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GjøcoFoam Gel er et enkomponent polyuretan skum for injeksjon av fuktige riss og sprekker i fjell og 
betong. GjøcoFoam Gel egner seg der det i ettertid kan oppstå bevegelser. 
 
 
BRUKSOMRÅDE 
GjøcoFoam Gel egner seg til tetting 
av lekkasjer der tilsig av vann 
varierer, og der sprekkåpningen vil 
variere med temperatur eller last. 
GjøcoFoam Gel leveres som en 
komponent og injiseres med egnet 
drillpumpe gjennom 
injeksjonspakkere, eller innstøpt 
injeksjonsslange. 

 FORPAKNING 
10 kg kanne 
 

 
 
BRUKSDATA 
 
Rengjøringsmiddel: Tynner eller annet rengjøringsmiddel for polyuretan. Herdet 

produkt kan kun fjernes mekanisk. 
Egenvekt på blanding: Ca.1,1 kg/l. 
Forbruk: Etter behov for å gi tette lekkasjer 
Skumningstid ved 20°C: 
Volumutvidelse: 

Ca 1 minutt 
 1-3 ggr 

Holdbarhet: 1 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur. 
 

 
 
EGENSKAPER 
 
GjøcoFoam Gel er en lavviskøs væske som ved kontakt med vann reagerer til skum. GjøcoFoam Gel 
krymper til utgangsvolum ved uttørking og sveller igjen ved tilførsel av vann. Skummet er mykt og 
kan ta opp bevegelser. Ved tilførsel av store mengder vann vil GjøcoFoam Gel danne en stabil Gel. 
  
Lagring 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og 
lagres tørt ved jevn temperatur og må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer. 
Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.  
 
Avfallshåndtering 
Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for 
farlig avfall. 
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ØVRIG INFORMASJON 
GjøcoFoam Gel tåler ikke frost.   
 
SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade 
luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern.  
 
 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene 
benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.  Produktene blir levert i 
henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten 
til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 
år etter utgivelsesdato.                                 Utgitt av Gjøco AS 
 
 


