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1. PASKIRTIS
Šio dokumento tikslas – išaiškinti Soudatight LQ paskirtį ir
naudojimo rekomendacijas. Gali prireikti keisti naudojimo
metodus, kad jie prisitaikytų prie darbo vietos sąlygų ir
reikalavimų. Prieš naudodami naujausią informaciją,
visada peržiūrėkite techninių duomenų lapą ir saugos
duomenų lapą. Dėl konkrečių projektavimo reikalavimų
kreipkitės į vietinį Soudal pardavimo atstovą arba Soudal
techninę tarnybą.

2. PASKIRTIS
Orui ir garams nelaidaus sluoksnio sudarymas:
• Kanalų sandarinimas
• Siūlės, tarpai, įtrūkimai ir kiaurymės
• Sienos-grindų sujungimas
• Sienų lubų sujungimas
• Sienos ir sienos sujungimas
• Langų jungtys:
- išorinis vidinis sandarinimas (prieš fasado
izoliaciją)
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3. ĮRANKIAI IR MEDŽIAGOS
• Soudatight LQ - 4,5 kg kibirėlis
• Plokščias teptukas dažymui (vandeniniams dažams)
• Izoliacinė juosta
• Soudal paviršiaus valiklis (Surface Cleaner)
• Rankinis šepetys / dulkių siurblys
• Peilis
• Mentelė
• Soudal Flexifoam, Soudal Soudatextile, Skiedinys (tarpams
užpildyti)
• Drėgnos plėvelės storio matuoklis
• Paviršiaus temperatūros matuoklis
• Maišytuvas
• Asmeninės apsaugos priemonės: pirštinės, apsauginiai batai,
šalmas, apsauginiai drabužiai

SOUDATIGHT LQ
4. PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Paviršius turi būti švarus ir be riebalų. Šiek tiek drėgnas
arba šiek tiek dulkėtas pagrindas nėra problema. Gruntas
nereikalingas.
4.1
4.2

Nuo paviršiaus dulkių siurbliu, šepetėliu arba suspaustu
oru pašalinkite vandenį, biriąsias daleles, riebalus ir dulkes.
Užsandarinkite arba užpildykite visas siūles, tarpus
didesnius kaip 5 mm.
Didesnius tarpus uždenkite Soudatextile (neaustine
medžiaga) aptepdami su Soudatight LQ.
Naudojant Flexifoam (elastingas PU putas) ar
skiedinį užpildomi tarpai ar sujungimai.

4.3 Aplinkos ir paviršiaus temperatūrą matuokite paviršiaus
temperatūros matuokliu, abi turi neviršyti ir būti ne per
žema už nurodytą techninių duomenų lape.
4.4
Soudatight LQ gerai sukimba su dažniausiai
pasitaikančiomis porėtomis medžiagomis naujose statybose
ir renovuojant, taip pat su langų medžiagomis, tokiomis
kaip PVC, aliuminis ir mediena. Jis taip pat gerai sukimba
su SWS langų juostomis (jei yra, nuimkite apsauginę
plėvelę) ir yra suderinamas su dauguma EPDM ir bitumu.
Jis netinka stiklui, PE, PP ir PTFE. Tačiau visada
rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo bandymą su
kiekvienu pagrindu. Atminkite, kad ant neakytų pagrindų
džiūvimo
laikas
gali
pailgėti.

NAUDOJIMAS
4.5 Primygtinai rekomenduojama, kad Soudatight LQ prieš
naudojimą būtų kambario temperatūros, nes
priešingu atveju gali pakisti technologinės naudojimo
savybės.
4.6 Prieš naudojimą Soudatight LQ gerai išmaišykite,
naudodami maišytuvą. Neskieskite vandeniu ar
tirpikliais.
4.7 Apply Soudatight LQ to the substrate directly from the
bucket using a flat synthetic bristle paint brush. The product
is spread/coated onto the substrate, not painted. So scoop
with the flat paintbrush, and spread over the surface to
obtain a closed membrane.
Apply the airtightness paste undiluted and evenly in several
layers (at least 2) on the substrate to a wet layer thickness
of minimum 1 mm and maximum 3 mm.

4.8 Kad padengimas būtų kuo geresnis, antrasis sluoksnis
tepamas kitu kampu. 2-ąjį sluoksnį rekomenduojama
tepti tik susiformavus pirmojo sluoksnio plėvelei.
4.9 Kiekvienas užteptas sluoksnis mastikos storis
matuojamas šlapias ir įvairiuose vietose, naudojant
plėvelės storio matuoklį.
4.10 Jei montuojate langus, įsitikinkite, kad sandarinimo
mastika pilnai uždengtų sandarinimo putas, sudarytų
besiūlę membraną ir bent 3 mm persidengtų ant rėmo
bei sienos.
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Izoliuojant sandarinimo putas izoliuojant lango rėmo
sujungimą, rekomenduojama naudoti dažymo juostą (ant
lango rėmo). Ji turėtų būti pašalinta netrukus po
Soudatight LQ užtepimo.
4.11
Sienos ir grindų jungtims sandarinimo pastą
tepkite pakankamai aukštai (virš vandens barjero),
tam kad būtų užtikrintas persidengimas su tinku.

Džiūvimo laikas gali trukti iki > 48h (tai priklausys nuo
temperatūros, drėgmės ir paviršiaus tipo).
4.14 Išdžiūvusią Soudatight LQ membraną galima tinkuoti,
dažyti ir klijuoti juostą. Dėl riboto atsparumo UV
spinduliams, apdaila turi būti atlikta per techninių
duomenų lape nurodytą laiką.
4.15 Neišdžiūvusią Soudatight LQ mastiką nuo paviršių ir
įrankių galima valyti vandeniu. Išdžiūvusią - Soudatight
LQ reikia pašalinti mechaniškai.

5. NESTANDARTINIAI SUJUNGIMAI
5.1 Sujungimas su membranomis ar juostomis, pvz. Garo
izoliacija:
5.2

4.12 Tam kad Soudatight LQ sudarytų besiūlę membraną kitose
jungtyse sandarumui užtikrinti, tepti ne mažiau kaip 3 cm
abiejose jungties pusėse.

4.13 Soudatight LQ mėlyna išdžiūvusi pakeis spalvą į juodą. Kai
membrana taps juoda galima toliau atlikti apdailos darbus.
Soudatight LQ balta džiūstant spalvos nekeičia.

n Patikrinkite, ar juostos kraštai gerai priklijuoti . Jei
ne, tai turi būti padaryta, naudojant klijus, juostą
arba tvirtinant mechaniškai. (Žiūrėkite juostų
gamintojo naudojimo instrukcijas).
n Jei Soudatight LQ gerai prilimpa prie membranos
(arba langų sandarinimo juostos), ją galima klijuoti
tiesiai ant membranos. Užtikrinkite, kad
persidengimas būtų bent 5 cm.
n Jei Soudatight LQ blogai prilimpa prie membranos
(arba langų sandarinimo juostos), prie
membranos/juostos krašto reikia priklijuoti tinkamą
lipnią juostelę.
Tada ant juostos užtepama Soudatight LQ.

5.3 Sujungimas su medinėmis konstrukcijomis arba sijomis:
n Patikrinkite, ar jungties vietoje su medinėmis
konstrukcijomis ar sijomis nėra, tarpų ar kiaurymių.
Jei tokių yra, elkitės kaip nurodyta 4 skyriuje.
n Jei tikimasi, kad judėjimo nebus arba jis bus
mažas, pvz. tarp 2 medinių element, Soudatight
LQ galima tepti tiesiai ant jų.
n Jei jungiama tarp betoninių ar mūrinių konstrukcijų
ir medinių karkasinių konstrukcijų, kurios
traukiasi/plečiasi ar kitaip juda, naudoti Soudatextile
(kartu su Soudatight LQ) medžiagą klijuojant be
įtempimo. )) juosta. Tada ant juostos užtepama
mastika Soudatight LQ.
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5.4

Išsiplečiantys/besitraukiantys sujungimai:
N Išsiplečiantį/besitraukiantį sujungimą reikia
užsandarinti tinkamu sandarikliu.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į
Soudal pardavimo atstovą.

6. APRIBOJIMAI
6.1 Soudatight LQ netinka
išsiplečiančioms/besitraukiančioms siūlėms,
nebent kartu su Soudatextile.
6.2 Nenaudoti ten, kur galimas nuolatinis vandens
poveikis.
6.3 Soudatight LQ negalima skiesti.
6.4 Džiūvimo metu venkite kontakto su bet kokio tipo
skysčiais.
6.5 Panaudojus (taip pat per pertraukas) uždarykite
kibiro dangtį.
6.6 Sukietėjus ir nupjovus Flexifoam putas, Soudatight
LQ galima tepti iš karto, o ant kitų PU putų prieš
tepant reikia palaukti 24–48 valandas.
6.7 Ribotas atsparumas UV spinduliams (žr. techninių duomenų
lapą).

7. ATSAKOMYBĖ
Ši instrukcija pakeičia visas ankstesnes versijas. Šiame
dokumente pateiktos direktyvos yra mūsų eksperimentų ir
patirties rezultatas ir buvo pateiktos sąžiningai. Dėl
medžiagų ir pagrindų įvairovės bei daugybės galimų
pritaikymų, kurių mes negalime kontroliuoti, negalime
prisiimti jokios atsakomybės už gautus rezultatus. Kadangi
konstrukcijos detalės projektavimas, medžiagų kokybė ir
darbo sąlygos nepriklauso nuo mūsų valios, pagal šią
publikaciją neprisiimame jokios atsakomybės. Kiekvienu
atveju rekomenduojama atlikti išankstinius eksperimentus.
Soudal pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio
įspėjimo.
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SWS

DĖMESYS Į
SANDARUMĄ.

SOUDAL WINDOW SYSTEM

APPLICATION INSTRUCTIONS SOUDATIGHT LQ | 7

TITEL TITEL

UAB SOUDAL Kaimelio g.
13 Vilnius, Lietuva
FAX: +370 527 22 702
WWW.SOUDAL.LT
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