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PIANKI POLIURETANOWE

Pianki jednoskładnikowe

Aerozol     
Art. nr: 123121  gun  5411183108554  870ml  12/Karton
Art. nr: 123127  click 5411183108615  870ml  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 formuła EXPRESS ma bardzo krótki czas 
obróbki oraz doskonałą wydajność (do 65l) i regularność struktury. 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 MAXI EXPRESS +40OC

Aerozol     
Art. nr: 123136  gun  5411183108707  870ml  12/Karton
Art. nr: 123139  click 5411183108738  870ml  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 formuła EXPRESS charakteryzuje się wysoką 
stabilnością, doskonałą wydajnością (do 65l) 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 litrów) i ekonomiczności użycia, 
niskiej rozprężalności, krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do 
większości materiałów budowlanych m.in. betonu, drewna, PCV 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  870ml  12/Karton
Art. nr: 115140  gun (-10°C)  5411183069008  870ml  12/Karton
Art. nr: 114141  click  5411183059597  870ml  12/Karton
Art. nr: 115249  click (-10°C)  5411183069312  870ml  12/Karton

SOUDAFOAM MAXI

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 jednoskładnikowe

Pianki dwuskładnikowe

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

Pianka super elastyczna 
Wielosezonowa, super elastyczna  piana 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. 

FLEXIFOAM 

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

Pianka pistoletowa 
Piana poliuretanowa o niskiej rozprężalności, krótkim czasie obróbki i doskonałej 
przyczepności do większości materiałów budowlanych, w tym PCV, drewna i metali. 
Wydajność do 60 litrów - 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

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

Pianka niskorozprężna 
Pianka poliuretanowa o super niskiej 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). 

SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Aerozol     
Art. nr: 105234  manual  5411183034518  400ml  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

Super szczelny zawór
2 lata przydatności pianki do użycia   
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PIANKI POLIURETANOWE

Kleje poliuretanowe

Materiały pomocnicze
Płyn czyszczący do pian i pistoletów 
Gotowy do użycia preparat w aerozolu przeznaczony do usuwania zabrudzeń 
z nieutwardzonej pianki poliuretanowej oraz czyszczenia pistoletów aplikacyjnych 
wyposażonych w standardowy gwint lub złącze typu click. Zawiera mieszaninę 
rozpuszczalników. Uwaga! Może reagować z niektórymi podłożami, w razie wątpliwości 
zaleca się wykonanie próby.

GUN & FOAM CLEANER
Aerozol     
Art. nr: 102459  gun  5411183011755  500ml  12/Karton
Art. nr: 103358  click  5411183035966  500ml  12/Karton

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-zaprawa do bloczków 
Wysokowydajny i szybkoschnący klej poliuretanowy do betonu komórkowego, drewna, 
tworzyw sztucznych i metali, idealny do wznoszenia ścianek działowych, montażu 
płyt G-K, aranżacji wnętrz i małej architektury. Gwarantuje doskonałą izolacyjność 
termiczną spoiny (λ - 0,036 W/m*K) i eliminuje powstawanie mostków termicznych. 
Odpowiedni do konstrukcji przegród budowlanych o klasy� kacji ogniowej EI 240 – 
zgodnie z normą PN-EN 13501-2. Pełne utwardzenie spoiny i dalsza obróbka klejonych 
elementów możliwa już po 2 godzinach.

SOUDABOND CONSTRUCT 
Aerozol     
Art. nr: 125746  gun  5411183122826  750ml  12/Karton

Klej budowlany
Uniwersalny poliuretanowy klej budowlany w aerozolu do mocowania płyt G-K, 
paneli dekoracyjnych drewnopochodnych i z tworzyw sztucznych, metali, korka 
itp. w pracach wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dostępny 
zarówno w standardowej wersji z wężykiem aplikacyjnych, jak i przystosowany do 
aplikacji za pomocą pistoletu. Wersja zimowa umożliwia prowadzenie prac w bardzo 
niskich temperaturach (do -10°C). 

SOUDABOND EASY 
Aerozol     
Art. nr: 121101  manual  5411183098107  750ml  12/Karton
Art. nr: 124786  gun 5411183114760  750ml  12/Karton
Art. nr: 127284  gun (-10oC)  5411183126169  750ml  12/Karton
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MASY USZCZELNIAJĄCE I KLEJĄCE

Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym. Doskonała 
przyczepność 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 PCV i wyrobów akrylowych.

SILIRUB AC

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

SILIRUB 2

Silikony
kartusz
Art. nr: 101445  bezbarwny  5411183407251  310ml  15/Karton
Art. nr: 101446  biały  5411183001480  310ml  15/Karton
Art. nr: 101451  szary  5411183001497  310ml  15/Karton
Art. nr: 101447  brązowy  5411183001527  310ml  15/Karton
Art. nr: 101452  czarny  5411183001510  310ml  15/Karton
Folia
Art. nr: 103156  bezbarwny  5411183019652  600ml  12/Karton
Art. nr: 102545  biały  5411183019621  600ml  12/Karton
Art. nr: 103155  szary  5411183019614  600ml  12/Karton

kartusz
Art. nr: 114140  bezbarwny  5411183059573  310ml  15/Karton
Art. nr: 114144  biały  5411183059610  310ml  15/Karton
Art. nr: 106197  szary  5411183068612  310ml  15/Karton
Art. nr: 101270  aluminium  5411183001640  310ml  15/Karton
Art. nr: 114145  brąz  5411183059627  310ml  15/Karton
Art. nr: 102423  beż  5411183001688  310ml  15/Karton
Art. nr: 100335  terakota  5411183008878  310ml  15/Karton
Art. nr: 102421  teak  5411183001671  310ml  15/Karton
Art. nr: 102393  czarny  5411183001657  310ml  15/Karton
folia
Art. nr: 112572  bezbarwny  5411183057456  600ml  12/Karton
Art. nr: 112573  biały  5411183057517  600ml  12/Karton
Art. nr: 100252  szary  5411183002982  600ml  12/Karton
Art. nr: 108336  brąz sepia  5411183068186  600ml  12/Karton
Art. nr: 109001  brąz terakota  5411183037755  600ml  12/Karton
Art. nr: 111687  brąz czekoladowy  5411183068582  600ml  12/Karton
Art. nr: 117996  sosna  5411183085497  600ml  12/Karton
Art. nr: 118223  mahoń  5411183086166  600ml  12/Karton
Art. nr: 108335  czarny  5411183068063  600ml  12/Karton

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

SILIRUB COLOR
kartusz
Art. nr: 105822  RAL1013 biały perłowy  5411183034785  310ml  15/Karton
Art. nr: 105827  RAL1015 kość słoniowa  5411183037106  310ml  15/Karton
Art. nr: 105828  RAL3005 czerwony winny  5411183037113  310ml  15/Karton
Art. nr: 105829  RAL5011 granatowy stalowy  5411183037120  310ml  15/Karton
Art. nr: 114104  RAL6005 zielony mech  5411183090279  310ml  15/Karton
Art. nr: 105830  RAL6009 zielony jodłowy  5411183037137  310ml  15/Karton
Art. nr: 105831  RAL7016 szary antracyt  5411183037144  310ml  15/Karton
Art. nr: 113419  RAL7035 szary jasny  5411183052017  310ml  15/Karton
Art. nr: 113228  RAL7039 szary kwarcowy  5411183051478  310ml  15/Karton
Art. nr: 114296  RAL8014 brąz sepia  5411183060104  310ml  15/Karton
Art. nr: 105870  RAL9001 kremowy  5411183037151  310ml  15/Karton
Art. nr: 106735  RAL9006 srebrny aluminium  5411183037168  310ml  15/Karton
Art. nr: 111713  RAL9007 szary aluminium  5411183045149  310ml  15/Karton

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 wodą pitną, produktami 
higienicznymi i farmaceutykami. Spełnia wymagania FDA, posiada certy� kat 
IANESCO (bezpośredni kontakt z żywnością) oraz aprobatę I.K.I. (� zyczna bariera 
przeciwko mikroorganizmom).

SILIRUB CLEANROOM
kartusz
Art. nr: 112346  biały  5411183047815  310ml  15/Karton



6  | Katalog produktów profesjonalnych  

MASY USZCZELNIAJĄCE I KLEJĄCE

Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym do kamienia 
naturalnego. Doskonała przyczepność do podłoży porowatych i nieporowatych, m.in. 
marmuru, granitu i innych kamieni naturalnych, szkła i powierzchni szkliwionych, 
PCV 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  310ml  15/Karton
Art. nr: 107725  portland stone  5411183028517  310ml  15/Karton
Art. nr: 104547  trawertyn  5411183009271  310ml  15/Karton
Art. nr: 106120  bezbarwny  5411183010819  310ml  15/Karton
Art. nr: 105100  biały  5411183002951  310ml  15/Karton
Art. nr: 106252  czarny  5411183012059  310ml  15/Karton

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

MIR-O-BOND
kartusz
Art. nr: 103146  szary  5411183407084  310ml  15/Karton

Trwale elastyczny klej-uszczelniacz silikonowy do akwariów. Doskonała przyczepność 
do szkła i innych powierzchni nieporowatych, np. glazurowanych i emaliowanych. 
Nietoksyczny dla środowiska wodnego. Silirub AQ SE charakteryzuje się podwyższoną 
wytrzymałością spojenia i zalecany jest do klejenia dużych akwariów i zbiorników 
wodnych. Odporny na działanie promieni UV i szeroki zakres temperatur.

SILIRUB AQ
kartusz
Art. nr: 102520 AQ  czarny  5411183012257  310ml  15/Karton
Art. nr: 101335 AQ  bezbarwny  5411183031326  310ml  15/Karton
folia
Art. nr: 109575 AQ  czarny  5411183068438  400ml  20/Karton
Art. nr: 113877 AQ  bezbarwny  5411183068681  400ml  20/Karton
Art. nr: 109026 AQ SE  czarny  5411183068414  600ml  12/Karton

Trwale elastyczny jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy o doskonałej odporności 
na wysokie temperatury(do 285°C). Niewrażliwy na działanie paliw, olejów, tłuszczy, 
wody, płynów mrozoodpornych, wysokiej temperatury i promieni UV. Zastępuje 
uszczelki z korka, � lcu, włóknin, papieru, gumy i azbestu w piecach, kominach, 
� ltrach, silnikach i pompach.

GASKETSEAL
kartusz
Art. nr: 104240  czerwony  5411183011786  310ml  12/Karton
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MASY USZCZELNIAJĄCE I KLEJĄCE

Poliuretany

Uszczelniacz poliuretanowy o niskim module elastyczności i właściwościach tixotropowych 
(nie spływa), przeznaczony przede wszystkim do dylatacji pionowych. Doskonała 
przyczepność 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 14LM
kartusz
Art. nr: 102624  bialy  5411183006683  310ml  12/Karton
Art. nr: 103255  szary beton  5411183034105  310ml  12/Karton
folia
Art. nr: 102630  biały  5411183006690  600ml  12/Karton
Art. nr: 103256  szary beton  5411183009288  600ml  12/Karton

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

SOUDAFLEX 40FC
kartusz
Art. nr: 103845  biały  5411183009585  310ml  12/Karton
Art. nr: 103847  szary  5411183010024  310ml  12/Karton
Art. nr: 103848  czarny  5411183010031  310ml  12/Karton
folia
Art. nr: 112568  biały  5411183057463  600ml  12/Karton
Art. nr: 112569  szary  5411183057470  600ml  12/Karton
Art. nr: 112571  szary beton  5411183068131  600ml  12/Karton
Art. nr: 112570  czarny  5411183057500  600ml  12/Karton

Trwale elastyczny klej-uszczelniacz poliuretanowy o wysokim module elastyczności 
i doskonałej przyczepności do większości podłoży występujących w budownictwie 
i przemyśle, np. do betonu, metali, poliestrów, tworzyw sztucznych itp. Polecany 
szczególnie do wszelkich uszczelnień i spojeń na podłożach betonowych.

SOUDAFLEX 45HM
folia
Art. nr: 113070  biały  5411183089006  600ml  12/Karton
Art. nr: 113069  szary  5411183096271  600ml  12/Karton
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MASY USZCZELNIAJĄCE I KLEJĄCE

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: 112641  biały  5411183048737  310ml  12/Karton
Art. nr: 112642  szary  5411183048744  310ml  12/Karton
Art. nr: 112643  czarny  5411183048751  310ml  12/Karton
folia
Art. nr: 103944  biały  5411183019799  600ml  12/Karton
Art. nr: 108682  szary  5411183039872  600ml  12/Karton
Art. nr: 111111  czarny  5411183068124  600ml  12/Karton

Trwale elastyczny klej-uszczelniacz poliuretanowy o podwyższonej wytrzymałości spoiny 
i 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 945 FC
kartusz
Art. nr: 103449  biały  5411183009066  310ml  12/Karton
Art. nr: 103448  czarny  5411183009073  310ml  12/Karton

Klej do szyb 
Trwale elastyczny jednoskładnikowy klej poliuretanowy przeznaczony do wklejania szyb 
samochodowych i klejenia karoserii. Krótki czas utwardzania umożliwia korzystanie 
z pojazdu już po 2 godzinach od zamontowania szyby. Preparat powinien być używany 
łącznie z Primerem i Cleanerem.

CARBOND 955 DG
kartusz
Art. nr: 105894  Carbond 955DG  5411183006812  310ml  12/Karton
pojemnik
Art. nr: 105928  Primer 955DG  5411183006805  30ml  6/Karton
Art. nr: 105927  Cleaner 955DG  5411183006799  30ml  6/Karton
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Polimery hybrydowe

Trwale elastyczny uszczelniacz neutralny na bazie polimerów hybrydowych przeznaczony 
do wykonywania przede wszystkim dylatacji pionowych. Doskonała przyczepność 
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 215LM
kartusz
Art. nr: 105022  biały  5411183000612  290ml  12/Karton
Art. nr: 105023  szary beton  5411183004108  290ml  12/Karton
Art. nr: 107302  brąz  5411183027541  290ml  12/Karton
folia
Art. nr: 102291  biały  5411183013537  600ml  12/Karton
Art. nr: 106334  szary  5411183009486  600ml  12/Karton
Art. nr: 101010  szary beton  5411183004092  600ml  12/Karton
Art. nr: 105089  beż  5411183013568  600ml  12/Karton
Art. nr: 106333  brąz  5411183009479  600ml  12/Karton
Art. nr: 103911  czarny  5411183013551  600ml  12/Karton

Trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych. Tworzy bardzo 
mocną i jednocześnie elastyczną spoinę. Doskonała przyczepność 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 235SF
kartusz
Art. nr: 101637  biały  5411183032071  290ml  12/Karton
Art. nr: 101811  czarny  5411183032286  290ml  12/Karton
folia
Art. nr: 110012  czarny  5411183039179  600ml  12/Karton

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

Klej-uszczelniacz o obniżonej lepkości na bazie polimerów hybrydowych. Daje się łatwo 
aplikować i rozprowadzać pacą zębatą (nawet w niskich temperaturach) - dzięki czemu 
siły spojenia rozłożone są równomiernie na całej powierzchni klejenia. Nie przebarwia 
materiałów porowatych, daje się malować natychmiast po aplikacji, nawet farbami 
wodnymi. Niewrażliwy na działanie promieni UV.

SOUDASEAL 240LV
folia
Art. nr: 109989  biały  5411183068445  600ml  12/Karton
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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. 
Doskonała przyczepność 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 250XF
kartusz
Art. nr: 113890  biały  5411183058873  290ml  12/Karton
Art. nr: 113891  szary  5411183058880  290ml  12/Karton
Art. nr: 114120  czarny  5411183059559  290ml  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. Doskonała 
przyczepność 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 260CC
folia
Art. nr: 112611  biały  5411183068308  600ml  12/Karton
Art. nr: 115084  czarny  5411183068674  600ml  12/Karton

Trwale elastyczny klej o wysokiej sile spajania na bazie polimerów hybrydowych. 
Doskonała przyczepność 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 przebarwia brzegów materiałów porowatych. 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 270HS
kartusz
Art. nr: 110207  biały  5411183068261  290ml  12/Karton
Art. nr: 111029  czarny  5411183042667  290ml  12/Karton
folia
Art. nr: 113761  biały  5411183068605  600ml  12/Karton
Art. nr: 110645  czarny  5411183041691  600ml  12/Karton

Trwale elastyczny klej o wysokiej sile chwytu początkowego na bazie polimerów 
hybrydowych. Doskonała przyczepność 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  290ml  12/Karton
Art. nr: 101810  czarny  5411183032293  290ml  12/Karton
folia
Art. nr: 103832  biały  5411183068209  400ml  12/Karton
Art. nr: 106031  czarny  5411183068216  400ml  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 wodą pitną, 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 
certy� kat IANESCO (bezpośredni kontakt z żywnością) oraz aprobatę I.K.I. (� zyczna 
bariera przeciwko mikroorganizmom).

SOUDASEAL CLEANROOM
kartusz
Art. nr: 112302  biały  5411183047679  290ml  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 hydro� lnej szkła. Nie wymaga 
specjalnych primerów. Odporny na promienie UV. Spełnia wymagania ISO 11 600.

SMX® 506
kartusz
Art. nr: 119538  czarny  5411183089976  290ml  12/Karton
Art. nr: 120831  biały  5411183096516  290ml  12/Karton
folia
Art. nr: 121977  biały  5411183102446  600ml  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  250ml  6/Karton
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Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej do zastosowań 
wewnętrznych. Doskonała przyczepność do typowych porowatych podłoży 
budowlanych: tynku, gipsu, cegły, kamienia, muru, drewna itp. Bezwonny, po 
utwardzeniu daje się malować.

ACRYRUB
folia
Art. nr: 102603  biały  5411183008960  600 ml  12/Karton
Art. nr: 102602  szary  5411183019515  600 ml  12/Karton

Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej do zastosowań 
wewnętrznych. Po pełnym utwardzeniu - bezbarwny. Doskonała przyczepność 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: 102901  bezbarwny  5411183027671  310ml  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  310ml  15/Karton

Plastyczny uszczelniacz na bazie poliizobutylenu do zastosowań wewnętrznych 
i zewnętrznych. Doskonała przyczepność 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
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Kleje konstrukcyjne

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  standard  5411183406551  310ml  15/Karton
Art. nr: 101127  express  5411183003200  310ml  15/Karton

Szybkoschnący jednoskładnikowy klej poliuretanowy o bardzo wysokiej sile spajania. 
Doskonała przyczepność 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   5411183035812  310ml  15/Karton

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  280ml  12/Karton
Art. nr: 117475  standard  5411183083769  380ml  12/Karton
Art. nr: 120830  arctic  5411183096523  380ml  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  280ml  12/Karton
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Soudal Window System 

Poliuretanowa taśma rozprężna impregnowana dyspersją akrylową. Doskonała 
izolacja akustyczna i termiczna, nie wymaga specjalnego przygotowania podłoża. 
Absorbuje ruchy brzegów spoiny. Odporna na działanie warunków atmosferycznych.

SOUDABAND ACRYL
rolka
Art. nr: 110859  10 x 2/10  5411183035683  10m  30/Karton
Art. nr: 110861  15 x 2/10  5411183035690  10m  20/Karton
Art. nr: 110862  20 x 2/10  5411183035706  10m  15/Karton
Art. nr: 110866  10 x 3/15  5411183035256  8m  30/Karton
Art. nr: 110867  15 x 3/15  5411183035270  8m  20/Karton
Art. nr: 110868  20 x 3/15  5411183068476  8m  15/Karton
Art. nr: 110870  25 x 3/15  5411183035737  8m  12/Karton
Art. nr: 110871  10 x 4/20  5411183035751  8m  30/Karton
Art. nr: 110872  15 x 4/20  5411183035652  8m  20/Karton
Art. nr: 110873  20 x 4/20  5411183035669  8m  15/Karton
Art. nr: 110877  15 x 6/30  5411183068117  6m  20/Karton
Art. nr: 110878  20 x 6/30  5411183068490  6m  15/Karton
Art. nr: 110879  25 x 6/30  5411183068506  6m  12/Karton
Art. nr: 110881  20 x 8/40  5411183068087  4m  15/Karton
Art. nr: 110882  25 x 8/40  5411183068520  4m  12/Karton

Uniwersalna taśma paroszczelna z paskiem klejącym umożliwiającym 
trwałe zamocowanie do czoła lub krawędzi ościeżnicy. Do ościeża 
mocowana przy pomocy klejów Soudafoil 330D lub 360H. Tworzy 
barierę antydyfuzyjną dla gazów i pary wodnej, zabezpieczając warstwę 
izolacyjną złącza okiennego przed zawilgoceniem. Poprzecznie rozciągliwa, 
elastyczna - przejmuje ruchy budowli. Daje się malować lub tynkować.

SWS BASIC INSIDE 

rolka     
Art. nr: 124512  70mm  5411183118638  25m  1/Karton
Art. nr: 124513  100mm 5411183118645  25m  1/Karton
Art. nr: 124514  150mm  5411183118652  25m  1/Karton

Uniwersalna taśma paroprzepuszczalna z paskiem klejącym umożliwiającym 
trwałe zamocowanie do czoła lub krawędzi ościeżnicy. Do ościeża 
mocowana przy pomocy klejów Soudafoil 330D lub 360H. Umożliwia 
dyfuzję pary wodnej od wewnątrz i zabezpiecza przed działaniem deszczu. 
Poprzecznie rozciągliwa, elastyczna - przejmuje ruchy budowli. Daje się 
malować lub tynkować.

SWS BASIC OUTSIDE 

rolka     
Art. nr: 124515  70mm  5411183118669  25m  1/Karton
Art. nr: 124516  100mm 5411183118676  25m  1/Karton
Art. nr: 124517  150mm  5411183118683  25m  1/Karton

Uniwersalna samoprzylepna taśma paroszczelna z paskiem klejącym 
i warstwą butylową o bardzo dobrej przyczepności do większości 
materiałów budowlanych, w tym do betonu, PVC, drewna, aluminium. 
Przeznaczona do uszczelnień złączy okiennych od wewnątrz pomieszczenia. 
Zapewnia zabezpieczenie antydyfuzyjne dla gazów i pary wodnej. 
Poprzecznie rozciągliwa, elastyczna - przejmuje ruchy budowli. Daje 
się malować lub tynkować.

SWS UNIVERSAL INSIDE

rolka
Art. nr: 121414  70mm  5907667804666  25m  1/Karton
Art. nr: 121415  100mm  5907667804673  25m  1/Karton
Art. nr: 121416  150mm  5907667804680  25m  1/Karton

Uniwersalna samoprzylepna taśma paroprzepuszczalna z paskiem 
klejącym i warstwą butylową o bardzo dobrej przyczepności do większości 
materiałów budowlanych, w tym do betonu, PVC, drewna, aluminium. 
Przeznaczona do uszczelnień złączy okiennych od zewnątrz pomieszczenia. 
Umożliwia dyfuzję pary wodnej od wewnątrz i zabezpiecza przed 
działaniem deszczu. Poprzecznie rozciągliwa, elastyczna - przejmuje 
ruchy budowli. Daje się malować lub tynkować.

SWS UNIVERSAL OUTSIDE

rolka
Art. nr: 121411  70mm  5907667804611  25m  1/Karton
Art. nr: 121412  100mm  5907667804628  25m  1/Karton
Art. nr: 121413  150mm  5907667804635  25m  1/Karton

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 folii 
okiennych i budowlanych zgodnie z normą DIN 4108-7. Do zastosowań 
wewnątrz i na zewnątrz.

SOUDAFOIL 330D 

folia     
Art. nr: 120158  biały  5411183098947  600ml  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 folii okiennych i budowlanych zgodnie z normą DIN 
4108-7. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

SOUDAFOIL 360H 

folia     
Art. nr: 120157  szary 5411183098930  600ml  12/Karton
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Soudal Window System 

Soudal panel system 

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 plasty� katorów. 
Odporny na promieniowanie UV. Nie ścieka z powierzchni pionowych, nie wymaga 
dodatkowych primerów i gruntów.

VAPOURSEAL
kartusz
Art. nr: 122391  bezbarwny  5411183105126  310ml  15/Karton

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

SPS CLEANER

puszka
Art. nr: 108477  bezbarwny  5411183036543  500ml  6/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. Testowany z wiekszością 
płyt fasadowych typu HPL. 

SOUDABOND 670 SPS

kartusz     
Art. nr: 107696  czarny  5411183036130  290ml  12/Karton
folia
Art. nr: 107701  czarny  5411183036116  600ml  12/Karton

Preparat gruntujący i ochronny do podłoży porowatych. Wiąże resztki 
pyłu i kurzu, wzmacnia podłoże. Zwiększa przyczepność kleju SPS do 
podłoży drewnianych w systemie SPS.

SPS PRIMER

puszka
Art. nr: 108736  czarny  5411183034914  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: 110282  czarny  5411183038455  25m  25/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  500ml  6/Karton

Szybkoschnący primer maskujący do aktywacji powierzchni podkonstrukcji 
aluminiowej przed aplikacją kleju Soudabond 670 w systemie montażu 
paneli fasadowych 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
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Fire System
Pianka poliuretanowa do 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.

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

Ognioodporny 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  310ml  15/Karton

Ognioodporny elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym  do 
uszczelniania dylatacji w ścianach o klasie odporności ogniowej do EI 240 - zgodnie 
z wymaganiami EN 1366-4. . Doskonała przyczepność 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  310ml  15/Karton
Art. nr: 102530  szary  5411183017603  310ml  15/Karton
folia
Art. nr: 109952  szary  5411183039070  600ml  12/Karton
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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

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  500ml  6/Karton

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

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  500ml  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

Wytrzymałe mechanicznie, niepylące ściereczki nasączone specjalnie dobraną mieszaniną 
rozpuszczalników, środków powierzchniowo czynnych i ochrony skóry przeznaczone 
do usuwania świeżych zabrudzeń z silikonów, poliuretanów, polimerów MS, klejów, 
farb, olejów i tłuszczy – z rąk, narzędzi i innych stałych powierzchni.

SWIPEX XXL
pojemnik
Art. nr: 115908  tuba  5411183073807  80 chusteczek  6/Karton
Art. nr: 120874  pakiet  5411183096486  20 chusteczek  12/Karton



18  | Katalog produktów profesjonalnych  

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.

PROFI GUN
sztuka
Art. nr: 103266  gun  5411183037304   40/Karton
Art. nr: 106016  click  5411183037731   20/Karton

Kompaktowy pistolet z tworzywa sztucznego do pianki poliuretanowej w aerozolu 
wyposażonej w standardowy gwint lub w opatentowane przez Soudal zapięcie 
bagnetowe click.

COMPACT GUN
sztuka
Art. nr: 109953  gun  5411183039643   40/Karton
Art. nr: 110226  click  5411183040120   20/Karton

Uniwersalny pistolet do piany z metalowym te� onowanym korpusem i trwałym 
gniazdem wyposażonym w standardowy gwint lub opatentowane przez Soudal 
zapięcie bagnetowe click.

TEFLON GUN
sztuka
Art. nr: 121408  gun  5411183085282   20/Karton
Art. nr: 121409  click  5411183089259   20/Karton
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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: 111072  DIY  5411183042896   24/Karton
Art. nr: 106617  PRO  5411183009462   12/Karton

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

WYCISKACZ HK14/40
sztuka
Art. nr: 106809  HK14  5411183009219   10/Karton
Art. nr: 106808  HK40  5411183006102   1/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

Wyciskacz do mas klejących i uszczelniających w foliach polietylenowych 400/600ml. 
Dostępny w wersji ręcznej (manual) lub pneumatycznej.

WYCISKACZ DO FOLII
sztuka
Art. nr: 106515  manual 600ml  5411183006225   1/Karton
Art. nr: 106573  pneumatic 400ml  5411183011656   1/Karton
Art. nr: 106574  pneumatic 600ml  5411183009189   1/Karton
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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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