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Gebruiksklaar 1-Componenten  

Montageschuim P20 
Met het beproefde Pageris ventiel en schroefadapter  

voor gebruik op MULTIFAST® PU schuim P20-ECO.  
Door de bijzondere samenstelling speciaal geschikt  

voor montage van Kunststofkozijnen. 

Productomschrijving
MULTI-PUR-Montageschuim is een 1-Componenten- Polyurethaan schuim 
dat uithardt door vochtopname uit de lucht (zie technische informatie). 

Gebruiksdoeleinden
MULTI-PUR-Montageschuim is speciaal geschikt voor het vullen en 
afdichten van voegen en holle ruimten, b.v. tussen kozijnen en muren. 
Tevens om te lijmen, vullen, isoleren, bevestigen en monteren. 

Eigenschappen 
In uitgeharde toestand is MULTI-PUR-Montageschuim bestand tegen 
water, olie, benzine, logen en diverse oplosmiddelen. MUTLI-PUR-
Montageschuim is rotvrij, vuil bestendig en heeft uitstekende isolerende 
eigenschappen: niet UV-bestendig. 

Verwerking
MULTI-PUR-Montageschuim wordt met het MULTIFAST® PU schuimpistool 
P20-ECO verwerkt. Bus voor ieder gebruik goed schudden en volgens 
voorschrift op het pistool schroeven. Lege bussen direct door een volle 
bus MULTI PUR-Montageschuim vervangen. Bus niet met geweld uit de 
pistooladapter trekken! 

Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken. 

Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +80°C. Kortstondig tot +120°C. 

Niet geschikt voor brandwerende deuren. 

Holle ruimten en voegen groter dan 3cm in meerdere keren vullen. 

Gedurende de uithardingstijd niet afwerken. Overtollig schuim na 
doorharding afsnijden, dan afwerken met een stuclaag, beplakken, 
plamuren of schilderen.

Voorbereiding
Ondergrond stof- en zandvrij maken en goed bevochtigen. Gips en gasbeton 
eerst met voorstrijk behandelen. Bij het monteren van kozijnen, stempels 
gebruiken. Ideale verwerkingstemperatuur ca. +20°C. Bij koude, bussen op een 
geschikte plaats (±20°C) bewaren. Bussen niet boven +50°C verwarmen. 

Verontreinigingen door vers schuim onmiddellijk en voorzichtig met  
MULTI-Reiniger schoonmaken. Uitgehard schuim is alleen nog mechanisch  
te verwijderen. 

Technische informatie
Schuimopbrengst strengvormig geschuimd bij +20°C tot ca. 48 l. b.v. voegen 
2,5 x 3 cm ca 64 m. 
Uitharding: afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. 
• Kleefvrij na ca. 10 min bij +23°C 
• Snijfbaar na ca. 20 min. Bij 23°C 
• Doorgehard na ca. 1 uur 
• Belastbaar na 3 – 5 uur 
Eventueel technisch info blad opvragen. Koel bewaren, staand of liggend, 
minstens 12 maand houdbaar. Schuimvolume vergroot zich gedurende de 
uithardingstijd. 
Daarom spaarzaam schuimen. Voegen niet overvullen. 
Bouwstof DIN 4102-B2
MULTI PUR-Montageschuim voldoet aan alle eisen voor bouwstoffen klasse B2. 
(normaal ontbrandbaar) volgende DIN 4102-B2 deel 1, zowel in voegen geschuimd 
als vrij geschuimd. Koel bewaren. Onze aanwijzingen zijn zo goed mogelijk 
weergegeven. Aansprakelijkheid voor het gebruik kunnen wij niet aanvaarden. 

BUS INHOUD 750 ML - OPBRENGST 48 Ltr. BUS INHOUD 750 ML - OPBRENGST 48 Ltr.

MULTIFAST® MONTAGESCHUIM P20   MULTIFAST® MONTAGESCHUIM P20   MULTIFAST® MONTAGESCHUIM P20

Inhoud 750 ml
Multifast Holland B.V. - Ampèrestraat 36 
1704 SN Heerhugowaard - Holland
Tel. 072 - 5745880
www.multifast.nl - info@multifast.nl
UFI: U300-908F-Y00N-C7A2 PP
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Bij personen die al voor diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van 
dit product allergische reacties optreden. Personen die lijden aan astma, eczeem of 
huidproblemen, moeten contact met dit product, inclusief huidcontact, vermijden.  
Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met 
een geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen. 

Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik  
een passende opleiding zijn voltooid.  

GEVAAR

Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen en mengsels ervan. 
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij 
verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen 
of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen 
veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan schade aan organen 
veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. Bij het inwinnen 
van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het 
bereik van kinderen houden. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften 
gelezen en begrepen heeft. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, 
vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur 
of op een andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of 
verbranden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten 
of in een goed geventileerde ruimte gebruiken/ NA INADEMING: de persoon in de 
frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel 
voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. NA (mogelijke) blootstelling: een 
arts raadplegen. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen 
aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud/container verwijderen volgens 
plaatselijke voorschriften.


