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Gjøco Foam Gel är ett enkomponent polyuretanskum för injektion av fuktiga sprickor och sprickor i 
berg och betong. GjøcoFoam Gel är lämplig där rörelser kan uppstå efteråt. 
 
 

   
ANVÄNDNINGSOMRÅDE                                   FÖRPACKNING 
GjøcoFoam Gel är lämplig för 
tätning av läckor där inflöde av 
vatten varierar, och var 
spricköppningen kommer 
variera med temperatur eller 
belastning. 
GjøcoFoam Gel levereras som en 
komponent och injiceras med 
lämplig borrpump igenom 
injektionspackare, eller inbäddade 
injektionsslang. 

                                 10 kg kanna 

  
 

 
BRUKSDATA 
 
Densitet: Ca. 1,1 kg/l 
Rengöringsmedel: Thinner eller annat rengöringsmedel för polyuretan. Härdad 

produkt kan endast tas bort mekaniskt. 
Rekommenderad förbrukning: Efter behov för att täta läckor. 
Skumtid vid 20°C: Ca 1 minut 
Volymökning: 1–3 gånger 
Hållbarhet: 1 år i oöppnad förpackning vid normal lagringstemperatur. 

 
 

 
EGENSKAPER 
GjøcoFoam Gel är en lågviskös vätska som vid kontakt med vatten reagerar till skum. GjøcoFoam Gel 
krymper till den ursprungliga volymen under torkning och sväller igen vid tillförsel av vatten. 
Skummet är mjukt och kan ta upp rörelser. Vid tillförsel av stora mängder vatten bildar GjøcoFoam 
Gel en stabil gel. 
 
Lagring  
Produkten skall lagras enligt nationella bestämmelser. Förpackningen ska hållas väl tillsluten och 
lagras torrt vid en jämn temperatur samt inte utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer. 
Produkten skall transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt. 
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Avfallshantering 
Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till godkänd mottagning för 
farligt avfall. 
 

 
 
Övrig information 
Produkten tål inte frost.  
 
Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. Produkten kan orsaka allergier 
och skada luftvägarna. Använd handskar och andningsskydd. 
 
 
De tekniska rekommendationerna och detaljerna i denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap 
och erfarenhet av produkterna. All ovanstående information måste ändå betraktas som vägledande och föremål för 
bedömning. Alla som använder produkten måste i förväg se till att produkten är lämplig för dess avsedda användning. 
Användaren är ansvarig om produkten används för andra ändamål än rekommenderat eller vid felaktig utförande. Eftersom 
villkoren för att produkterna används ofta ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens 
kvalité. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna försäljningsvillkor, leverans och service, såvida inget annat 
skriftligt avtalats. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna utan förvarning.  
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