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PIANKI POLIURETANOWE

Pianki jednoskładnikowe

Aerozol     
Art. nr: 123121  gun  5411183108554  870 ml  12/Karton
Art. nr: 123127  click 5411183108615  870 ml  12/Karton

Pianka wysokowydajna 
Szybkoutwardzalna, wysokowydajna pianka poliuretanowa przeznaczona do aplikacji 
w ekstremalnych warunkach klimatycznych - w wysokiej temperaturze (do +40°C) 
i przy niskiej wilgotności. Innowacyjna niskoprężna formuła EXPRESS ma bardzo krótki 
czas obróbki oraz doskonałą wydajność (do 65 l) i regularność struktury. Opatentowany 
bagnetowy system Click&Fix umożliwia błyskawiczne połączenie puszki z pistoletem 
po przekręceniu o 1/4 obrotu. 
Super szczelny zawór Duravalve  jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną 
wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

SOUDAFOAM MAXI EXPRESS +40OC

Aerozol     
Art. nr: 123136  gun  5411183108707  870 ml  12/Karton
Art. nr: 123139  click 5411183108738  870 ml  12/Karton

Pianka wysokowydajna 
Wysokowydajna pianka poliuretanowa przeznaczona do aplikacji w skrajnie niskich 
temperaturach (do -25°C). Niewrażliwa na wychłodzenie podczas transportu 
i przechowywania innowacyjna niskoprężna formuła EXPRESS charakteryzuje się 
wysoką stabilnością, doskonałą wydajnością (do 65 l) i regularnością struktury. 
Opatentowany bagnetowy system Click&Fix umożliwia błyskawiczne połączenie 
puszki z pistoletem po przekręceniu o 1/4 obrotu. 
Super szczelny zawór Duravalve  jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną 
wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

SOUDAFOAM MAXI EXPRESS -25OC 

Pianka wysokowydajna 
Pianka poliuretanowa o najwyższej wydajności (do 70 l) i ekonomiczności użycia, 
niskiej rozprężalności, krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do 
większości materiałów budowlanych m.in. betonu, drewna, PVC i metali. Opatentowany 
bagnetowy system Click&Fix umożliwia błyskawiczne połączenie puszki z pistoletem 
po przekręceniu o 1/4 obrotu. Opracowana przez Soudal formuła „zimowa” umożliwia 
pracę w temperaturach ujemnych (do -10°C). 
Super szczelny zawór Duravalve  jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną 
wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

Aerozol     
Art. nr: 114142  gun  5411183059580  870 ml  12/Karton
Art. nr: 115140  gun (-10°C)  5411183069008  870 ml  12/Karton
Art. nr: 114141  click  5411183059597  870 ml  12/Karton
Art. nr: 115249  click (-10°C)  5411183069312  870 ml  12/Karton

SOUDAFOAM MAXI

Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia   

Aerozol     
Art. nr: 114091  gun  5411183011922  750 ml  12/Karton
Art. nr: 107346  gun (-10°C)  5411183027596  750 ml  12/Karton
Art. nr: 114092  click  5411183035485  750 ml  12/Karton
Art. nr: 108820  click (-10°C)  5411183037076  750 ml  12/Karton

Pianka poliuretanowa o niskiej rozprężalności, krótkim czasie obróbki i doskonałej 
przyczepności do większości materiałów budowlanych, w tym PVC, drewna i metali. 
Wydajność do 60 l - przy swobodnym spienianiu. Opatentowany bagnetowy system 
Click&Fix umożliwia błyskawiczne połączenie puszki z pistoletem po przekręceniu o 1/4 
obrotu. Opracowana przez Soudal formuła „zimowa” umożliwia pracę w temperaturach 
ujemnych (do -10°C). 
Super szczelny zawór Duravalve  jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną 
wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

SOUDAFOAM CLASSIC

Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia   

Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia   

Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia   
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PIANKI POLIURETANOWE

Pianki dwuskładnikowe

Aerozol     
Art. nr: 105157  gun  5411183034440  750 ml  12/Karton
Art. nr: 112583  gun (-10°C)  5411183048522  750 ml  12/Karton
Art. nr: 108999  click  5411183037250  750 ml  12/Karton
Art. nr: 115208  click (-10°C)  5411183069107  750 ml  12/Karton

Pianka niskorozprężna 
Pianka poliuretanowa o superniskiej rozprężalności (ok. 25%), krótkim czasie obróbki  
i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych. Idealna do montażu 
wielkogabarytowej, podatnej na odkształcenia stolarki budowlanej, parapetów itp. 
Opatentowany bagnetowy system Click&Fix umożliwia błyskawiczne połączenie 
puszki z pistoletem po przekręceniu o 1/4 obrotu. Opracowana przez Soudal formuła 
„zimowa” umożliwia pracę w temperaturach ujemnych (do -10°C). 
Super szczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną 
wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia   

Aerozol     
Art. nr: 118685 gun 5411183087620 750 ml 12/Karton
Art. nr: 118318 click 5411183086487 750 ml 12/Karton

Pianka superelastyczna 
Wielosezonowa, super elastyczna pianka poliuretanowa nowej generacji o niskiej 
rozprężalności i najwyższej izolacyjności termiczno-akustycznej (λ = 0.0345 W/
(m*K), RST,w - 60 dB). Zachowuje pełną elastyczność i regularną strukturę materiału 
przy deformacji wymiarów do 50%, absorbuje ruchy szczeliny i nie pęka. Może być 
stosowana również w niskich temperaturach  do -10°C. Opatentowany bagnetowy 
system Click&Fix umożliwia błyskawiczne połączenie puszki z pistoletem po 
przekręceniu o 1/4 obrotu. 
Super szczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną 
wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

FLEXIFOAM 

Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia   

Aerozol     
Art. nr: 135301  gun 5411183151161  750 ml  12/Karton

Pianka do montażu drzwi
Pianka poliuretanowa o niskiej rozprężalności, bardzo dobrej przyczepności do 
wszelkich podłoży budowlanych. Szczególnie zalecana do uszczelnień przy montażu 
stolarki drzwiowej z MDF, drewna, PVC i aluminium. Warstwa ocieplenia może być 
obrabiana (cięta i tynkowana) już po ok. 30 min. Prace montażowe prowadzić 
w temperaturze od +5°C do +35°C.
Super szczelny zawór Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną 
wydajność przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

SOUDAFOAM DOORS

Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia   

Aerozol     
Art. nr: 105234  manual  5411183034518  400 ml  12/Karton

Pianka dwuskładnikowa 
Dwuskładnikowa szybkoutwardzalna pianka montażowa o dużej gęstości i doskonałej 
przyczepności do większości materiałów budowlanych. Zapewnia wysoką izolacyjność 
akustyczną i termiczną. Utwardza się całkowicie w ciągu 30 minut, w wyniku 
reakcji chemicznej. Przeznaczona do montażu ościeżnic  drzwi wewnętrznych - bez 
łączników mechanicznych i aplikacji w miejscach z ograniczonym dostępem wilgoci 
z powietrza lub podłoża.

SOUDAFOAM 2K
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MASY USZCZELNIAJĄCE I KLEJĄCE

Silikony

Silikon dostępny w kolorach RAL 
Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym, dostępny 
w kolorach zgodnych z paletą RAL. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością 
do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do muru, cegły, betonu, drewna, 
aluminium, w tym również pokrytego malarskimi powłokami proszkowymi, szkła 
i powierzchni szkliwionych, PVC i akrylu. Odporny na działanie promieni UV i szeroki 
zakres temperatur. 

SILIRUB COLOR
Kartusz
Art. nr: 105822  RAL1013 biały perłowy  5411183034785  300 ml  15/Karton
Art. nr: 105827  RAL1015 kość słoniowa  5411183037106  300 ml  15/Karton
Art. nr: 105828  RAL3005 czerwony winny  5411183037113  300 ml  15/Karton
Art. nr: 105829  RAL5011 granatowy stalowy  5411183037120  300 ml  15/Karton
Art. nr: 114104  RAL6005 zielony mech  5411183090279  300 ml  15/Karton
Art. nr: 105830  RAL6009 zielony jodłowy  5411183037137  300 ml  15/Karton
Art. nr: 105831  RAL7016 szary antracyt  5411183037144  300 ml  15/Karton
Art. nr: 113419  RAL7035 szary jasny  5411183052017  300 ml  15/Karton
Art. nr: 113228  RAL7039 szary kwarcowy  5411183051478  300 ml  15/Karton
Art. nr: 114296  RAL8014 brąz sepia  5411183060104  300 ml  15/Karton
Art. nr: 105870  RAL9001 kremowy  5411183037151  300 ml  15/Karton
Art. nr: 106735  RAL9006 srebrny aluminium  5411183037168  300 ml  15/Karton
Art. nr: 111713  RAL9007 szary aluminium  5411183045149  300 ml  15/Karton

Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym. Charakteryzuje 
się doskonałą przyczepnością do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do muru, 
cegły, betonu, drewna, aluminium, w tym również pokrytego malarskimi powłokami 
proszkowymi, szkła i powierzchni szkliwionych, PVC i akrylu. Odporny na działanie 
promieni UV i szeroki zakres temperatur.

SILIRUB 2
Kartusz
Art. nr: 137849  bezbarwny  5411183157620  300 ml  15/Karton
Art. nr: 137850  biały  5411183157637  300 ml  15/Karton
Art. nr: 137852  szary  5411183157873  300 ml  15/Karton
Art. nr: 101270  aluminium  5411183001640  300 ml  15/Karton
Art. nr: 137851  brąz  5411183157644  300 ml  15/Karton
Art. nr: 102421  teak  5411183001671  300 ml  15/Karton
Art. nr: 102393  czarny  5411183001657  300 ml  15/Karton
Folia
Art. nr: 112572  bezbarwny  5411183057456  600 ml  12/Karton
Art. nr: 112573  biały  5411183057517  600 ml  12/Karton
Art. nr: 100252  szary  5411183002982  600 ml  12/Karton
Art. nr: 108336  brąz sepia  5411183068186  600 ml  12/Karton
Art. nr: 109001  brąz terakota  5411183037755  600 ml  12/Karton
Art. nr: 111687  brąz czekoladowy  5411183068582  600 ml  12/Karton
Art. nr: 108335  czarny  5411183068063  600 ml  12/Karton

Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym i doskonałej 
przyczepności do szkła, drewna, aluminium, PVC. Wysoce odporny na wszelkie warunki 
atmosferyczne, promieniowanie UV. Nie wymaga użycia aktywatorów i primerów.  
Nie nitkuje, nie kurczy się, nie zanika. Przeznaczony do stosowania w pracach szklarskich.

SILIRUB PRO N
Kartusz
Art. nr: 117152 bezbarwny  5411183081376 300 ml 15/Karton
Art. nr: 117151 biały 5411183081369 300 ml 15/Karton
Folia
Art. nr: 130454 RAL 1011  5411183134799 600 ml 12/Karton
Art. nr: 130455 RAL 8002 5411183134782 600 ml 12/Karton
Art. nr: 130616 RAL 7016 5411183135529 600 ml 12/Karton
Art. nr: 131474 RAL 8012 5411183139213 600 ml 12/Karton
Art. nr: 131475 RAL 8014  5411183139220 600 ml 12/Karton
Art. nr: 131476 RAL 8016 5411183139206 600 ml 12/Karton
Art. nr: 121064 bezbarwny 5411183097797 600 ml 12/Karton
Art. nr: 121065 biały 5411183097803 600 ml 12/Karton
Art. nr: 121066 czarny 5411183097810 600 ml 12/Karton
Art. nr: 121071 RAL 8017 5411183097841 600 ml 12/Karton
Art. nr: 123812  mleczno-biały 5411183112230 600 ml 12/Karton 
Hobok
Art. nr: 121823 bezbarwny 5411183101524 20 L 

Silikon do stolarki zabytkowej 
Neutralny uszczelniacz silikonowy o ziarnistej strukturze naśladującej tradycyjne 
szpachlówki i kity lniane. Przeznaczony do prac szklarskich w budynkach i konstrukcjach 
zabytkowych. Po utwardzeniu odporny na wilgoć i wszelkie warunki pogodowe. 
Bardzo dobra przyczepność do szkla, drewna, metalu. Bezzapachowy, nie zawiera 
izocyjanianów i rozpuszczalników. 

SILIRUB TRADITION
Folia
Art. nr: 124006 Ral 9010 biały 5411183114326 600 ml  12/Karton
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MASY USZCZELNIAJĄCE I KLEJĄCE

Silikon fasadowy
Wysoce elastyczny neutralny silikon przeznaczony do uszczelnień dylatacji w pracach 
fasadowych. Ma doskonałą przyczepność do typowych podłoży budowlanych, w tym 
szkła, szkła laminowanego, powlekanego aluminium, stali ocynkowanej, betonu 
i cegły itp. Nie wchodzi w reakcje chemiczne z uszczelniaczami polisulfidowymi 
w panelach szyb zespolonych. Odporny na promieniowanie UV, deszcz, mróz, wiatr, 
i ekstremalne temperatury zewnętrzne. Nie powoduje korozji metali. Nie stosować 
jako kleju do szklenia strukturalnego.

SILIRUB WS
Folia
Art. nr: 117910 czarny 5411183085374 600 ml  12/Karton

Silikon do uszczelnienia wtórnego szyb zespolonych 
Neutralny silikon o doskonałej przyczepności do surowego szkła i metali, w tym 
aluminium anodowanego. Nie wchodzi w reakcję chemiczną z pierwotnym uszczelnieniem 
w panelach szyb zespolonych. Zapewniając długotrwałą odporność na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV.

SILIRUB IG
Folia
Art. nr: 121902 czarny 5411183101821 600 ml  12/Karton

Klej-uszczelniacz silikonowy do membran EPDM 
Neutralny klej-uszczelniacz silikonowy o doskonałej przyczepności do podłoży budowlanych, 
zarówno porowatych, jak i nieporowatych. Przeznaczony do stosowania w pracach 
fasadowych - klejenia i uszczelniania połączeń fartucha EPDM ze ścianą i podkonstrukcją 
metalową. Po utwardzeniu odporny na działanie czynników atmosferycznych 
(deszcz, mróz, promieniowanie UV). Nie powoduje korozji metali.

SILIRUB EPDM 
Folia
Art. nr: 112130 czarny  5411183103351 600 ml  12/Karton

Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym. Charakteryzuje 
się doskonałą przyczepnością do podłoży porowatych i nieporowatych, m.in. do cegły, 
drewna, szkła, powierzchni ceramicznych i emaliowanych. Odporny na działanie 
promieni UV i szeroki zakres temperatur. Nie stosować do PVC i wyrobów akrylowych.

SILIRUB AC
Kartusz
Art. nr: 101445  bezbarwny  5411183407251  300 ml  15/Karton
Art. nr: 101446  biały  5411183001480  300 ml  15/Karton
Art. nr: 101451  szary  5411183001497  300 ml  15/Karton
Art. nr: 101447  brązowy  5411183001527  300 ml  15/Karton
Art. nr: 101452  czarny  5411183001510  300 ml  15/Karton
Folia
Art. nr: 103156  bezbarwny  5411183019652  600 ml  12/Karton
Art. nr: 102545  biały  5411183019621  600 ml  12/Karton
Art. nr: 103155  szary  5411183019614  600 ml  12/Karton
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MASY USZCZELNIAJĄCE I KLEJĄCE

Silikon do kamienia naturalnego
Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym do kamienia 
naturalnego. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoży porowatych 
i nieporowatych, m.in. marmuru, granitu i innych kamieni naturalnych, szkła i powierzchni 
szkliwionych, PVC i akrylu. Nie przebarwia brzegów materiałów porowatych. Odporny 
na działanie promieni UV oraz grzybów i pleśni - zawiera fungicydy.

SILIRUB MA
Kartusz
Art. nr: 104528  marmur szary  5411183008724  300 ml  15/Karton
Art. nr: 107725  portland stone  5411183028517  300 ml  15/Karton
Art. nr: 104547  trawertyn  5411183009271  300 ml  15/Karton
Art. nr: 106120  bezbarwny  5411183010819  300 ml  15/Karton
Art. nr: 105100  biały  5411183002951  300 ml  15/Karton
Art. nr: 106252  czarny  5411183012059  300 ml  15/Karton

Klej-uszczelniacz silikonowy do luster 
Trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie silikonów neutralnych przeznaczony do 
klejenia i spoinowania luster i ścian lustrzanych - nie reaguje z warstwą srebrzankową. 
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szkła i typowych materiałów 
budowlanych porowatych i nieporowatych, np. betonu, kamienia, cegły, aluminium, 
PVC, akrylu i poliwęglanów. Nie stosować do PE i PP.

MIR-O-BOND
Kartusz
Art. nr: 137861  szary  5411183157651  300 ml  15/Karton

Klej-uszczelniacz silikonowy do akwariów 
Trwale elastyczny klej-uszczelniacz silikonowy do akwariów. Charakteryzuje 
się doskonałą przyczepnością do szkła i innych powierzchni nieporowatych, np. 
glazurowanych i emaliowanych. Nietoksyczny dla środowiska wodnego. Odporny 
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV oraz szeroki zakres temperatur.

SILIRUB AQ
Kartusz
Art. nr: 102520 AQ  czarny  5411183012257  300 ml  15/Karton
Folia
Art. nr: 109575 AQ  czarny  5411183068438  400 ml  25/Karton
Art. nr: 113877 AQ  bezbarwny  5411183068681  400 ml  25/Karton

Wzmocniony klej-uszczelniacz silikonowy do akwariów 
Trwale elastyczny klej-uszczelniacz o podwyższonej wytrzymałości spojenia do 
akwariów. Posiada doskonałą przyczepność do szkła i innych powierzchni nieporowatych. 
Nie toksyczny dla środowiska wodnego po utwardzeniu. Zalecany do klejenia dużych 
akwariów i zbiorników wodnych. Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie 
UV oraz szeroki zakres temperatur.

SILIRUB AQ SE
Kartusz
Art. nr: 109026 AQ SE  czarny  5411183068414  600 ml  12/Karton

Silikon do pomieszczeń czystych 
Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym, przeznaczony do 
stosowania w pomieszczeniach czystych i sterylnych, salach zabiegowych, laboratoriach, 
kuchniach, chłodniach i mroźniach, w szpitalach, przemyśle farmaceutycznym 
i spożywczym. Nieszkodliwy chemicznie w kontakcie z produktami higienicznymi 
i farmaceutykami. Spełnia wymagania FDA, posiada certyfikat IANESCO oraz aprobatę 
I.K.I. (fizyczna bariera przeciwko mikroorganizmom).

SILIRUB CLEANROOM
Kartusz
Art. nr: 137862  biały  5411183157668  300 ml  15/Karton
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MASY USZCZELNIAJĄCE I KLEJĄCE

Polimery hybrydowe

Trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych o doskonalej 
przyczepności do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, 
metali, poliestrów, tworzyw sztucznych - również wilgotnych. Nie przebarwia brzegów 
materiałów porowatych. Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów. 
Daje się malować, również farbami wodnymi. Niewrażliwy na działanie promieni UV

SOUDASEAL 240 FC
Kartusz
Art. nr: 101364  biały  5411183000629  290 ml  12/Karton
Art. nr: 105027  szary  5411183004139  290 ml  12/Karton
Art. nr: 104925  czarny  5411183004122  290 ml  12/Karton
Folia
Art. nr: 101809  biały  5411183032309  600 ml  12/Karton
Art. nr: 106912  szary  5411183068223  600 ml  12/Karton
Art. nr: 108148  czarny  5411183030169  600 ml  12/Karton

Trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych. Tworzy bardzo 
mocną i jednocześnie elastyczną spoinę. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością 
do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, 
poliestrów, tworzyw sztucznych itp., również wilgotnych. Nie przebarwia brzegów 
materiałów porowatych. Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów. 
Daje się malować, również farbami wodnymi. Niewrażliwy na działanie promieni UV.

SOUDASEAL 235 SF
Kartusz
Art. nr: 101637  biały  5411183032071  290 ml  12/Karton
Folia
Art. nr: 110012  czarny  5411183039179  600 ml  12/Karton

Trwale elastyczny uszczelniacz neutralny na bazie polimerów hybrydowych przeznaczony 
do wykonywania przede wszystkim dylatacji pionowych. Charakteryzuje się doskonałą 
przyczepnością do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: 
betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp., również wilgotnych. Nie 
przebarwia brzegów materiałów porowatych. Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów 
i izocyjanianów. Daje się malować, również farbami wodnymi. Niewrażliwy na działanie 
promieni UV. Tixotropowy, nie spływa z powierzchni pionowych.

SOUDASEAL 215 LM
Kartusz
Art. nr: 105022  biały  5411183000612  290 ml  12/Karton
Art. nr: 105023  szary beton  5411183004108  290 ml  12/Karton
Art. nr: 107302  brąz  5411183027541  290 ml  12/Karton
Folia
Art. nr: 102291  biały  5411183013537  600 ml  12/Karton
Art. nr: 106334  szary  5411183009486  600 ml  12/Karton
Art. nr: 101010  szary beton  5411183004092  600 ml  12/Karton
Art. nr: 105089  beż  5411183013568  600 ml  12/Karton
Art. nr: 106333  brąz  5411183009479  600 ml  12/Karton
Art. nr: 103911  czarny  5411183013551  600 ml  12/Karton

Trwale elastyczny uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych o doskonałej 
przyczepności do typowych podłoży budowlanych (również wilgotnych), przeznaczony 
do elastycznych uszczelnień wyrobów betonowych, konstrukcji prefabrykowanych 
oraz fasad. Nie zawiera silikonów, izocyjanianów ani rozpuszczalników, odporny na 
promieniowanie UV. Nie przebarwia materiałów porowatych – np. kamienia naturalnego.

SOUDASEAL 225 LM
Folia
Art. nr: 118771 basalt grey 5411183087972  600 ml  12/Karton
Art. nr: 118769 cement grey 5411183087958  600 ml  12/Karton

Trwale elastyczny klej na bazie polimerów hybrydowych do połączeń strukturalnych. 
Charakteryzuje się bardzo wysoką siłą spojenia początkowego, krótkim czasem 
utwardzania w całym przekroju oraz odpornością na siły zrywające i ścinające. 
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży występujących 
w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp. 
Daje się malować, również farbami wodnymi. Niewrażliwy na promieniowanie UV.

SOUDASEAL 250 XF
Kartusz
Art. nr: 113890  biały  5411183058873  290 ml  12/Karton
Art. nr: 113891  szary  5411183058880  290 ml  12/Karton
Art. nr: 114120  czarny  5411183059559  290 ml  12/Karton
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Trwale elastyczny, szybkoutwardzalny klej hybrydowy do mocowania wszelkiego 
typu luster na podłożach porowatych i nieporowatych. Może być stosowany nawet 
na lekko wilgotnych powierzchniach, bez dodatkowych primerów i aktywatorów. 
Neutralny chemicznie, praktycznie bezwonny, ma bardzo niską emisję lotnych 
związków organicznych potwierdzoną certyfikatem EC1 Plus.   

SOUDASEAL MIRROR 
Kartusz
Art. nr: 117339  szary  5411183083035  290 ml  12/Karton

Trwale elastyczny klej o wysokiej sile chwytu początkowego na bazie polimerów 
hybrydowych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży 
występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, poliestrów, tworzyw 
sztucznych itp., również wilgotnych. Nie przebarwia brzegów materiałów porowatych. 
Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów. Daje się malować, również 
farbami wodnymi. Niewrażliwy na działanie promieni UV.

SOUDASEAL HT
Kartusz
Art. nr: 101639  biały  5411183032088  290 ml  12/Karton
Art. nr: 101810  czarny  5411183032293  290 ml  12/Karton

Trwale elastyczny klej na bazie polimerów hybrydowych o przedłużonym czasie otwartym 
i wysokiej sile spajania do zastosowań profesjonalnych. Polecany do konstrukcyjnego 
klejenia dużych powierzchni pracujących w trudnych warunkach - w wibracjach, pod 
dużymi obciążeniami ścinającymi lub zrywającymi. Charakteryzuje się doskonałą 
przyczepnością do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: 
betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp. Nie zawiera rozpuszczalników, 
silikonów i izocyjanianów. Spoinę można malować, również farbami na bazie wodnej. 
Niewrażliwy na promieniowanie UV.

SOUDASEAL 260 CC
Folia
Art. nr: 112611  biały  5411183068308  600 ml  12/Karton

Trwale elastyczny klej o wysokiej sile spajania na bazie polimerów hybrydowych. 
Nie przebarwia brzegów materiałów porowatych. Charakteryzuje się doskonałą 
przyczepnością do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: 
betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp. również wilgotnych. Bardzo 
szybko osiągana wysoka końcowa wytrzymałość na ścinanie, rozciąganie i zrywanie. 
Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów. Daje się malować, również 
farbami wodnymi. Niewrażliwy na działanie promieni UV. Zalecany do klejenia 
strukturalnego, również w konstrukcjach wibrujących.

SOUDASEAL 270 HS
Kartusz
Art. nr: 110207  biały  5411183068261  290 ml  12/Karton
Art. nr: 111029  czarny  5411183042667  290 ml  12/Karton
Folia
Art. nr: 113761  biały  5411183068605  600 ml  12/Karton
Art. nr: 110645  czarny  5411183041691  600 ml  12/Karton

Klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych o doskonałej przyczepności do 
większości podłoży budowlanych, w tym aluminium, PVC i szkła, również lekko 
wilgotnych. Może być stosowany przy szkleniu antywłamaniowym. Odporny na 
wiele chemikaliów, promieniowanie UV (blaknięcie) i wysoką wilgotność. Daje się 
łatwo aplikować i obrabiać zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach (bez 
pęcherzykowania). Nie stosować do klejenia PE, PP, PTFE (TeflonR), silikonów i podłoży 
bitumicznych. Nie nadaje się do szklenia wtórnego szyb zespolonych ani mocowania 
szyb laminowanych z filmem PVB.

GLASKIT TS
Kartusz
Art. nr: 113426 czarny 5411183052086  290 ml 15/Karton
Art. nr: 113428 szary 5411183052109  290 ml 15/Karton
Folia
Art. nr: 113425 biały 5411183052079 600 ml 12/Karton
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Trwale elastyczny uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych o utwardzaniu 
neutralnym i najwyższym stopniu czystości chemicznej przeznaczony do stosowania 
w pomieszczeniach czystych i sterylnych, salach zabiegowych, laboratoriach, kuchniach, 
chłodniach i mroźniach, w szpitalach, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. 
Nieszkodliwy chemicznie w kontakcie z produktami higienicznymi i farmaceutykami. 
Odporny na temperatury z zakresu -40° C + 90° C. Po utwardzeniu daje się malować 
nawet farbami na bazie wodnej. Spełnia wymagania FDA, posiada certyfikat IANESCO 
oraz aprobatę I.K.I. (fizyczna bariera przeciwko mikroorganizmom).

SOUDASEAL CLEANROOM
Kartusz
Art. nr: 112302  biały  5411183047679  290 ml  12/Karton

Trwale elastyczny uszczelniacz na bazie polimerów SMX® (opatentowana technologia 
Soudal) do uszczelniania szyb ze szkła samoczyszczącego. Kompatybilny ze szkłem 
BIOCLEAN i ACTIV GLASS, nie uszkadza aktywnej warstwy hydrofilnej szkła. Nie wymaga 
specjalnych primerów. Odporny na promienie UV. Spełnia wymagania ISO 11 600.

SMX® 506
Kartusz
Art. nr: 119538  czarny  5411183089976  290 ml  12/Karton
Art. nr: 120831  biały  5411183096516  290 ml  12/Karton
Folia
Art. nr: 121977  biały  5411183102446  600 ml  12/Karton

Trwale elastyczny klej-uszczelniacz hybrydowy o doskonałej przyczepności do podłoży
budowlanych i wysokiej wytrzymałości spojenia. Odporny na promieniowanie UV 
i wysoką wilgotność, niewrażliwy na pleśń,  daje sie łatwo aplikować i obrabiać 
zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Bezwonny, nie zawiera silikonów, 
izocyjanianów ani rozpuszczalników. Po utwardzeniu może być malowany – równie 
farbami wodnymi.

MULTIBOND 50
Kartusz
Art. nr: 128738 biały  5411183132306  290 ml 24/Karton
Art. nr: 128737  szary  5411183132290  290 ml 24/Karton
Art. nr: 129736  czarny  5411183132313  290 ml  24/Karton

Elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych o doskonałej przyczepności 
do typowych podłoży budowlanych i wysokiej wytrzymałości spojenia. Odporny na 
wiele chemikaliów, promieniowanie UV i wysoką wilgotność. Daje się łatwo aplikować 
i obrabiać zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach (bez pęcherzykowania).  
Po utwardzeniu może być malowany – również farbami wodnymi. Nie przebarwia 
materiałów  porowatych – np. kamienia naturalnego. Przenaczony do wykonywania 
uszczelnienia i klejenia elastycznego w budownictwie oraz w przemysle metalowym itp. 

MULTIBOND 35
Kartusz
Art. nr: 120703 bezbarwny  5411183095908 290 ml 24/Karton
Folia
Art. nr: 124598 biały 5411183119246 600 ml 12/Karton
Art. nr: 121169 szary 5411183098527 600 ml 12/Karton
Art. nr: 130802  czarny  5411183135987 600 ml 12/Karton

Dwuskładnikowy klej na bazie polimerów hybrydowych o bardzo krótkim czasie 
utwardzania w przekroju całej spoiny oraz doskonałych właściwościach mechanicznych 
(wysoka sztywność połączenia, odporność na ścinanie, rozciąganie i zrywanie). 
Utwardza się bez udziału wilgoci atmosferycznej. Niewrażliwy na działanie wielu 
chemikaliów. Zalecany do wykonywania elastycznych połączeń strukturalnych 
w przemyśle samochodowym, stoczniowym i lotniczym, w miejscach gdzie wymagane 
jest szybkie utwardzenie spoiny. Niewrażliwy na działanie promieni UV.

SOUDASEAL 2K 
Kartusz
Art. nr: 119245  szary  5411183089150  250 ml  6/Karton
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Poliuretany

Uszczelniacz poliuretanowy do dylatacji poziomych. 
Trwale elastyczny uszczelniacz poliuretanowy o doskonałej przyczepności do betonu, 
przeznaczony do wypełniania poziomych dylatacji w posadzkach przemysłowych 
(wewnętrznych oraz zewnętrznych). Pochłania drgania i wibracje, przenosi duże 
obciążenia mechaniczne. Odporny na trudne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

SOUDAFLEX 36 FL
Folia
Art. nr: 130725 szary  5411183135628 600 ml  12/Karton

Klej-uszczelniacz poliuretanowy 
Trwale elastyczny klej-uszczelniacz poliuretanowy przeznaczony do wykonywania 
spoin odpornych na wibracje i dylatacji poziomych. Charakteryzuje się doskonałą 
przyczepnością do większości podłoży występujących w budownictwie i przemyśle: 
betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp. Może przenosić duże obciążenia 
dynamiczne i pochłaniać drgania. Daje się malować.

SOUDAFLEX 40 FC
Kartusz
Art. nr: 137853  biały  5411183157682  300 ml  12/Karton
Art. nr: 137854  szary  5411183157699  300 ml  12/Karton
Art. nr: 137855  czarny  5411183157705  300 ml  12/Karton
Folia
Art. nr: 112568  biały  5411183057463  600 ml  12/Karton
Art. nr: 112569  szary  5411183057470  600 ml  12/Karton
Art. nr: 112571  szary beton  5411183068131  600 ml  12/Karton
Art. nr: 112570  czarny  5411183057500  600 ml  12/Karton

Uszczelniacz poliuretanowy do dylatacji pionowych 
Uszczelniacz poliuretanowy o niskim module elastyczności i właściwościach tixotropowych 
(nie spływa), przeznaczony przede wszystkim do dylatacji pionowych. Charakteryzuje 
się doskonałą przyczepnością do większości podłoży występujących w budownictwie 
i przemyśle: betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp. Może przenosić duże 
obciążenia dynamiczne, hamować wibracje, pochłaniać drgania. Daje się malować.

SOUDAFLEX 14 LM
Kartusz
Art. nr: 102624  bialy  5411183006683  310 ml  12/Karton
Art. nr: 103255  szary beton  5411183034105  310 ml  12/Karton
Folia
Art. nr: 102630  biały  5411183006690  600 ml  12/Karton
Art. nr: 103256  szary beton  5411183009288  600 ml  12/Karton

Uszczelniacz pęczniejący 
Uszczelniacz poliuretanowy zwiększający objętość w kontakcie z wodą, idealny do 
gazo-wodoszczelnego zabezpieczenia przejść kablowych i rurowych, uszczelnienia 
połączeń w betonie i na innych podłożach porowatych.

AQUASWELL
Kartusz
Art. nr: 124715 szampański   5411183119673 310 ml  12/Karton
Folia
Art. nr: 124909  szampański   5411183120631  600 ml  12/Karton

Trwale elastyczny klej-uszczelniacz poliuretanowy o doskonałej przyczepności do 
wszelkiego typu materiałów konstrukcyjnych, np. metali, poliestrów i wielu tworzyw 
sztucznych. Przenosi bardzo duże obciążenia dynamiczne, pochłania drgania. Znajduje 
szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym i jachtowym, przy produkcji 
kontenerów i chłodni. Daje się malować po utwardzeniu.

CARBOND 940 FC
Kartusz
Art. nr: 137856  biały  5411183157712  300 ml  12/Karton
Art. nr: 137858  szary  5411183157729  300 ml  12/Karton
Art. nr: 137859  czarny  5411183157736  300 ml  12/Karton
Folia
Art. nr: 103944  biały  5411183019799  600 ml  12/Karton
Art. nr: 108682  szary  5411183039872  600 ml  12/Karton
Art. nr: 111111  czarny  5411183068124  600 ml  12/Karton
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Kleje poliuretanowe w aerozolu

Klej do ociepleń ścian i fundamentów (ETICS) 
Wodoodporny klej poliureta nowy w aerozolu do mocowania  paneli termoizolacyjnych 
z  polistyrenu EPS i XPS, poliuretanu i żywic fenolowych do typowych podłoży bu-
dowlanych, np. betonu, cegły i innych materiałów ceramicznych, papy, drewna i metali. 
Zapewnia wysoką siłę mocowania wstępnego, także w niskich temperaturach. Jedno 
opakowanie zapewnia zamocowanie do 8m² paneli. Skraca czas pracy i obniża wagę 
wykonanego ocieplenia w porównaniu z metodami tradycyjnymi.

Aerozol 
Art. nr: 119243 gun 5411183089082 750ml 12/Karton

SOUDATHERM FASADA

Klej do uszczelnień w stolarce otworowej 
Klej poliuretanowy przeznaczony do uszczelniania pomiędzy pakietem szyby zespolonej 
a  ramą skrzydła okna i drzwi wykonanych z PVC, aluminium, drewna. Minimalizuje 
powstawanie mostków termicznych w tych uszczelnieniach. Podnosi statykę 
konstrukcji ramy okiennej i drzwiowej, zapewnia szczelność połączenia (EN1026/ 
EN12207). W razie wymiany pakietu szyby umożliwia błyskawiczne usunięcie spoiny 
i wymianę. Produkt kompatybilny z Thiover/Butylver i Hotver/ Butylver (IFT Rosenheim 
Richtlinie DI-01/01).  Dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi przenikalności cieplnej  
λ < 0,036 (W/m*K) poprawia termoizolacyjność połączenia pakietu szyby zespolonej 
z ramą skrzydła stolarki.

SOUDATHERM SFI 600 P
Butla     
Art. nr: 127997    5411183128958  10,4 kg
Art. nr: 125579    5411183130463  10,4 kg

Klej budowlany
Klej budowlany SOUDABOND EASY jest przeznaczony do klejenia izolacji ze styropianu 
i wełny mineralnej do płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknowych 
w budynkach o konstrukcji szkieletowej z drewna lub stali. Niekonstrukcyjne klejenie 
kształtek z ceramiki porowatej i betonu komórkowego, klejenie parapetów, ekranów 
i maskownic z drewna, materiałów drewnopochodnych, laminatów itp. Klejenie płyt 
dekoracyjnych i blach do wszelkich typowych podłoży budowlanych.

KLEJ BUDOWLANY SOUDABOND EASY 
Aerozol     
Art. nr: 124786  gun  5411183114760  750 ml
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Kleje specjalistyczne

Gotowy do użycia jednoskładnikowy klej poliuretanowy o bardzo wysokiej sile 
spajania. Wysycha do stanu półprzezroczystego, nie plami i nie przebarwia podłoża. 
Nie zawiera rozpuszczalników. W czasie wysychania lekko spienia się, wypełniając 
ubytki i nierówności powierzchni klejonych. Po wyschnięciu wodoodporny. Dostępny 
również w wersji Express z trzykrotnie krótszym czasem wysychania (1h).

PUROCOL
Kartusz
Art. nr: 103955   mleczny  5411183406551  310 ml  15/Karton
Art. nr: 101127   mleczny  5411183003200  310 ml  15/Karton

Szybkoschnący jednoskładnikowy klej poliuretanowy o bardzo wysokiej sile spajania. 
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży (za wyjątkiem 
PE i PP). Klasa wodoodporności D4. Nie przebarwia brzegów podłoży porowatych. 
Nie zawiera rozpuszczalników.

PU CONSTRUCT EXTRA FAST
Kartusz
Art. nr: 105333  beżowy 5411183035812  310 ml  15/Karton

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy, przeznaczony głównie do wykonywania 
kątowego łączenia aluminiowych profili okiennych oraz innych połączeń w procesie 
produkcji stolarki aluminiowej.

SOUDABOND 641
Kartusz
Art. nr: 130870 beżowy  5411183137318  310 ml 15/Karton

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy o krótkim czasie utwardzania i bardzo wysokiej
wytrzymałości końcowej, przeznaczony do klejenia narożników i profili okiennych 
w konstrukcjach aluminiowych.  Utwardza się w wyniku reakcji chemicznej - niezależnie 
od wilgoci otoczenia. Podczas utwardzania wypełnia niewielkie nierówności podłoża. 
Gwarantuje trwałe połączenie odporne na wilgoć, szeroki zakres temperatur i skrajne 
warunki atmosferyczne. Nie kurczy się i nie zapada. 

SOUDABOND 642 DUO
Kartusz
Art. nr: 128065  beżowy  kartusz typu tandem 2x300 ml 6/Karton
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Szybkoutwardzalna winylestrowa kotwa chemiczna nie zawierająca 
styrenu przeznaczona do stosowania zarówno w podłożach pełnych, jak 
i porowatych (z zastosowaniem tulei perforowanych). Nie wywoduje 
naprężeń montażowych, może być używana również w temperaturach 
ujemnych (Arctic) i na podłożach wilgotnych (nawet pod wodą). Posiada 
Europejską Aprobatę Techniczną.

SOUDAFIX VE-SF 

Kartusz
Art. nr: 117474  standard  5411183083776  280 ml  12/Karton
Art. nr: 117475  standard  5411183083769  380 ml  12/Karton
Art. nr: 120830  arctic  5411183096523  380 ml  12/Karton

Szybkoutwardzalna poliestrowa kotwa chemiczna przeznaczona do 
montażu kołków, prętów i kołnierzy mocujących, gniazd i stelaży 
poddawanych ekstremalnym obciążeniom mechanicznym zarówno 
w materiałach pełnych, jak i perforowanych. Może byc stosowana 
jako zaprawa naprawcza do podłoży betonowych i ceramicznych. 
Eliminuje powstawanie naprężeń montażowych, wzmacnia podłoże. 
Zapewnia wodoodporne i szczelne mocowanie o wysokiej odporności 
chemicznej. Aplikacja przy użyciu wzmocnionego wyciskacza do 
standardowych kartuszy.

SOUDAFIX P300-SF

Aerozol   
Art. nr: 124953  standard 5411183120778  280 ml  12/Karton

Kotwy chemiczne

Klej do folii budowlanych 
Klej-uszczelniacz na bazie żywic syntetycznych do paroszczelnych połączeń wszelkiego 
typu membran i folii paroizolacyjnych o doskonalej przyczepności do betonu, tynku, 
cegły i betonu komórkowego, karton-gipsu, drewna, materiałów izolacyjnych - również 
porowatych i wilgotnych. Wolny od rozpuszczalników, izocyjanianów i plastyfikatorów. 
Odporny na promieniowanie UV. Nie ścieka z powierzchni pionowych, nie wymaga 
dodatkowych primerów i gruntów.

VAPOURSEAL
Kartusz
Art. nr: 122391  błękitny  5411183105126  300 ml  15/Karton
Folia
Art. nr: 123020  błękitny 5411183107809  600 ml  12/Karton

Klej kontaktowy
Jednoskładnikowy klej kontaktowy przeznaczony do profesjonalnych zastosowań. 
Stosowany  do klejenia gumy, skóry, gąbek i pianek izolacyjnych, wielu tworzyw 
sztucznych, filcu, korka itp. w pracach tapicerskich i meblarskich. Może być również 
użyty przy klejeniu obrzeży z papieru, folii i fornirów dekoracyjnych do drewna 
i materiałów drewnopochodnych itp. Uwaga! Nie stosować do podłoży winylowych 
i tworzyw o dużej zawartości plastyfikatorów.

270 SP  
Aerozol
Art. nr: 128076  Aerozol  5411183131859  500 ml

Klej kontaktowy
Jednoskładnikowy klej kontaktowy o krótkim czasie wysychania, przeznaczony do 
profesjonalnych zastosowań. Służy do klejenia laminatów HPL, płyt meblowych 
(wiórowych, MDF, HDF, melaminowych), tworzyw sztucznych (PP, PCV, ADS, HIPS), 
obrzeży meblowych (PCV, ABS, naturalnych), materiałów tapicerskich, pianki, tkanin, 
skóry, gumy, korka, tektury i większości metali. Uwaga! Nie stosować do podłoży 
winylowych i tworzyw o dużej zawartości plastyfikatorów.

215 SP  
Aerozol
Art. nr: 146608  Aerozol  5411183163577  500 ml 



14  | Katalog produktów profesjonalnych  

Inne uszczelniacze

MASY USZCZELNIAJĄCE I KLEJĄCE

Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej do zastosowań 
wewnętrznych. Po pełnym utwardzeniu - bezbarwny. Charakteryzuje się doskonałą 
przyczepnością do typowych porowatych podłoży budowlanych: tynku, gipsu, cegły, 
kamienia, muru, drewna oraz anodowanego aluminium, płytek ceramicznych i wielu 
typów PVC. W razie potrzeby daje się malować wieloma rodzajami farb.

TRANSPACRYL
Kartusz
Art. nr: 137860  bezbarwny  5411183157675 300 ml  15/Karton

Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej o gruboziarnistej 
strukturze do wypełniania szczelin i pęknięć w tradycyjnym tynku nieogładzonym 
wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowany na wszelkich porowatych materiałach 
budowlanych, po utwardzeniu daje się malować.

REPACRYL
Kartusz
Art. nr: 106184  biały  5411183086227  310 ml  15/Karton

Plastyczny uszczelniacz na bazie poliizobutylenu do zastosowań wewnętrznych 
i zewnętrznych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoży budowlanych 
m.in. do kamienia, muru, tynku, cegły, drewna, szkła, ceramiki, aluminium i innych 
metali. Nie przebarwia krawędzi materiałów porowatych, tworzy gładki, sprężysty 
naskórek, który daje się malować. Po utworzeniu naskórka - wodoodporny.

BUTYRUB
Folia
Art. nr: 102575  biały  5411183057487  600 ml  12/Karton
Art. nr: 102573  szary  5411183057494  600 ml  12/Karton

Elastyczny, bezbarwny uszczelniacz na bazie gum i żywic o długim czasie otwartym, 
przeznaczony do spoinowania profili aluminiowych przy  połączeniach kątowych. 
Charakteryzuje się dobrą odpornością na zmienne warunki atmosferyczne. Nie 
przebarwia lakieru na profilach aluminiowych, może być malowany większością farb.

ALUSEAL
Kartusz
Art. nr: 128138 bezbarwny 5411183129757 kartusz 310 ml 12/Karton

Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej do zastosowań 
wewnętrznych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoży budowlanych 
m.in. do kamienia, muru, tynku, cegły, drewna, szkła, ceramiki, aluminium i innych 
metali. Bezwonny, po utwardzeniu daje się malować.

ACRYRUB
Kartusz
Art. nr: 102600  biały  5411183407459  310 ml  15/Karton
Art. nr: 102598  szary  5411183001756  310 ml  15/Karton
Folia
Art. nr: 102603  biały  5411183008960  600 ml  12/Karton
Art. nr: 102602  szary  5411183019515  600 ml  12/Karton
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MATERIAŁY SYSTEMOWE

Soudal Fire System (SFR)
Pianka ognioochronna
Pianka poliuretanowa do montażu stolarki klasyfikowanej ogniowo, uszczelniania 
dylatacji w ścianach o klasie odporności ogniowej do EI 240 - zgodnie z wymaganiami 
EN 1366-4. Zapewnia skuteczne uszczelnienie przeciwko dymom i gazom. Występuje 
w wersji wężykowej i pistoletowej z gwintem standardowym lub bagnetowym 
złączem typu Click&Fix. 

SOUDAFOAM 1K FR
Aerozol
Art. nr: 119261  manual  5411183085343  750 ml  12/Karton
Art. nr: 122252  gun  5411183103306  750 ml  12/Karton
Art. nr: 119260  click  5411183085350  750 ml  12/Karton

Akryl ognioochronny 
Uszczelniacz akrylowy do stosowania wewnętrznego, do uszczelniania  dylatacji 
w ścianach o klasie odporności ogniowej do EI 240 - zgodnie z wymaganiami  
EN 1366-4. Bardzo dobra przyczepność do wszelkich budowlanych podłoży porowatych. 
W temperaturach > 250°C pęcznieje i spienia się, zapobiegając penetracji ognia 
i dymu. Po utwardzeniu wodoodporny, daje się malować.

FIRECRYL FR
Kartusz
Art. nr: 106329  biały  5411183009448  310 ml  15/Karton
Folia
Art. nr: 105229  biały  5411183037175   600 ml 12/Karton

Silikon wysokotemperaturowy 
Neutralny elastyczny jednokomponentowy uszczelniacz silikonowy o szybkim czasie 
naskórkowania i utwardzania i odporności na wysokie temperatury. Przeznaczony 
do uszczelnień w instalacjach grzewczych, uszczelnień pomp i silników, przy pracach 
gdzie uszczelnienia wymagają wysokiego poziomu odporności na temperaturę.

SILIRUB HT-N
Kartusz
Art. nr: 108266 czarny 5411183036031 310 ml  15/Karton

Silikon ognioochronny 
Elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym  do uszczelniania dylatacji 
w ścianach o klasie odporności ogniowej do EI 240 - zgodnie z wymaganiami EN  
1366-4. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych podłoży budowlanych, 
niski moduł elastyczności. Odporny na działanie warunków atmosferycznych 
i promieniowanie UV.

FIRE SILICONE B1 FR
Kartusz
Art. nr: 108998  biały  5411183037687  310 ml  15/Karton
Art. nr: 102530  szary  5411183017603  310 ml  15/Karton
Folia
Art. nr: 109952  szary  5411183039070  600 ml  12/Karton
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MATERIAŁY SYSTEMOWE

Taśmy Paroizolacyjne
Soudal Window System (SWS) 

Wysokoparoszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną 
polipropylenową o wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego zabezpieczająca warstwę 
izolacji w złączu stolarki przed wnikaniem gazów i pary wodnej. Wewnętrzna strona taśmy 
pokryta jest całkowicie klejem o doskonałej przyczepności do większości materiałów 
budowlanych - co przy wyklejaniu na ościeże i dalszej obróbce tynkarskiej eliminuje 
powstawanie pęcherzy powietrza pod taśmą. Wzmocniona wewnętrznym zbrojeniem 
siatkowym warstwa kleju umożliwia klejenie do podłoża w bardzo niskich tempuraturach 
(nawet do -12°C). Dodatkowy pasek klejący na drugiej strony taśmy umożliwia wygodne 
przymocowanie taśmy do krawędzi ramy okiennej lub futryny drzwiowej. Stosowana do 
montażu trójwarstwowego w systemie SWS.

 SWS BASIC PLUS INSIDE
Taśma     
Art. nr: 135633  5411183151178 90 mm  30 mb

SWS BASIC INSIDE
Wysokoparoszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną 
polipropylenową o wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego zabezpieczająca warstwę 
izolacji w złączu stolarki przed wnikaniem gazów i pary wodnej. Pasek klejący na jednej 
z krawędzi umożliwia trwałe przymocowanie taśmy do futryny stolarki otworowej. 
Do muru taśma mocowana jest przy pomocy kleju dyspersyjnego Soudafoil 330D lub 
hybrydowego Soudafoil 360H, co jest szczególnie przydatne przy montażu stolarki 
o skomplikowanych kształtach lub w miejscu, gdzie nie można odpowiednio wyrównać 
podłoża. Stosowana do montażu trójwarstwowego w systemie SWS.

Taśma     
Art. nr: 137097 5411183151192  80 mm  30 mb
Art. nr: 137098 5411183151208  100 mm  30 mb

Wysokoparoszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną  polipropylenową 
o wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego zabezpieczająca warstwę izolacji w złączu 
stolarki przed wnikaniem gazów i pary wodnej. Wzmocnione wewnętrznym zbrojeniem 
siatkowym paski klejące na taśmie umożliwiają przyklejanie taśmy do ościeżnicy stolarki, 
a ścieżka kleju butylowego umożliwia przyklejenie taśmy do ściany. Stosowana do montażu 
trójwarstwowego w systemie SWS.

 SWS UNIVERSAL INSIDE
Taśma     
Art. nr: 137102 5411183155701  80 mm  30 mb
Art. nr: 137103 5411183155718  100 mm  30 mb

Wysokoparoszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną  
polipropylenową o wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego zabezpieczająca 
warstwę izolacji w złączu stolarki przed wnikaniem gazów i pary wodnej. Wzmocnione 
wewnętrznym zbrojeniem siatkowym paski klejące i ścieżka butylowa umożliwiają 
przyklejenie taśmy zarówno do ościeżnicy, jak i do ściany. Dodatkowa siatka tynkarska 
przy zewnętrznej krawędzi taśmy ułatwia zatynkowanie glifów. Stosowana do montażu 
trójwarstwowego w systemie SWS.

SWS UNIVERSAL NET INSIDE

Taśma     
Art. nr: 137506 5411183155756  80 mm  25 mb
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MATERIAŁY SYSTEMOWE

Taśmy Paroizolacyjne
Soudal Window System (SWS) 

Paroprzepuszczalna i wiatroszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie 
włókniną polipropylenową - umożliwiająca dyfuzję pary wodnej od wewnątrz złącza 
okiennego. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci od zewnątrz. Posiada niski współczynnik 
oporu dyfuzyjnego. Wewnętrzna strona taśmy pokryta jest całkowicie klejem o doskonałej 
przyczepności do większości materiałów budowlanych, co przy wyklejaniu na ościeże i dalszej 
obróbce tynkarskiej eliminuje powstawanie pęcherzy powietrza pod taśmą. Wzmocniona 
wewnętrznym zbrojeniem siatkowym warstwa kleju umożliwia klejenie do podłoża w bardzo 
niskich tempuraturach (nawet do -12°C). Dodatkowy pasek klejący na drugiej stronie 
taśmy umożliwia wygodne przymocowanie taśmy do krawędzi ramy okiennej lub futryny 
drzwiowej. Stosowana do montażu trójwarstwowego stolarki otworowej w systemie SWS.

 SWS BASIC PLUS OUTSIDE 
Taśma     
Art. nr: 135634 5411183151185  90 mm  30 mb

SWS BASIC OUTSIDE 
 Paroprzepuszczalna i wiatroszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie 
włókniną polipropylenową - umożliwiająca dyfuzję pary wodnej od wewnątrz złącza 
okiennego. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci od zewnątrz. Posiada niski współczynnik 
oporu dyfuzyjnego Pasek klejący na jednej z krawędzi umożliwia trwałe przymocowanie 
taśmy do ościeżnicy stolarki. Do muru taśma mocowana jest przy pomocy kleju 
dyspersyjnego Soudafoil 330D lub hybrydowego Soudafoil 360H, co jest szczególnie 
przydatne przy montażu stolarki o skomplikowanych kształtach lub w miejscu, gdzie 
nie można odpowiednio wyrównać podłoża. Stosowana do montażu trójwarstwowego 
stolarki otworowej w systemie SWS.

Taśma     
Art. nr: 137099 5411183151215  80 mm  30 mb
Art. nr: 137100 5411183151093  100 mm  30 mb

 Wysokoparoszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną 
polipropylenową o wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego zabezpieczająca 
warstwę izolacji w złączu stolarki przed wnikaniem gazów i pary wodnej. Rozciągliwa 
włóknina w całości pokryta od wewnętrznej strony lepiszczem butylenowym pozwala na 
wyklejenie taśmy na podłożach o nieregularnej powierzchni, umożliwia zakrycie kotew 
i konsoli - elementów mocujących stolarkę mechanicznie. Wzmocniony wewnętrznym 
zbrojeniem siatkowym pasek klejący umożliwia przyklejenie taśmy do ościeżnicy. 
Stosowana do montażu trójwarstwowego w systemie SWS.

SWS EXTRA INSIDE 
Taśma     
Art. nr: 137508 5411183155770  100 mm  20 mb

Wysokoparoszczelna elastyczna taśma PE laminowana folią aluminiową i włókniną 
polipropylenową o bardzo wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego Sd >= 1500 
m – zabezpieczająca warstwę izolacji w złączu okiennym przed wnikaniem gazów 
i pary wodnej. Wewnętrzna strona taśmy pokryta jest całkowicie klejem o doskonałej 
przyczepności do większości materiałów budowlanych - co przy wyklejaniu na ościeże 
i dalszej obróbce tynkarskiej eliminuje powstawanie pęcherzy powietrza pod taśmą. 
Wzmocniona wewnętrznym zbrojeniem siatkowym warstwa kleju umożliwia klejenie do 
podłoża w bardzo niskich tempuraturach (nawet do -12°C). Dodatkowy pasek klejący na 
krawędzi drugiej strony taśmy umożliwia jej wygodne przymocowanie do ramy okiennej lub 
futryny drzwiowej. Stosowana do montażu trójwarstwowego w systemie SWS w domach 
niskoenergetycznych i pasywnych.

SWS ALU PLUS INSIDE 
Taśma     
Art. nr: 137509 5411183155787  90 mm  30 mb
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SWS BASIC PLUS UV OUTSIDE
Taśma     
Art. nr: 146762  5411183159440   90 mm    30 mb
Art. nr: 145132  5411183159372   150 mm   30 mb
Art. nr: 145133  5411183159389   300 mm   30 mb

Paroprzepuszczalna, elastyczna, wodoszczelna  i wiatroszczelna taśma PE o niskim współczynniku 
oporu dyfuzyjnego dla gazów i pary wodnej. Odporna na działanie  promieniowania 
UV.  Zabezpiecza warstwę izolacji termicznej w złączu stolarki przed warunkami 
atmosferycznymi. Wewnętrzna strona taśmy pokryta jest całkowicie klejem o doskonałej 
przyczepności do większości materiałów budowlanych - co przy wyklejaniu na ościeże 
i dalszej obróbce tynkarskiej eliminuje powstawanie pęcherzy powietrza pod taśmą. 
Wzmocniona wewnętrznym zbrojeniem siatkowym warstwa kleju umożliwia klejenie do 
podłoża w temperaturach - 12°C. Dodatkowy pasek klejący na drugiej strony taśmy umożliwia 
wygodne przymocowanie taśmy do krawędzi ramy okiennej lub futryny drzwiowej. Stosowana 
do montażu trójwarstwowego w systemie SWS.

Paroprzepuszczalna i wiatroszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną 
polipropylenową - umożliwiająca dyfuzję pary wodnej od wewnątrz złącza okiennego. 
Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci od zewnątrz. Posiada niski współczynnik oporu 
dyfuzyjnego. Wzmocnione wewnętrznym zbrojeniem siatkowym paski klejące na taśmie 
umożliwiają przyklejenie taśmy do ramy stolarki a ścieżka kleju butylowego umożliwia 
przyklejenie taśmy do ściany.  Stosowana do montażu trójwarstwowego stolarki otworowej 
w systemie SWS.

 SWS UNIVERSAL OUTSIDE 
Taśma     
Art. nr: 137104 5411183155725  80 mm   30 mb
Art. nr: 137105 5411183155732  100 mm   30 mb

Paroprzepuszczalna i wiatroszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną 
polipropylenową - umożliwiająca dyfuzję pary wodnej od wewnątrz złącza okiennego. 
Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci od zewnątrz. Posiada niski współczynnik 
oporu dyfuzyjnego Wzmocnione wewnętrznym zbrojeniem siatkowym paski klejące 
umożliwiają klejenie taśmy do ościeżnicy a ścieżka kleju butylowego umożliwiają 
przyklejenie taśmy do ściany. Dodatkowa siatka tynkarska przy zewnętrznej krawędzi 
taśmy ułatwia zatynkowanie glifów. Stosowana do montażu trójwarstwowego przy 
wymianie starej stolarki 
w systemie SWS.

SWS UNIVERSAL NET OUTSIDE 
Taśma     
Art. nr: 137507 5411183155763  80 mm   25 mb

Taśmy Paroizolacyjne
Soudal Window System (SWS) 

MATERIAŁY SYSTEMOWE
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Elastyczna poliuretanowa taśma samorozprężna,  odporna na działanie wiatru i deszczu. 
Dostosowuje się do nierównych powierzchni. Jest neutralna chemicznie, nie przebarwia 
brzegów szczeliny. Doskonale uszczelnia złącze. Nie wymaga specjalnego przygotowywania 
podłoża. Odporna na promieniowanie UV. Przeznaczona do wodo- i wiatroodpornych 
uszczelnień w konstrukcjach i elementach prefabrykowanych z betonu, drewna, metali 
oraz uszczelnienia pomiędzy ramą okienną, drzwi a ścianą, szczególnie w konstrukcjach 
z węgarkiem w systemie SWS.

SOUDABAND AKRYL 
Taśma     
Art. nr: 110859 5411183035683  10 x 2/10  10 mb
Art. nr: 110866 5411183035256  10 x 3/15  8 mb
Art. nr: 110871 5411183035751  10 x 4/20  8 mb
Art. nr: 110861 5411183035690  15 x 2/10  10 mb
Art. nr: 110867 5411183035270  15 x 3/15  8 mb
Art. nr: 110872 5411183035652  15 x 4/20  8 mb
Art. nr: 110877 5411183068117  15 x 6/30  6 mb
Art. nr: 110862 5411183035706  20 x 2/10  10 mb
Art. nr: 110868 5411183068476  20 x 3/15  8 mb
Art. nr: 110873 5411183035669  20 x 4/20  8 mb
Art. nr: 110878 5411183068490  20 x 6/30  6 mb
Art. nr: 110881 5411183068087  20 x 8/40  4 mb

Wstępnie skompresowana samoprzylepna taśma uszczelniającą na bazie elastycznej pianki 
poliuretanowej impregnowanej dyspersją akrylową. Gazo i wiatroszczelna, odporna na 
deszcz, promieniowanie UV i szeroki zakres temperatur. Tłumi hałas 42 dB. Zastosowana 
w złączu okiennym spełnia wszystkie trzy funkcje ciepłego montażu warstwowego: zapewnia 
paroszczelność od wewnątrz pomieszczenia, doskonałą izolację termiczną i akustyczną 
warstwy środkowej oraz odporność na warunki atmosferyczne od zewnątrz. Stosowana 
do montażu trójwarstwowego w systemie SWS.

SOUDABAND ACTIV PLUS 
Taśma     
Art. nr: 123045 5411183099692  54/5-10   5,6 mb
Art. nr: 123044 5411183099685  64/5-10   5,6 mb
Art. nr: 123036 5411183099661  74/5-10   5,6 mb
Art. nr: 123043 5411183107922  84/5-10   5,6 mb
Art. nr: 123042 5411183099678  54/7-15   4,3 mb
Art. nr: 123041 5411183099678  64/7-15   4,3 mb
Art. nr: 123040 5411183099647  74/7-15   4,3 mb
Art. nr: 123035 5411183107908  84/7-15   4,3 mb
Art. nr: 123039 5411183099623  54/10-20  3,3 mb
Art. nr: 123034 5411183099630  64/10-20  3,3 mb
Art. nr: 123038 5411183100114  74/10-20  3,3 mb
Art. nr: 123037 5411183107915  84/10-20  3,3 mb

Klej do taśm okiennych SWS
Klej dysperyjny o doskonałej przyczepności do większości typowych podłoży 
budowlanych, folii i membran (z wyjątkiem bitumu, PE, PP i PTFE). Przeznaczony 
do hermetycznego klejenia i doszczelniania taśm okiennych i budowlanych zgodnie 
z normą DIN 4108-7. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

SOUDAFOIL 330 D 
Folia     
Art. nr: 120158  biały  5411183098947  600 ml    12/Karton

Klej do taśm okiennych SWS
Wodoodporny, trwale elastyczny klej hybrydowy o doskonałej przyczepności do 
większości typowych podłoży budowlanych ( również wilgotnych), taśm, folii 
i membran paroizolacyjnych (z wyjątkiem bitumu, PE, PP i PTFE). Odporny na skrajne 
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Nie powoduje korozji. Przeznaczony 
do hermetycznego klejenia i doszczelniania taśm okiennych i budowlanych zgodnie 
z normą DIN 4108-7. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

SOUDAFOIL 360 H 
Folia     
Art. nr: 120157  szary 5411183098930  600 ml    12/Karton

Taśmy Paroizolacyjne
Soudal Window System (SWS) 

MATERIAŁY SYSTEMOWE
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SOUDATIGHT HYBRID

SOUDAL FLEXIFOAM B2
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• Paroszczelna
• Współczynnik µ: 10241
• Parametr SD: 10,96 m
• Elastyczna
• Na bazie wodnej
• Może być tynkowana

Soudatight HYBRID
• Paroprzepuszczalna
• Wodoszczelna
• Współczynnik µ: 1464
• Parametr SD: 1,40 m
• Elastyczna
• Na bazie polimerów hybrydowych
• Może być tynkowana
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MATERIAŁY SYSTEMOWE

Płynna membrana
Soudal Window System (SWS) 

Soudatight LQ jest płynną membraną wzmocnioną włóknami do zastosowań 
wewnętrznych, po wyschnięciu tworzącą elastyczną gazo i paroszczelną powłokę. 
Soudatight LQ charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji substancji 
lotnych (EC1 +). Wewnętrzne zbrojenie włóknem sztucznym gwarantuje skuteczne 
mostkowanie pęknięć o wymiarach do 2 mm. Po utwardzeniu tworzy elastyczną cienką 
warstwę, zmieniającą kolor z niebieskiego na czarny, dając idealny podkład pod farbę 
lub tynk. Zmiana koloru jest oznaką pełnej polimeryzacji i gotowości powierzchni 
do pomalowania lub otynkowania. Produkt można z łatwością nakładać dowolnym 
pędzlem malarskim na niemal każde podłoże mineralne.

Wiadro     
Art. nr: 145785  czarny  5411183161283     4,5 kg

SOUDATIGHT LQ 

Soudatight SP GUN jest płynną membraną do natrysku za pomocą specjalnego 
pistoletu natryskowego. Soudatight SP GUN charakteryzuje się wyjątkowo niskim 
stopniem emisji substancji lotnych (EC1 +). Pozwala na efektywne nakładanie gazo 
i paroszczelnej powłoki na warstwę izolacji między ścianą a oknem oraz inne łączenia 
wewnątrz pomieszczenia. Po wyschnięciu tworzy elastyczną cienką warstwę, zmieniającą 
kolor z niebieskiego na czarny, dając idealny podkład pod farbę lub tynk. Zmiana 
koloru jest oznaką pełnej polimeryzacji i gotowości powierzchni do pomalowania 
lub otynkowania. Ustawienie dyszy pistoletu pozwala zmienić orientację stożka 
natrysku z poziomej na pionową.

SOUDATIGHT SP GUN 

Puszka     
Art. nr: 130715 czarny 5411183135277    1 kg

Soudatight SP GUN jest płynną membraną do natrysku za pomocą agregatu natryskowego 
bezpośrednio z opakowania. Soudatight SP charakteryzuje się wyjątkowo niskim 
stopniem emisji substancji lotnych (EC1 +). Pozwala na efektywne nakładanie 
gazo i paroszczelnej powłoki na większe powierzchnie oraz na połączenia pomiędzy 
tymi powierzchniami (podłoga-ściana, ściana-sufit, itp.) wewnątrz pomieszczenia. 
Soudatight SP przetestowano w połączeniu z następującymi agregatami: Wagner 
PP119XT, ProSpray 3.20 i SuperFinish 23+.

SOUDATIGHT SP 

Wiadro     
Art. nr: 145787  czarny 5411183161252     11 kg
Art. nr: 134739  czarny 5411183152946     16 kg

Membrana Soudatight Hybrid jest paroprzepuszczalną hybrydową powłoką z serii 
Soudatight i jest dedykowana do zastosowań zewnętrznych. Soudatight Hybrid 
charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji substancji lotnych (EC1 +). 
Pozwala na efektywne nakładanie wodoszczelnej powłoki o niskim współczynniku 
SD na przejścia ścienne, przeciski, połączenia okno ściana i powierzchnie (z wyjątkiem 
połaci dachowych). Po polimeryzacji tworzy elastyczną cienką warstwę, dając idealny 
podkład pod farbę lub tynk. Soudatight Hybrid można nanosić w formie wąskiej wstęgi 
lub powłoki kryjącej używając odpowiedniego pistoletu, np. Jetflow 3 Sachet 600.

SOUDATIGHT HYBRID 
Folia     
Art. nr: 130545 szary 5411183135116    600 ml
Wiadro     
Art. nr: 145786  szary 5411183161245     6 kg
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Klej do izolacji termicznej na dachach płaskich 
Klej poliuretanowy w aerozolu do mocowania paneli termoizolacyjnych z polistyrenu, 
poliuretanu i żywic fenolowych do typowych podłoży budowlanych, np. betonu, papy, 
drewna i metali na dachach płaskich. Zapewnia wysoką siłę mocowania wstępnego. 
Jedno opakowanie zapewnia zamocowanie do 120m2 paneli. Skraca czas pracy i obniża 
wagę wykonanego ocieplenia w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Idealny do 
realizacji dużych projektów. Odporny na oddziaływanie wiatru - testowany przez 
WTCB/CSTC (The Belgian Building Research Institute)

SOUDATHERM ROOF 330
Butla     
Art. nr: 124159   5411183116788    10,4 kg

Klej do izolacji termicznej na dachach płaskich
Klej poliuretanowy w aerozolu do mocowania paneli termoizolacyjnych z polistyrenu,
poliuretanu i żywic fenolowych do typowych podłoży budowlanych, np. betonu, papy,
drewna i metali na dachach płaskich. Zapewnia wysoką siłę mocowania wstępnego.
Skraca czas pracy i obniża wagę wykonanego ocieplenia w porównaniu z metodami 
tradycyjnymi. 

SOUDATHERM ROOF 250
Aerozol     
Art. nr: 126512  5411183123977   800 ml

Płynny klej do izolacji termicznej na dachach płask
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy utwardzający się w wyniku reakcji z wilgocią 
z powietrza do trwałego i bezpiecznego mocowania materiałów izolacyjnych na 
dachach płaskich. Szczególnie zalecany do wełny mineralnej (gęstość > 150 kg/m3) 
oraz spienionych materiałów mineralnych (np. perlit, multipor)

SOUDATHERM ROOF 170
Canister     
Art. nr: 125729  5411183123113   5,5 kg

Płynny klej do powłok dekarskich z PVC i EPDM
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy utwardzający się w wyniku reakcji z wilgocią 
z powietrza do trwałego mocowania powłok hydroizolacyjnych z EPDM, EVA, PVC i FPO 
pokrytych włókniną (fleece). Do aplikacji na całej powierzchni powłoki.

SOUDATHERM ROOF 100
Canister     
Art. nr: 123188  5411183109186   5,5 kg

MATERIAŁY SYSTEMOWE

Soudatherm Roof System (SRS)
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Soudal Panel System (SPS) 

Preparat czyszczący i odtłuszczający do powierzchni nieporowatych, 
tworzyw sztucznych i metali oraz usuwania nieutwardzonego kleju SPS.

SPS CLEANER

Puszka
Art. nr: 108477  bezbarwny  5411183036543  500 ml  6/Karton

Szybkoschnący preparat do gruntowania porowatych i chłonnych paneli 
fasadowych przed aplikacją kleju Soudabond 670 w systemie montażu 
SPS. Tworzy wodoodporny, bezbarwny film zabezpieczający podłoże 
i poprawiający przyczepność mas hybrydowych. 

SPS FIBER PANEL PREP

Aerozol   
Art. nr: 123024  bezbarwny  5411183107847 500 ml  6/Karton

Preparat odtłuszczający, czyszczący i aktywujący do powierzchni 
nieporowatych, tworzyw sztucznych i metali. Przeznaczony do aktywacji 
powierzchni płyt elewacyjnych i szkieletu nośnego w systemie SPS przed 
aplikacją klejów i mas uszczelniających.

SPS ACTIVATOR

Puszka
Art. nr: 107699  bezbarwny  5411183036123  500 ml  6/Karton

Szybkoschnący primer maskujący do aktywacji powierzchni podkonstrukcji 
aluminiowej przed aplikacją kleju Soudabond 670 w systemie montażu SPS. 
Poprawia przyczepność klejów hybrydowych do podłoży nieporowatych. 
Odporny na promieniowanie UV, nie przebarwia się i nie blaknie.

SPS ALU PRIMER BLACK 

Puszka   
Art. nr: 128287  czarny  5411183130487  1L  12/Karton

Dwustronnie klejąca taśma polietylenowa o wysokiej sile spojenia. 
Zapewnia właściwą grubość warstwy klejącej i wstępne mocowanie płyt 
elewacyjnych przed ostatecznym utwardzeniem się kleju w systemie SPS.

SPS TAPE

Rolka
Art. nr: 146861  czarny  5411183038455  10m  18/Karton

Klej na bazie polimerów hybrydowych przeznaczony do mocowania 
paneli elewacyjnych do podkonstrukcji aluminiowj w systemie SPS. Nie 
zawiera rozpuszczalników, silikonów ani izocyjanianów. Trwale elastyczny, 
pochłania wibracje i naprężenia wynikające z różnej rozszerzalności 
cieplnej materiałów fasadowych.  

SOUDABOND 670 SPS

Folia
Art. nr: 107701  czarny  5411183036116  600 ml  12/Karton

MATERIAŁY SYSTEMOWE
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MATERIAŁY DODATKOWE

Primery i aktywatory
Preparat gruntujący do podłoży porowatych. Zwiększa przyczepność uszczelniaczy 
poliuretanowych do podłoży porowatych, np. betonowych, kamiennych, ceramicznych 
i drewnianych. Wiąże drobiny pyłu i kurzu, wzmacnia podłoże.

PRIMER 100
Puszka
Art. nr: 123012  bezbarwny  5411183107687  500 ml  6/Karton

Puszka
Art. nr: 123011  bezbarwny  5411183107670  500 ml  6/Karton

Preparat gruntujący do podłoży porowatych. Zwiększa przyczepność uszczelniaczy 
silikonowych i polimerów hybrydowych do podłoży porowatych, np. betonowych, 
kamiennych i ceramicznych. Wiąże drobiny pyłu i kurzu, wzmacnia podłoże.

PRIMER 150

Preparat odtłuszczający, czyszczący i aktywujący do powierzchni nieporowatych - 
tworzyw sztucznych i metali. Przeznaczony do aktywacji powierzchni przed aplikacją 
silikonów i polimerów hybrydowych.

SURFACE ACTIVATOR
Puszka
Art. nr: 101638  bezbarwny  5411183032064  500 ml  6/Karton

Szybkoschnący, głęboko penetrujący grunt wzmacniający nośność osłabionych 
powierzchni porowatych: betonowych i gipsowych. Wiąże luźne cząstki, zmniejsza 
porowatość i chłonność podłoża. Po wyschnięciu bezbarwny. Poprawia przyczepność 
mas poliuretanowych i hybrydowych.

SURFACE PRIMER WBPR-21P
pojemnik
Art. nr: 113358  bezbarwny  5411183051416  5L  1/Karton
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MATERIAŁY DODATKOWE

Pistolety i wyciskacze

Wysokiej jakości metalowy pistolet o długości 100cm z wężem ciśnieniowym o długości 
2,5m. Ergonomiczny w użyciu, zapewniający precyzyjne dozowanie kleju. Teflonowa 
powłoka wewnętrzna zapobiega zablokowaniu pistoletu zasychającą pianą.

SOUDATHERM ROOF 330 GUN
Sztuka
Art. nr: 121824  5411183101531   gun  1/Karton

Wysokiej jakości pistolet o długości 60 i 100 cm. Ergonomiczny w użyciu, zapewnia 
maksymalną wydajność dzięki specjalnemu adapterowi kątowemu. Teflonowa
powłoka wewnętrzna zapobiega zablokowaniu pistoletu zasychającą pianą.

SOUDATHERMROOF 250 GUN 
Sztuka
Art. nr: 119559 5411183094123   100 cm gun 1/Karton
Art. nr: 122129 5411183102798  69 cm gun  1/Karton

Profesjonalny pistolet do natrysku membran płynnych Soudatight Sp Gun - opakowanie 
1 kg. Umożliwia płynną aplikację, zaopatrzony 
w zamienne dysze kierunkowe.

SOUDATIGHT GUN 
Sztuka
Art. nr: 130872 5411183098930  pistolet  1 szt.
Art. nr: 131296 5411183138551  aplikator 5 szt. 

Pistolet pneumatyczny dedykowany do natrysku membrany paroprzepuszczalnej 
Soudatight Hybrid. Umożliwia regulację grubości i szerokości warstwy membrany 
na złącze dylatacyjne stolarki otworowej. Prosty w użyciu.

COX JETFLOW 3 FOIL BAG 
Sztuka
Art. nr: 131824 5411183140325  pistolet  1 szt.
Art. nr: 131896 5411183140745  aplikator 10 szt. 
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MATERIAŁY DODATKOWE

Pistolety i wyciskacze
Wysokiej jakości metalowy pistolet do pianki poliuretanowej w aerozolu. 
Wymienne gniazdo i możliwość regulacji iglicy wydłuża czas bezawaryjnej 
pracy pistoletu. Dostępny zarówno w wersji ze standardowym gwintem, 
jak i z opatentowanym przez Soudal zapięciem bagnetowym Click&Fix.

PROFI GUN

Sztuka
Art. nr: 103266  gun  5411183037304   40/Karton
Art. nr: 106016  click  5411183037731   20/Karton

Uniwersalny pistolet do piany z metalowym teflonowanym korpusem 
i trwałym gniazdem wyposażonym w standardowy gwint lub opatentowane 
przez Soudal zapięcie bagnetowe  Click&Fix.

TEFLON GUN

Sztuka
Art. nr: 121408  gun  5411183085282   20/Karton
Art. nr: 121409  click  5411183089259   20/Karton

Wyciskacz do mas klejących i uszczelniających w foliach polietylenowych 600ml.
Dostępny w wersji ręcznej lub pneumatycznej. 

WYCISKACZ DO FOLII

Sztuka
Art. nr: 106515  manual 600 ml  5411183006225   1/Karton
Art. nr: 126784  pneumatic 600 ml  5411183124387   1/Karton

Profesjonalny ręczny wyciskacz do kartuszy z przekładnią mechaniczną 
umożliwiający wyciskanie bardzo gęstych mas z kartuszy 310 ml.

WYCISKACZ HK14

Sztuka
Art. nr: 106809  HK14  5411183009219   10/Karton

Profesjonalny pistolet do wyciskania dwuskładnikowych mas gęstych 
z kartuszy typu coaxial o pojemności 380ml.

WYCISKACZ DO KOTEW 380

Sztuka
Art. nr: 103265  coaxial  5411183088764   1/Karton

Ręczny szkieletowy wyciskacz do mas uszczelniających i klejących 
w kartuszach. Dostępny również w wersji wzmocnionej (PRO) 
z mechanizmem zapobiegającym cofaniu się tłoka.

WYCISKACZ SZKIELETOWY

Sztuka
Art. nr: 106617  PRO  5411183009462   12/Karton
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NOTATKI
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EKSPERT  
W KLEJENIU  
I USZCZELNIANIU

Soudal Sp. z o.o.
ul. Gdańska 7
Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów, Polska
Tel./Fax.: +48 22 785 90 40
Fax: +48 22 785 90 40
email: soudal@soudal.pl
www.soudal.pl K
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