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Casco Tätskum 3936 
 
Användningsområde  • Tätar och isolerar  vid rörgenomföringar och mellan 

byggnadselement. 
• God vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial som t ex betong, 

trä, metall och hård PVC. 
  
Produktegenskaper • Skummet binder både mot torra och fuktiga ytor 
 
 
Bruksanvisning Förarbete 

Fogytorna måste vara rena, torra och fria från olja, lösa partiklar, 
separationsskikt, släppmedel, impregneringsmedel och andra 
föroreningar. En grundlig stålbortsning, slipning, sandblästring eller 
rengöring med lösningsmedel kan behövas för att få rena ytor. 
 
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon, och se till att ha god 
ventilation.  
 
Applicering 
Skaka flaskan kraftigt minst 20 gånger. Ta av skyddshatten. Skruva på 
munstycket med plaströret och håll flaskan upp och ned . Tryck lätt på 
ventilgreppets vipparm. Ventilen öppnas därvid och skummet kan 
appliceras då det kommer ut i en jämn ström. 
 
Spraya/fukta fogytorna med vatten innan skumning. Skummet 
genomhärdar i max 20 mm skikt. Krävs tjockare skikt, skumma i 
omgångar och låt Tätskummet härda emellan. Fyll fogen till ca 40 %, 
eftersom skummet fortsätter att expandera under härdningen. Skummet 
härdar med hjälp av fukten i luften. Stadga fönster- och dörrkarmar med 
stöttor, så att de ej deformeras när skummet expanderar. Skär bort 
överflödigt skum efter uthärdningen. Om hela behållaren inte används, låt 
plaströret sitta kvar.  
 
Applicering i slutna utrymmen 
Eftersom Tätskum behöver fukt för att härda, krävs det i slutna utrymmen 
att fogytorna sprayas/fuktas både innan och efter skumning. Skummet 
genomhärdar i max 20 mm skikt. Krävs tjockare skikt, skumma i 
omgångar och låt Tätskummet härda emellan.  
 
Beträffande fyllning av bojar och liknande, ska plaströret föras ner till 
botten (plaströret kan eventuellt behövas förlängas med plastslang eller 
dylikt) och skumma i omgångar uppåt. 
 
Rengöring 
Används inte hela flaskan, ska plaströret och ventilen rengöras med 
lacknafta eller aceton innan skummet härdat. Härdat skum tas bort 
mekaniskt. 
 
Begränsningar 
Skummet måste skyddas mot solljus. Applicera aldrig tjockare skikt än 20 
mm, då det i så fall blir svårt att få genomhärdning. 
 

Produktinformation 



Underhåll 
Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade 
delen och täta om på nytt. Primning är inte nödvändig. Om vidhäftningen 
är påverkad, avlägsna skummet, rengör och förbered fogen enligt 
instruktionerna under rubriken "Förarbete". 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ   1-komponent polyuretanskum (MDI-typ) 
 
Färg Gul 
 
Drivmedel Propan/butan 
 
Densitet 27 kg/m³ 
 
Cellstruktur Medium 
 
Andel slutna celler 70 till 80% 
 
Klibbfri Efter ca 20 minuter 
 
Bearbetningsbar Efter ca 3 timmar beroende på temperatur och luftfuktigheten 
 
Vattenabsorption 0,3 vol-% 
 
Temperaturbeständighet -40°C till +90°C 
 
Lagringstid 12 månader, stående 
 
Förpackning 700 ml patron 
  
Skuminnehåll Upp till 30 liter skum beroende på fukt och fritt utrymme 
  
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. 



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 produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan 
vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala 
omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och 
kontinuerlig kontroll. 
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