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Toepassingsgebied 
 
  Geschikt voor het algemene afdichtingswerkzaamheden.  

FM365 Purschuim kan gebruikt worden bij het vullen van openingen, 
aansluitingen, voegen en ruimtes tussen prefab elementen en bekistingsnaden.  
Door de extreem hoge opbrengst, is dit PU-schuim zeer geschikt voor de ruwbouw. 
 
Eéncomponent polyurethaanschuim met zeer hoge opbrengst.  
FM365 Purschuim hardt uit door vochtopname uit de lucht en/of ondergrond.  
Draagt niet bij aan het broeikaseffect en is onschadelijk voor de ozonlaag. 
FM365 is vrij van CFK-, HCFK- en HFK. 

 
Eigenschappen 
 
  Opbrengst van maar liefst 70 liter/ltr 

 Extreem vullend vermogen 
 Goede temperatuur-, water- en chemicaliënbestendigheid 
 Voeg vullen tot slechts 60%. 

 
Technische gegevens 
 
 
 
 

Eigenschappen  Normen  Classificatie 
   

Materiaalsoort   polyurethaan prepolymeer 
Componenten   1K
Karakter   hoge opbrengst 
Dichtheid   20 - 30 kg/m³
Uitharding (systeem)   vochtuithardend 
Huidvorming*  FEICA TM 1014 8 minuten
Snijdbaar*  FEICA TM 1005  30 mm ril 45 minuten 
Vol belastbaar*   30 mm ril 24 uur
Opbrengst per bus  FEICA TM 1003  40 liter 
Opbrengst per liter  FEICA TM 1003 74 liter
Vullingsgraad in voeg   60 % 
Treksterkte  ISO 527  78 kPa
Rek bij Breuk  ISO 527  69% 
Afschuifsterkte  FEICA TM 1012 37 kPa
Vervorming (MTV)  FEICA TM 1013  - 
akoestische isolatie  EN ISO 140-1 6- dB

 Luchtdichtheid  BRL2804 - 4.2.2 - 
 Compressieweerstand  FEICA TM 1011 23,5 kPa bij 10%
 Wateropname  EN 1609 0,2 kg/m² 
 Warmtegeleidingscoëfficient EN 12667 0,036 W/m.K
 Brandklasse  DIN 1402-1  B3 
 Temperatuursbestendigheid 

langdurig 
 -40°C tot +90°C 

 Temperatuursbestendigheid 
kortstondig 

 -40°C tot +130°C 

 Verwerkingstemperatuur 
omgeving 

 -5°C tot +35°C 

    
 

Verpakking 
 

 

 540 ml  
 
Bewaring 
 

 18 maanden, opslag 
temperatuur max. +20°C

 
 
Veiligheidsmaatregelen 

 

 Zie veiligheidsfiche 
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Verwerking 
 
 Voorbereiding 

• Uitstekende hechting op de meeste ondergronden zoals beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, 
vezelcement, metaal maar ook kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC. 

• Ondergronden dienen licht vochtig, voldoende draagkrachtig en stof- en vetvrij te zijn. 
• Voor het beste resultaat is het raadzaam, poreuze ondergronden (zeker in droge periodes) voor te benevelen middels 

bijv. een plantenspuit. 
 

Verwerking 
• Bij het gebruik van een pistool kan de schuimhoeveelheid geregeld worden door de trekker en de instelling van de 

doseerschroef op het pistool. 
• Voeg voor ca. 60% vullen. Bij voegen breder dan 30 mm en dieper dan 70 mm schuim in meerdere lagen, met 

tussenpozen van ca. 1 - 2 uur, aanbrengen. Licht voorbevochtigen alvorens de volgende laag aan te brengen. 
• Bij hergebruik van de bus steeds opnieuw schudden. Het pistool kan tot 4 weken op de bus blijven, mits rechtop bewaard.
• Voor een optimaal resultaat adviseren wij het gebruik van de AA250 Foam Gun Pro of AA270 Foam Gun Ultra. 
• Dit standaard PU-schuim is niet geschikt voor brandwerende doorvoeringen.  

Kies hiervoor ons Nullifire FF197 Brandwerend Schuim. 
 

 Reiniging 
• Pistool na gebruik goed doorspuiten met AA290 Pistoolreiniger. 
• Vers schuim kan (direct) verwijderd worden met AA290 Pistoolreiniger, AA292 Reinigingsdoekjes of AA295 Natufix. 
• Pas op voor aantasten van de ondergrond. 
• Uitgehard schuim kan alleen mechanisch verwijderd worden. 
• Uitgehard purschuim is chemisch inert en in die zin onschadelijk voor mens en milieu. 

 
Belangrijke aanbevelingen 
 
 Voor verwerking eerst de gevarenaanduidingen op het etiket lezen. 

Te verwerken in goed geventileerde ruimten, niet roken, ogen beschermen en handschoenen en werkkleding dragen. 
Bus rechtop bewaren om verlijming van het ventiel te voorkomen. 
Na ieder gebruik de doseerschroef volledig dichtdraaien. 
FM365 wordt niet aanbevolen voor oppervlakken van siliconen, teflon, polyethyleen en vette oppervlakken. 
Mag niet worden blootgesteld aan UV. 
Bussen niet middels externe warmtebron opwarmen.

 
Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan 
ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.

 


