernes ved hjælp af Soudal Foamcleaner eller acetone. Hærdet skum kan kun fjernes 
mekanisk. Arbejdstemeratur -10°C til 35°C (Dåsen skal dog minimum være 5 C). På grund af 
fleksibilliteten i produktet,anbefales det at anvende en skarp kniv til at skære i hærdet skum.

SUNDHEDS-  OG SIKKERHEDSANBEFALING:
•  Brug almindelig industriel hygiejne.
•  Brug handsker og sikkerhedsbriller.
•  Brænd aldrig PU-skum
•  Se etiketten for mere information.

BEMÆRKNINGER:
•  Soudal Flexifoam er en del af Soudal Window System (SWS) for bedre isolation af 

vinduer og døre.
•  Påføres i lag og gentag fugtning med vandforstøver imellem hvert lag
•  Hærdet PU-skum skal beskyttes mot UV-stråler ved at male eller lægge et toplag af 

fugemasse (silikone, MS Polymer, akryl og PU-forsegling)
•  Overhold rengørings- og opbevaringsinstruktioner vedlagt i kartonen til skumpistolen.

NORMER OG CERTIFIKATER:
Brandklasse B2 (DIN 4102-1) Prüfzeugnis PSAC 02/III-164 (MFPA)
Varmeoverføring (DIN 52612) PB 070598,1 Hu (MPA Bau Hannover)
Akkustisk isolation (EN ISO 717-1) PB 16733428 (IFT Rosenheim)
Damp gennemtrængning (DIN EN ISO 12572) PB 50933428 (IFT)
Luft gennemtrængning (DIN 18452) PB 10533428 (IFT Rosenheim)

TEKNISKE DATA:

Brandklasse B2 (DIN4102 part2)

Lufttæthed (DIN 18542) a<0,1m³[h.m.(daPa)2/3]

Damp gennemtrængelighed (DIN EN ISO 12572) Vand diffusionsmodstand µ = 20

Vandabsorbering 1 % Vol.

Akkustisk rangering (EN ISO 1717-1) RST,w (c;ctr)= 60 (-1;-4) dB

Permanent deformation ved tryk (ISO 
1856) – 50 % kompression 22 timer  1 
dag genopretning

Ca. 6%

Isolationsfaktor (DIN52612) 35mW/meter Kelvin

Trækstyrke 3.0N/cm²

Elastisk gendannelse (ISO 1856) Op til 92%(75% komprimeret)

Maksimal træk inden brud (DIN 18540) Ca. 30%

Brudstyrke (DIN 18540) 5.0 N/cm²

Trykstyrke Ca .0.5N/cm² (DIN53421)

Ændring i volumen (DIN EN ISO 10563) <5%
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( values may change slighty due temperature, humidity , surface and way of application )


