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Casco FireFoam    

• Erinomainen 
tarttuvuus useimpiin 
materiaaleihin 

• Erinomainen 
ääneneristävyys 

• Erinomainen 
lämmöneristävyys
  

• Hyvä 
ikääntymisenkesto, 
suojattava UV-
säteilyltä 

• Paloluokitus luokkaan 
EI 240 asti. SINTEF NS-
EN 1366-4 

 

 

Paloluokiteltu PU-vaahto rakenteisiin, joissa 
vaaditaan palo-osastointia. Huoneisto-ovien, 
palo-ovien, ikkunoiden yms. välisten liitosten 
tiivistämiseen ja kaikenlaisten reikien sekä 
läpivientien tiivistämiseen. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus: 1-komponentti polyuretaani  
Ominaispaino: n. 15 kg / m³  
Vetolujuus: 8-10 N/cm3 DIN 53430 
Leikkauslujuus: 4-5N/cm2 DIN 53421 
Puristuslujuus:  2-3N/cm2 DIN 53421 
Murtovenymä: 18% DIN 53430 
    
Tuotto: 700 ml = 30-40 l vapaata 

vaahtoa       
Työskentelylämpötila: +5°C - +30°C 
Lämmönkesto: -40 – +80°C 
Nahoittumisaika:  n. 5-8 min (+23°C, 50 % RH) 
Leikattavissa: n. 7-10 min (+23°C, 50 % RH) 
Kuivumisaika: Läpikovettunut n. 12 tunnin 

kuluttua (+23 °C, 50 % RH) 
Luokitukset: EI 240, SINTEF NS-EN 1366-4 

raportti 030-0261 
Kuivumisaika:  Leikattavissa n. 30 min  
  ( 30mm:n sauma +23°C, 50% 

RH   )Kuivumisaika on 
pidempi, jos sauman 

  paksuus kasvaa, tai 
olosuhteet heikkenevät 

Varastointi:  Kuivassa ja viileässä. Säilyy 
vähintään 1 vuoden 
avaamattomassa  

 alkuperäispakkauksessa. 
Säilytettävä pystyasennossa. 

 

 
 
 
Pakkauskoko:  700 ml 
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KÄYTTÖOHJEET: 
 
Palorakennesauman tulisi aina sisältää kivivillatiivistys ( 
vähimmäistiheys 110 kg/m3 ) rakenteen keskellä ja  
tiivistysmassa molemmin puolin saumaa. Kivivillatiivistyksen 
tulee täyttää tiivistettävä tila rakenteiden välissä  
täydellisesti. 
 
Casco Fire Elastic 3910 ja 3911 on testattu luokituslaitos 
SINTEF:n toimesta standardin NS-EN 1366-4 mukaan. Katso 
testausseloste www.casco.fi 
 
Alusta: 
Saumattavien saumapintojen tulee olla puhtaat, kuivat, 
rasvattomat ja riittävän kiinteät. Perusteel¬linen 
metalliharjaus, hionta tai liuotinpesu saattaa olla tarpeen 
puhtaan ja tasaisen saumaus¬pin¬nan saavuttamiseksi. 
Saumattavat pinnat tulee kastella vedellä sumuttamalla 
kosteiksi. Elementti- ja julkisivusaumauksessa tulee 
noudattaa SaumausRYL:in ohjeita. 
 
Saumaustyö:  
Saumattavia pintoja vamistavien toimenpiteiden ja 
kivivillakaistan asennuksen jälkeen. 
1. Kiinnitä annostelupilli tai vaahtopistooli pulloon.  
2. Ravistele pullon sisältö huolellisesti ennen käyttöä, ravista 
edestakaisin 15-20 kertaa. 
3. Vaahto ruiskutetaan saumaan painamalla pillin tai 
vaahtopistoolin liipaisinta. Pullon tulee olla ruiskutettaessa 
ylösalaisin. Vaahto turpoaa kovettuessaan 1,5-2 kertaiseksi, 
joten vältä sauman ylitäyttöä. 
4. Vaahto tarvitsee kosteutta reagoimiseen, joten pintojen 
esikostutus on olennaisen tärkeää. 
5. Kun pullo on otettu käyttöön, se on käytettävä loppuun 4 
viikon kuluessa. 
6. Tuore vaahto poistetaan asetonilla tai PU-puhdistajalla. 
Kovettunut vaahto poistetaan mekaanisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
Vaahdon kuivuessa vapautuu isosyanaattia, voi aiheuttaa 
hengitysvaikeuksia ja ihoärsytystä. Käytä tuotetta vain 
hyvin ilmastoiduilla alueilla. Erittäin tulenarkaa, eristä vaahto 
kaikista sytytyslähteistä tuoreena. 
Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Käytettävä 
silmäsuojainta. Jos saumausmassaa joutuu iholle, pese iho 
saippualla ja vedellä. Jos tunnet olosi huonovointiseksi, 
hakeuduttava lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkauksen 
etiketti. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon 
ja näytettävä pakkauksen etiketti. 
Painepakkaus, suojeltava suoralta auringonpaisteelta ja yli + 
50 °C lämpötiloilta. Säilytä lasten ulottumattomissa. 
 
  
Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten 
hyväksymän jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa 
ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan 
paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut jäte 
voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät ja kuivat 
myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne 
yleiselle kaatopaikalle.  
 
Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. 
Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi 

 
 
 
Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön 
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin 
emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset 
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa. 

 
Sertifioitu : 
 

 

 
Oy Sika Finland Ab 
Kauppa- ja rakennusliimat 
Koskelontie 23C / PL 49 
02921 Espoo  
Puh: (09) 511 431 
www.casco.fi 

 


	Casco FireFoam
	Käyttöohjeet:

