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: :  PUR-SCHUIM UNOVOSS RAPID 2002 

Beschrijving:  
Is een 1 component gebruiksklaar PUR-schuim in een handige spuitfles met een densiteit van 
25 kg/m³.  Rapid 2002 heeft een versnelde uithardingstijd en een half-open celstructuur. 
Heeft een brandklasse B2. 
Verkrijgbaar in 750 ml verpakking. 

Toepassing:
Voor het opvullen van o.a. raam- en deurvoegen of  voor het verlijmen en opvullen van allerlei 
toepassingen in en rond de bouw.  Heeft een hechting op beton, hout, kunststoffen, glas en metaal. 
CFK-vrij drijfmiddel. 

Gegevens bij levering: 
Kleur:  
Viscositeit:  
Soortelijk gewicht: 
Houdbaarheid: 
Consistentie: 

Technische gegevens: 
Verbruik:  
Shore:  

wit/beige  
- 
ca 1,15 gr/cm³  
6 maanden in gesloten 
verpakking vloeibaar/aerosol  

60 lopende meter bij 1,5 cm 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Bus op ca. 20°C brengen door b.v. onder warm water te dompelen.  Voor gebruik de bus krachtig 
schudden.  Bij gebruik de bus op zijn kop houden met ventiel naar beneden gericht.  Een dunne laag 
opspuiten en rekening houden met een uitzetting van 2 tot 5 x het volume.  Droog na 30 min. en 
doorgehard na 12 uren.  Kan tot 5 cm dikte worden aangebracht bij een min. temp. van +5°C.   
Bij erg droge ondergrond, deze eerst met wat water vochtig maken.  Gemorst schuim onmiddellijk met 
aceton of reiniger M verwijderen. 

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de huid. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep 
Stockhausen). 
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