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1. FLEXIFOAM 
APIBRĖŽIMAS 

SOUDAL Flexifoam yra elastingos poliuretano putos, užpildančios 

ertmes ir kompensuojančios ciklinius išsiplėtimo judėjimus ir 

deformacijas, taip užtikrinant ilgalaikę izoliaciją.  

 
Dėl „mažo išsiplėtimo“ jų naudojimas yra ekonomiškas ir 

žymiai sumažina konstrukcijų deformacijos riziką. 

 
SOUDAL Flexifoam veikia ilgalaikiai ir patikimai : 

•  Šilumos izoliacija 

•  Akustinė izoliacija 

 

 
SOUDAL Flexifoam išlaiko šias klasikines poliuretano putų 

savybes: 

•  Labai gera porų struktūra. 

•  Polimerizuojasi veikiant oro drėgmei.  

•  Puikus sukibimas su daugeliu medžiagų ir paviršių, išskyrus 

polietileną (PE), polipropileną (PP), tefloną (PTFE) ir silikoną. 

 
Be to, SOUDAL Flexifoam pasižymi šiomis savybėmis: 

•  Elastingumas 

•  Mėlyna spalva, kad būtų lengvai atpažįstama. 

•  Galima naudoti žemoje temperatūroje (iki  - 10°C) 

•  Puikus formos stabilumas (beveik neegzistuoja vėlesnis 

susitraukimas ar išsiplėtimas). 

•  Purškiant pistoletu gaunamas labai didelis 

tikslumas. 

 

2. SĄVOKA 

2.1. Sąvoka: šiluminiai tilteliai 

Šiluminis tiltelis: šis terminas nurodo taškus 

konstrukciniuose mazguose, kuriuose izoliacinis sluoksnis 

dėl montavimo klaidų yra pažeistas. Todėl šiose vietose 

šiluma gali lengvai nutekėti, tačiau taip pat gali atsirasti 

specifinis aušinimas ir esant blogam vėdinimui gali atsirasti 

vandens garų kondensacijos pavojus, pelėsis. 

 
 RT2018 : Šiluminiai tilteliai  numatyti 2012 m. Statybinių 

medžiagų šiluminių reglamentų 16 straipsnyje „2012 m. 

gruodžio 28 d. įsakymas dėl naujų pastatų ir naujų pastatų 

dalių, išskyrus tas, kurios nurodytos 2 straipsnyje, 

šiluminėmis charakteristikomis ir energinio naudingumo 

reikalavimais. 2010 m. spalio 26 d. potvarkis dėl šiluminių 

charakteristikų ir eksploatacinių savybių pastato energija“. „ 
Neabejotina, kad „tradicinių“ sprendimų nebeužteks ir 

anksčiau ar vėliau turėsime žengti žingsnį į priekį arba per 

naujoves, arba keisdami savo konstruktyvius įpročius“ 

(Šaltinis CSTB). 

 

 
RT2018: RT2018 kyla iš energetikos pereinamojo laikotarpio 

įstatymo, kuriuo norima padidinti RT 2012 reikalavimus. Visų 

pirma, kalbama apie tai, kaip geriau atsižvelgti į CO2 emisiją, 

skaičiuoti energijos suvartojimą ir išteklius per visą gyvavimo 

ciklą ir galiausiai. , skatinti atsinaujinančios energijos 

naudojimą, siekiant patenkinti pastatų poreikius. Taigi RT 

2018 nustatys didesnę energijos gamybą nei suvartojimą. 

 
Matavimo vienetas: ilginis  šiluminis tiltelis = matuojamas 

reikšme ψ (W/m.K) : 

Lemiantys veiksniai yra ne tik λ (lambda) vertė, bet ir  

naudojamos medžiagos, storis. 

Flexifoam deklaruojama λ vertė: λ = 0,0345 W/mk (PV : 

070598.1 Hu (MPA Bau Hannover selon DIN 52612). 

2.2.     Sąvoka - statybinės jungtys 

  Toliau pateikti apibrėžimai yra iš standarto NF EN 26 927 

(+ klasifikacijos indeksas P 85-102), NF P 85-210-1 (DTU 

44.1) ir RT2018. 

 
SUJUNGIMAS: 

Sandūra yra tūris, esantis tarp dviejų konstrukcijos 

elementų. Šis tūris gali būti : 
• Neužpildytas (tuščias), 

• Arba užpildytas sandarinimo putomis, galinčiomis užtikrinti 

šilumos ir garso izoliaciją bei apriboti oro prasiskverbimą, 

atsižvelgiant į numatomą judėjimą, tarp dviejų 

užsandarintų elementų (apibrėžimas pagal NF EN 26927 ir 

RT2018). 

 
SANDARINIMAS: 

Sandūroje naudokite tinkamus gaminius, kad būtų išvengta 

šilumos, garso, o taip pat oro prasiskverbimo tarp statybinių 

elementų iš tos pačios ar skirtingos medžiagos. 

 
     

• sujungimai lygiagrečiais kontaktiniais paviršiais, 

• sujungimai statmenais kontaktiniais paviršiais. 
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2.3 Sąvoka poliuretano putos 

2.3.1. KIETĖJIMAS 

Soudal poliuretano putų (PU) gamyboje  naudojamos dviejų 

tipų technologijos: 

 

• Vieno komponento 
Poliuretano putos sukietėja polimerui reaguojant su 

aplinkoje esančia drėgme. Sukietėjusios (per pusantros 

valandos 30 mm storio) jos užtikrina nepriekaištingą 

sukibimą, tuo pačiu užtikrindamos puikią izoliaciją. Norint 

pagreitinti sukietėjimą, padidinti išsiplėtimą ir pagerinti 

sukibimą, prieš purškiant putas, patariama šiek tiek 

sudrėkinti kontaktinius paviršius purškiant vandeniu. 

 
• Dviejų komponentų 
Dviejų komponentų putos, turinčios katalizatorių, kurie 

pagreitina kietėjimą (galima pjauti po 20 min.) ir taip pat 

gali būti naudojamos vietose kur yra ribota drėgmė, ar nėra 

galimybės drėkinti. 

 
Dėmesio: suaktyvinus mišinį, putos būtinai turi būti 

sunaudotos per 5 minutes tam, kad vykstant reakcijai 

nesprogtų balionas. 

 

Flexifoam yra vienkomponentės poliuretano putos. 

2.3.2 NAUDOJIMO SISTEMA: 

Soudal asortimente yra tiek rankinės tiek pistoletinės 

sandarinimo putos : 

• Rankinės putos išspaudžiamos be pistoleto - greitas ir 

lengvas sprendimas visiems smulkiems darbams. 

• Pistoletinės putos skirtos visiems montavimo 

profesionalams, kurie reguliariai dirba prie didelio masto 

projektų. 

  

 Soudal putos leidžia dar geriau dozuoti išpurškimo kiekį, 

taip atlikti nepriekaištingą sandarinimą. Soudal siūlo jums 

pasirinkti tarp klasikinio užsukamo pistoleto ir patentuotos 

sistemos     « Click & Fix ». 

 
2.3.3. JUNTIES GEOMETRIJA 

 
Sandarinimo gylis: 

Sandarinamas gylis (P) yra lygus sujungimo gyliui. 

 
Sandarinimo plotis: 

Sandarinimo plotis (L) yra lygus jungties pločiui. 
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2.3.4. PUTŲ FORMAVIMOSI ETAPAI 

Poliuretano putų cheminė reakcija kietėjant skirstoma į 4 

fazes : 

 
1. Putojimas 

Skystame pavidale esantys poliuretano putų komponentai 

ekstruzijos metu sureaguoja su aplinkos oru, taip 

sukeliamas putojimas. Ore esanti drėgmė turi įtakos 

poliuretano putų struktūrai ir vienalytiškumui. 

 

Putų optimaliam naudojimui, išdozavimui pirmenybė 

teikiama pistoletinei sistemai. 

 
2. Išsiplėtimas 

Apimties padidėjimas nuo ekstruzijos pradžios (putojimo) iki 

sukietėjimo pabaigos. 

Šiame etape optimaliai užpildomos ertmės nelygumai ir 

nepriekaištingai sukimbama su įprastomis statybinėmis 

medžiagomis. Šios fazės metu poliuretano putos daro 

didesnį ar mažesnį spaudimą, kuris priklauso nuo putų 

formulės.  

  

 

Idealiam sandarinimui šis išsiplėtimo spaudimas turi būti 

kuo mažesnis ir kuo trumpesnis.  

 

Išsiplėtimas gali būti : 

 

• laisvas: gali siekti išsiplėtimą nuo 200% iki 250%. 

Tokių receptūrų putų, kurios stipriai plečiasi, šiame etape 

gali būti daromas spaudimas, didinantis konstrukcijų / 

profilių deformacijos riziką. 

• ribotas arba kontroliuojamas: kai  pasiekiamas 

sumažintas išsiplėtimas, maždaug iki 30%, pvz. Flexifoam, 

tai sumažina, konstrukcijų deformacijų riziką. 

 

Šioje fazėje yra optimaliai užpildomi paviršiaus nelygumai ir 

puikiai sukiba su įprastomis statybinėmis medžiagomis. Šios 

fazės metu poliuretano putas veikia didesnis ar mažesnis 

slėgis, priklausomai nuo formulės, didesnį ar mažesnį 

laikotarpį. 

 

Kad sandarumas būtų idealus, šis išsiplėtimo slėgis turi būti 

kuo mažesnis, o jo trukmė – kuo trumpesnė. 

 

 

 
3. Kietėjimas 

Etapas, kurio metu poliuretano putos polimerizuojasi. 

Būtent šio etapo pabaigoje gali būti nupjaunamas 

poliuretano putų perteklius. 

 
4. Stabilizavimasis 

Šiame labai kritiniame etape, putos jau sukietėjusios, bet 

dar plečiasi ir vyksta spaudimas. Kai kurių receptūrų putos, 

tokios kaip Flexifoam, plėtimasis gali būti lygus beveik 

nuliui. 

Šis veiknys taip pat gali būti neigiamas, šiuo atveju mes 

kalbame apie susitraukimą, kuris akivaizdžiai gali turėti 

neigiamos įtakos putų  sukibimui ir šilumos izoliacijai 

jungtyje. Flexifoam šis rodiklis yra mažesnis nei 5%. 

 

 

 

 

 
FLEXIFOAM KLASIKINĖS PU PUTOS 
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3. SISTEMOS KOMPONENTAI 

 
3.1. FLEXIFOAM 

 
 
 

 
  FLEXIFOAM GUN  SOUDAFOAM GUN MAXI 70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. PISTOLETAI 

 

 

 
 

3.3. VALIKLIAI 

Design Foam Gun : 

Metalinis pistoletas, skirtas 

prisukamoms poliuretano putoms. 

Taip pat galima su Click&Fix 

sistema. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Putų valikliai: Valiklis 

šviežioms poliuretano 

putoms ir pistoleto 

valymui. SWIPEX 

servetėlės įrankių 

valymui. 

Teflon Foam Gun : 

Teflono pistoletas, skirtas 

prisukamoms poliuretano 

putoms.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

PU Remover: 

Sukietėjusių poliuretano putų 

valiklis. Jei įmanoma, atlikite 

preliminarų testą 

nepastebimoje vietoje. Palikite 

veikti 30 min. maks. 1 

valandą. 
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3.4. PAPILDOMI SWS PRODUKTAI 

 

 

FOLIENBAND EC INSIDE ALU TOTAL: 

Garui nepralaidi, dvipusio lipnumo poliesterinė PE juosta su 

aliuminiu. Garų difuzijos varža  (Sd ≥ 550).  Plotis : 70, 100, 

150, 200, 250 ir 300mm. 

 
FOLIENBAND EC OUTSIDE UV+ TOTAL: 

Hidroizoliacinė, garui pralaidi, dvipusio lipnumo 

PE juosta padidintu atsparumu UV spinduliams. Garų 

difuzijos varža (Sd < 0,07). Plotis : 70, 100, 150, 200, 

250 ir 300mm. 
 

 

 

 

 

 

 

ACRYRUB SWS : 

elastingas, vienkomponentis akrilo 

hermetikas vidiniam sandarinimui. 

SWS sistemos dalis. 

SOUDABAND PRO BG1 : 

Soudaband PRO BG1 

 yra impregnuota, suspausta  

jungčių sandarinimo juosta,  

atitinkanti BG1 standartą. 

 
 

 

 

 
Soudafoil 360H : 

Elastingi hibridiniai klijai, skirti 

SWS vidinėms ir išorinėms 

juostoms klijuoti. SWS sistemos 

dalis. 

 
SOUDASEAL 215 LM : 

elastingelastingvienkomponentis 

hermetikas hibridinio polimero 

pagrindu jungtims fasade (perimetru). 

SWS sistemos dalis. 
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SOUDATIGHTLQ:  

tai aukštos kokybės pluoštu sustiprinta 

polimero pasta, kuri išdžiūvusi sudaro 

orui ir garams nepralaidžią elastinę 

membraną.  

 

Nepraleidžia oro ir garų 

Sustiprinta pluoštu, tinkama įtrūkimams 

iki 2mm (didesniems – naudoti kartu su 

Soudatight Geotextile) 

Išdžiūvusi išlieka elastinga ir tvirta 

Suformuoja besiūlę membraną 

Geras sukibimas su su daugybe porėtų 

paviršių. 

Geras sukibimas su kiek drėgnais 

paviršiais 

Geras sukibimas su kiek dulkėtais 

paviršiais. 

Išdžiūvusią galima dažyti ir tinkuoti 

Atitinka GEV EMICODE EC-1 PLUS: labai 

maža emisija 

Spalva: tamsiai mėlyna, išdžiūvusi - 

juoda; balta. 
 

 

 
SOUDATIGHT Hybrid:  
tai aukštos kokybės hibridinė polimero 

pasta, išdžiūvusi sudaro vientisą, elastinę 

vėjui ir vandeniui nepralaidžią 

membraną.  

Soudatight Hybrid sukurtas naudoti 

išorėje garams pralaidaus sluoksnio 

sudarymui. 

 

Nepraleidžia vėjo ir vandens 

Laidi garams 

Išoriniam naudojimui (galimas 

naudojimas ir patalpų viduje) 

Ribotas atsparumas UV spinduliams 

Išdžiūvusi išlieka elastinga ir tvirta 

Formuoja besiūlę membraną 

Geras sukibimas su kiek drėgnais 

paviršiais 

Geras sukibimas su kiek dulkėtais 

paviršiais 

Išdžiūvusią gali būti dažoma, tinkuojama 

Sudėtyje neturi skiediklių ir izocionatų 

Atitinka GEV-EMICODE EC-1 PLUS: labai 

mažos emisijos. 

 
 

 



SOCOTEC Testavimo, tikrinimo ir sertifikavimo grupė 

                                                            |9 

 

 

 

4. KOMPONENTŲ APRAŠYMAS 
 

4.1. SOUDAL FLEXIFOAM 

Techninės charakteristikos 

Bazė Poliuretanas 

Konsistencija Stabilios putos, elastingas Protokolas 10535276e * 9000 
ciklų 

(IFT Rosenheim) 

Kietėjimo sistema Polimerizacija (oro drėgmė) 

Plėvelės formavimosi laikas (20°C/65% H.R.) Apie 6 minutes 

Džiuvimas (20°C/65% H.R.) Dulkės neli po 20-25 minučių 

Kietėjimo greitis (20°C/65% H.R.) 1 valanda 30 mm skersmens juostai 

Išeiga Iš 1000 ml apie 35 l laisvas išsiplėtimas 

Vienas balionas (750 ml) laisvai išsiplečia apie 27–30 l 

Matmenų stabilumas (išsiplėtimas ir susitraukimas) 
(DIN EN ISO 10563) 

<5% 

Ląstelių struktūra Uždarų porų 

Tankis (ISO EN 1845) Apie 25 kg / m³ (polimerizuotos) 

Atsparumas temperatūrai  -40 ° C + 90 ° C (sausos) 

Didžiausia temperatūra: +120 ° C (maks .: 1 valanda) 

Spalva Mėlyna 

Reakcijos į ugnį klasifikacija: NF EN13501-1 

DIN4102 Teil 1 

F 

B2 

Oro skvarbos koeficientas (DIN 18542) a<0,1m³/[h.m.(daPa)2/3] (PV 10533428 (IFT Rosenheim)) 

Elastingumas 9 000 ciklų [Ataskaita 10535276e] 

Maksimali judėjimo amplitudė: 12,5 % 

Garų skvarbos koeficientas (DIN EN ISO 12572) µ = 20 PV 50933428 (IFT) 

Vandens absorbcija < 1% tūrio 

Garso izoliacija (EN ISO 717-1) RST,w (c;ctr)= 60 (-1;-4) dB (jungtis 2 cm pločio ir 10 cm 

gylio) (PV 16733428 (IFT Rosenheim) 

Maksimali deformacija po suspaudimo esant 50%, po  
22h ir praėjus parai. (ISO 1856) 

Apie 6% 

Šilumos izoliacija (DIN 52612) 0,0345 W/m.K (PV : 070598.1 Hu (MPA Bau Hannover)) 

Slėgio jėga esant 10% suspaudimui (DIN 53421) 0.5 N/cm² 

Pailgėjimas iki trūkio (DIN 18540) 45% 

Didžiausias stipris trūkio metu (DIN 18540) 5 N/cm² 

Tempimo jėga (DIN 53423) 7 N/cm² 

Atsparus trūkimui (DIN 53427) 3 N/cm² 

LOJ emisijos ženklinimas A+ 

Klasifikacija EMICODE® EC1 PLUS 
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TÜV SÜD sertifikavimas: pakuotės (metalinio balionėlio ir 

vožtuvo) atsparumo kritimui bandymas, ekstremaliomis 

sąlygomis ir temperatūroje nuo -20°C iki + 50°C  

MFPA institutas Leipcige, gaminio sertifikatas atitiktis B2 

reikalavimams pagal DIN4102 1 dalį (simbolis Ü) Leipcigas. 

 
Flexifoam taikoma Europos patentų procedūra. 

 

Tekste pateikiama Flexifoam produkto sudėtis ir receptūros: 

• Patento numeris : EP1944334 (A1) 

• Paraiškos gavimo data: sausio 15 d 2007 

• Pavadinimas: „Slėginis indas su su putas 

formuojančiu mišiniu“ Paraiškos priėmimas: sausio 15 d. 

 
4.1.2. SUDERINAMUMAS: 

Nesukietėjusios ir sukietėjusios Flexifoam putos nesukelia 

korozijos su geležimi, plienu, nerūdijančiu plienu, cinkuotu 

lakštiniu metalu, aliuminiu ir variu, nei neigiamos reakcijos 

su betonu, dujų silikatu, plytelėms, kalkakmeniu, tvirtu PVC, 

medžiu ir natūraliais akmenimis. 

 

Flexifoam putos nesukietėjusios ir sukietėjusios yra 

suderinamos su vandens pagringo dažais ir tinkais, išoriniu 

tinku ir mastikomis. 

 

Nesukietėjusios  Flexifoam putos gali būti paveiktos 

tirpikliais. 

Tačiau Flexifoam galima purkšti ant paviršių, kurie anksčiau 

buvo apdoroti tirpiklių pagrindo produktais, tačiau tik po to, 

kai jie išdžius. 

 

Flexifoam putos yra suderinamos su praktiškai visomis 

tradicinėmis medžiagomis, su kuriomis jos gali būti 

nuolatiniame kontakte (betonas, aliuminis, medis, stiklas, 

PVC ir kt.). 

 

Flexifoam yra suderinamas su  mastikomis, naudojamais 

sandarikliai (silikonai, poliuretanai, akrilai ir kt.). 

 

Kontakte bitumo ar  tirpiklių turinčių medžiagomis  gali  

pakeisti spalvą. Reikėtų vengti bet kokio kontakto su šiomis 

medžiagomis. 

 

Tam tikrais atvejais vartotojo prašymu gali būti atliktas 

suderinamumo testas. 

 
4.1.3. PAKUOTĖ IR SANDĖLIAVIMAS 

Pakuotė : 750 ml aerozolis (neto) 1000 ml (bendrojo) 

Laikymas: 24 mėnesius uždarytoje pakuotėje sausoje ir vėsioje 

vietoje, temperatūrai esant nuo + 5°C ik + 25°C. 

 

Visada laikykite vertikalioje padėtyje. 

 

Gamybos kodas, atspausdintas ant kiekvienos dėžutės ir ant 

baliono  

dugno, leidžia atsekti kiekvieną partiją. 
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5. NAUDOJIMO SRITYS 
 

5.1. BENDRAS 

SOUDAL Flexifoam yra neatsiejama SWS sistemos dalis: 

Soudal Windows sistema, specialiai sukurta langų 

montavimui pagal RT2012.  

 

SOUDAL Flexifoam naudojamas sandariam montavimui ir 

šilumos tiltelių mažinimui bei triukšmo mažinimui. (RST, w 

(c; ctr) = 60 (-1; -4) dB) (PV 16733428 (IFT Rosenheim). 

 

Vandens ir oro sandarumą užtikrina F25 E klasės MS 

Polimero sandarinimo hermetikas Soudaseal 225LM, arba 1 

klasės iš suspausta poliuretano juosta, pvz., Soudaband 

Band BG1. 

Taip pat žiūrėkite SWS sistemą (išoriniai langų sujungimai). 

 

SOUDAL Flexifoam garantuoja puikią šilumos 

izoliaciją, pašalina šiluminius tiltus aplink rėmą ir 

prisideda  prie sandarumo, todėl yra papildoma 

izoliacija. 

 

SOUDAL Flexifoam yra išorinių hidroizoliacinių 

produktų priedas, užtikrinantis apsaugą nuo lietaus ir 

UV spindulių ir niekaip nepakeičiantis mechaninio 

rėmo tvirtinimo. 

5.2. NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI 

• Šilumos tiltelių mažinimas montuojant langus ir duris. 

• Periferinė stogo angų izoliacija. 

• Judančios konstrukcijos. 

• Sumažina perdavimo triukšmą.  

• Ertmių užpildymas. 

• Triukšmo barjerų įrengimas. 

• Pagerinta šilumos izoliacija 

  

Išimtys: 

• horizontalios jungtys, tokios kaip grindų jungtys, 

• seisminiai sujungimai, 

• povandeniniai sujungimai, 

• nepakankamo standumo konstrukcija (iš anksto 

suspaustų poliuretano juostų naudojimo pvz.) 

 

Svarbu: mūsų techninė tarnyba visada patars, kaip 

tinkamai naudoti SOUDAL Flexifoam. 

5.3. PASIRINKIMO KRITERIJAI 

Prieš atliekant sandarinimą, visada turi būti aiškiai nustatyti 

atrankos kriterijai: 

• medžiagų struktūra, šiluminio plėtimosi koeficientai, 

• diferencinis konstrukcijų judėjimas, 

• jungties geometrija, 

• nuspėjamas sujungimo judėjimas 

 
5.4. NAUDOJIMO SRITIS 

Naudojimo sritis yra jungtis, per kurįią SOUDAL Flexi-putos 

užtikrina gerą izoliaciją ir gerą sandarumą. 

• Jungties plotis: nuo 10 mm iki 50 mm (15 mm min. 

sandarumo funkcijai)  

•  Gylis: nuo 20 mm iki 300 mm (45 cm pistoletas) (60 

mm min. sandarumo funkcijai) 

•  Maksimali darbinė amplitudė 

•  12,5 % 

 
5.5. IŠSIPLĖTIMO ETAPAI 

1. Putojimas 

Putojimo fazėje SOUDAL Flexifoam nesukelia tokio slėgio, 

kuris paveiktų konstrukcijas. 

 

2. Išsiplėtimas 3. Kietėjimas 

Flexifoam išsiplėtimas yra maždaug 30%, tai yra labai 

mažai. 

Atsižvelgiant į tai, kad sandarinimo vietos yra atviros, tai 

putų spaudimas nesusidaro. Šioje kietėjimo fazėje 

didžiausias slėgis būna po valandos 2kPa / m². Ši vertė 

atitinka 0,002N / mm² arba 20 gr / cm². 

 
4. Matmenų stabilumas 

Po 3 valandų slėgis lygus nuliui. Tolimesnis Flexifoam 

išplėtimas lygus 0%. 
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6. NAUDOJIMO TAISYKLĖS 
 

6.1. SUJUNGIMO GEOMETRIJA 

SOUDAL Flexifoam užpildo tuštumas ir priima jų matmenis 

ir formą. Kontroliuojama putų išsiplėtimo sistema  

kompensuoja nelygumus, esančius naujose ar renovuotose 

konstrukcijose. 

 

Purškiant Flexifoam putas, siūlė negali būti užpildoma pilnai, 

kitaip putų išsiplėtimas ir struktūra bus nekokybiška. Siūlę 

putomis užpildant etapais išvengiama šių problemų. 

 

6.2. ĮGYVENDINIMAS 

6.2.1. BENDRAS 

Prieš purškiant putas, apsaugokite šalia esančius paviršius 

nuo putų pertekliaus. 

 

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių 

apsaugos priemones. 

 

• Apie 30 sekundžių stipriai purtykite aerozolį. 

• Uždarykite pistoletą, užsukdami gale esančią srauto 

reguliavimo rankenėlę. 

• Prisukite aerozolį prie pistoleto. 

• Tinkamas paviršių drėkinimas skatins išsiplėtimo 

kontrolę, gerins putų sukibimą, struktūros kokybę ir 

elastingumą. 

• Reguliavimo rankenėle sureguliuokite srauto greitį ir 

paspauskite gaiduką 

 • Montažinę siūlę užpildykite 2/3. 

• Po pilnos polimerizacijos (1 valanda 30mm juostelei, 

esant 20°C / 65%R.H.temperatūrai/drėgnumui) peiliu 

nupjaukite putų perteklių. 

• Jei putas naudosite vėliau, palikite balioną, prisuktą 

prie pistoleto, visiškai uždarytą, naudodami srauto greičio 

reguliavimo rankenėlę. 

• Neardykite baliono, kol jis visiškai neištuštės. 

• Įrankius, pistoletus ir vožtuvą nuo šviežių PU putų 

valykite naudodami PU valiklius arba SWIPEX servetėles. 

• Naudokite SOUDAL PU REMOVER jau sukietėjusių 

PU putų valymui. Patartina atlikti išankstinį testą. 

 

 

 

6.2.2. LANGO RĖMO SUJUNGIMO SPRENDIMAS 
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Gamykla 1/Gamykla 2 / 

 
  

 

 

7. DARBAS, SAVIKONTROLĖ 
 

SOUDAL Flexifoam yra gaminamas pagal ISO 9001: 2000 

standartą. Gamykla yra sertifikuota pagal ISO 9001-2001 

ISO 9001-2001. 

 
Gamyklos kokybės plano schema: 

 
 
 
 
 

Valdymas internetu 

Santykinis 

tankis 

Plėvelės 

formavimas 

Klampumas 

Shore A 

 ...... 

 reaktyvumas (T)  

Plėvelės  
formavimas 

Stabilumas 

 
 
 
 
 
 
 

• Flexifoam putos gaminamos visiškai automatizuoto ir IT 

valdomo gamybos proceso (SAP, MRP programinė įranga), 

įskaitant komponentinių medžiagų pirkimą. 

• Taip pat visas Flexifoam kokybės planas yra valdomas SAP 

kiekvienos gamybos partijos metu. Ją sudaro 14 gamybos 

taškų, kurie nuolat stebimi. Mėginiai imami užpildžius 

mažiausiai 200 aerozolių ir 6 kartus. 

  
1.  Grynasis svoris: kiekvieno 

Reikalavimas: 750 ml: nuo 754 iki 770 g 
 

2.  Slėgis: 
Reikalavimas: nuo 5,2 iki 6,0 baro 
 

3.  Išpurškimo laikas: 
Reikalavimas: 750 ml: nuo 1000 iki 1400 g/min 
(aerozolio temperatūra 20°C) 
 

4. Plėvelės formavimasis: 
Reikalavimas: nuo 5 iki 10 min. 
 

5. Ląstelių struktūra (išspaustos putos sandūroje): 
Reikalavimas: 1 – 2* (aerozolio temp. 20°C / aplinkos 

temp. 20°C) 
6. Standumas (išspaustos putos jungtyje): 

Reikalavimai: reikalingas geras tvirtumas. 
7. Sukibimas: 

Reikalavimas: sukibimas bandymo terpėje. 
8. Likučiai aerozolyje po išpurškimo: 

Reikalavimas: 750 ml: nuo 0,0 iki 10,0 % 
9. Porų susidarymas (labai smukli struktūra, 

sukietėjusios  
Reikalavimas: 1 - 2 * (aerozolio temperatūra 20 ° C) 

10. Melasos (klampus skystis) susidarymas 
(aerozolio dugne): 
Reikalavimas: 1 - 2 * (aerozolio temperatūra 20 ° C) 

11. Spalva: 
Spalva turi būti mėlyna (kaip nustatyta) 
12. Stabilumas (išspaustos putos stiklainyje be 
drėkinimo): 

Reikalingas geras stabilumas. 
11.  Matmenų stabilumas ant sauso ir šlapio 

paviršiaus: 
Reikalavimas: <10 % 

12. Įrašai: 
Gamybos lape turi būti pažymėta: vykdytojo 
pavadinimas, data, aplinkos temperatūra, santykinė 
oro drėgmė, kokybės tyrimų rezultatai, galutinis 
sprendimas (patvirtinimas, nepritarimas). SAP 
valdymo dėka kiekvienas šio dokumento papildymas 
ir modifikavimas yra atsekamas (autorius, data). 
 
* 5 balų skalėje: (1) labai gerai, (2) gerai, (3) priimtina, 
(4) blogai, (5)  
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8. GAMINTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

Mes teikiame techninę pagalbą ir mokymus vartotojams 

naudojantiems SOUDAL Flexifoam sandarinimo putas. 
 
 
 

9. SERTIFIKATAI 

• Šilumos izoliacija : 

(DIN 52612) PV : 070598.1 Hu (MPA Bau Hannover) 

 
• Garso izoliacija: 

(EN ISO 717-1) : PV 18002930 (IFT Rosenheim) 

 
• Garų skvarbos koeficientas 

(DIN EN ISO 12572) : PV 50933428 (IFT Rosenheim) 

 
• Oro skvarbos koeficientas 

(DIN 18542) : PV 10533428 (IFT Rosenheim) 

 
• Sumontuotų langų sandarumas, sandarinimas atliktas 

Flexifoam.  

Mazgo matavimas esant 600 Pa . 

PMFPl ataskaita pagal NF EN 12114:2000 (Gento universitetas) 

 
• Elastiškumas : 

Rapport 10535276e* 9000 cycles (IFT Rosenheim) 

 
• Gaisro klasifikacija: 

(DIN 4102-1) Certificat : P-SAC 02/III-164 (MFPA) 

 
• LOJ teršalų klasifikavimas 

Classification EMICODE®
 

 
• Sertifikatas RAL: 

RAL siūlių sandarinimo komponentų ir sistemų - siūlių putų 

kokybės ženklas (RAL-GZ 711/4) Ift santraukos ataskaita Ift 

Zusammenfassender Bericht 16-000148 PR05 PB-K05-08 

 
 

A + (Informacija apie lakiųjų medžiagų išmetimą patalpų ore, keliančių toksiškumo pavojų įkvėpus, klasės skalėje nuo A + (labai mažas išmetamų teršalų kiekis) iki C (didelis išmetamų teršalų kiekis). 

Prancūzijos Respublikos dekretas Nr. ° 2011-321 dd 2011-03-23. 
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Soudal UAB 

Kaimelio g. 13,  

Vilnius Lietuva 

Tel.: +370 52300190 

soudal@soudal.lt 

www.soudal.lt 
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