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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SOUDATIGHT SP
Soudatight SP yra aukštos kokybės vandens pagrindo,
polimerinė mastika, išdžiūvusi sudaro besiūlę, sandarią
ir garus izoliuojančią, elastingą membraną.

3. ĮRANKIAI IR MEDŽIAGOS

1. PASKIRTIS
Šio dokumento tikslas – išaiškinti Soudatight SP 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. NAUDOJIMAS
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)

• Soudatight SP – 11 kg arba 16 kg kibiras
• Beorio purkštuvo priedai:
Pistoletas, filtras, žarnos, purškimo antgaliai 217, 519
• Soudatight LQ – 4,5 kg kibiras ir plokščias dažų teptukas
(=papildomai) (žr. naudojimo instrukcijas Soudatight LQ)
• Izoliacine juosta
• Soudal paviršiaus valiklis
• Rankinis šepetys / dulkių siurblys
• Peilis
• Mentele
• Soudal Flexifoam, Soudal Soudatextile, skiedinys (tarpams
užpildyti)
• Nesukietėjusios plėvelės storio matuoklis
• Paviršiaus temperatūros matuoklis
• Maišytuvas
• Tuščia ir talpa su vandeniu (valymui)
• Asmeninės apsaugos priemonės:
Apsauginiai akiniai, pirštinės, kvėpavimo takų apsaugos*,
apsauginiai batai, šalmai, apsauginiai drabužiai
• purkštuvas:
• TexSpray Mark ProContractor
*Purškiant blogai vėdinamose vietose

Naudijimas: jungtys tarp grindų iki sienos

Naudojimas: medinių karkasinių
konstrukcijų jungtys ir siūlės
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Naudojimas: langų jungtys
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4. PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Paviršius turi būti švarus ir be riebalų. Šiek tiek drėgnas
arba šiek tiek dulkėtas pagrindas nėra problema. Gruntas
nereikalingas.
a. Nuo paviršiaus dulkių siurbliu, šepetėliu arba
suspaustu oru pašalinkite vandenį, biriąsias daleles,
riebalus.
b. Užtepkite visas siūles, tarpus sujungimus nuo 2 iki 5
mm Soudatight LQ.

c. Užsandarinkite ar užpildykite visus tarpus, sujungimus
didesnius kaip 5mm.
n Užsandarinama naudojant Soudatextile (neaustinę
medžiagą) kartu su Soudatight SP.
n Užsandarinama naudojant Flexifoam (elastingas PU
putas) arba nesusitraukiantį tarpų užpildymo skiedinį.
d. Matuokite aplinkos ir paviršiaus temperatūrą. Abu turi
atitikti ribas nurodytas Techninių duomenų lape.
Soudatight SP gerai sukimba su dažniausiai
pasitaikančiomis porėtomis medžiagomis naujos
statybos ir renovacijos darbuose, taip pat su langų
gamyboje naudojamomis medžiagomis, tokiomis kaip
PVC, aliuminis ir mediena. Jis taip pat gerai sukimba su
SWS langų juostomis (jei yra, nuimkite plėvelę) ir yra
suderinama su dauguma EPDM ir bitumu. Ji netinka
stiklui, PE, PP ir PTFE. Tačiau visada rekomenduojama
atlikti išankstinį sukibimo bandymą su kiekvienu
pagrindu. Atkreipkite dėmesį, kad ant neakytų pagrindų
džiūvimo laikas gali pailgėti.
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5. BEORIO
VEIKIMAS

PURŠKŠTUVO

Toliau pateiktos instrukcijos yra tik rekomendacijos, pagrįstos mūsų
pačių patirtimi, susijusia su beoriu purkštuvu. Visada skaitykite
purkštuvo gamintojo vadovą, kad gautumėte gauti tiksliausią
informaciją apie purkštuvo naudojimą.
a. Purkštuvo paruošimas
n Prieš naudodami purkštuvą kruopščiai išplaukite
vandeniu.
n Patikrinkite filtrą ir, jei reikia, išvalykite.
n Įdėkite skysčio įleidimo angą į kibirą su Soudatight SP o
purškimo vamzdį įdėkite į kibirą.
n Įsitikinkite, kad užpildymo vožtuvas yra „PRIME“
padėtyje, ir pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį
„ON“.
n Padidinkite slėgio reguliatorių, kol variklis užsives, ir
pumpuokite skalavimo vandenį į tuščią kibirą. Leiskite
Soudatight SP cirkuliuoti per purkštuvą, kol produktas
tolygiai ištekės iš išleidimo vamzdžio, ir pasukite
įjungimo/išjungimo jungiklį „OFF“.

n Leiskite siurbliui veikti tol, kol pamatysite, kad iš
pistoleto išeis neskiestas produktas. Tada pasukite
įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį „OFF“ ir atleiskite
pistoleto gaiduką.
n Perkelkite pistoletą į kibirą Soudatight SP, patraukite
pistoleto gaiduką, pasukite įjungimo/išjungimo jungiklį į
padėtį „ON“ ir leiskite siurbliui veikti apie 20 sekundžių.
n Atleiskite gaiduką ir leiskite purkštuvui padidinti slėgį.
n Užfiksuokite gaiduko užraktą, užsukite antgalio apsaugą
+ purškimo antgalį ant pistoleto ir prisukite.
n Sureguliuokite siurblio slėgį pagal paskirtį ir purškimo
antgalį:
- Išsamus pritaikymas (pvz., langų jungtys) su purškimo
antgaliu 217 esant 80–120 barų
- Naudojimas ant paviršiaus purškimo antgaliu 521 esant
120-170 barų slėgiui
n Nustatykite slėgį taip, kad būtų sukurtas vienodas
purškimo dendimas be dryžių: nebūtų pastorintų kraštų
ar per didelio sluoksnio.
b. Purkštuvo valymas
n Nuimkite purškimo antgalį ir antgalio apsaugą nuo

n Pistoletą nukreipkite į tuščią atliekų kibirą, atlaisvinkite

pistoleto.

gaiduko užraktą, ir gaiduką laikykite paspaudę.

n Iš Soudatight kibiro išimkite skysčio įsiurbimo ir išleidimo

n Pasukite padavimo vožtuvą į padėtį „PURŠKIMAS“ ir

vamzdelį ir nuvalykite produkto perteklių iš išorės.

pasukite įjungimo/išjungimo jungiklį į „ON“.

n Įdėkite skysčio įleidimo angą į vandens kibirą, o išleidimo
vamzdį įdėkite į atliekų kibirą.
n Pasukite užpildymo vožtuvą į „SPRAY“, nukreipdami
pistoletą į „Soudatight SP“ kibirą, patraukite gaiduką ir
pasukite įjungimo/išjungimo jungiklį į „ON“, kad gautumėte
kuo daugiau gero produkto.
n Padidinkite slėgį, kai Soudatight SP srautas baigsis ir iš
pistoleto pasirodys vanduo, pasukite įjungimo/išjungimo
jungiklį į padėtį „OFF“ ir atleiskite gaiduką.
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n Perkelkite pistoletą į atliekų kibirą, patraukite gaiduką ir
pasukite įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį „ON“.

d.

n Tęskite skalavimą, kol pasirodys skaidrus vanduo.
Pasukite įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį „OFF“ ir
atleiskite gaiduką.
n Pasukite užpildymo vožtuvą į padėtį „PRIME“ ir pasukite
įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį „ON“.
n Leiskite vandeniui cirkuliuoti, kol vanduo, išeinantis iš
išleidimo vamzdžio, taps skaidrus, tada pasukite
įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį „OFF“. n Pasukite
tiekimo vožtuvą į padėtį „PURŠKIMAS“ ir pasukite
įjungimo/išjungimo jungiklį į „ON“.

e.
f.

n Paspauskite pistoletą į atliekų kibirą, kad išvalytumėte
žarną. Išplaukite sistemą bent 4 kibirais vandens ir
pasukite įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį OFF.
n Atjunkite maitinimo laidą, išimkite filtrus iš purkštuvo
(ir pistoleto).
n Patikrinkite ir išvalykite filtrus, purškimo antgalius ir
antgalio apsaugą.

6. NAUDOJIMAS
a. Primygtinai rekomenduojama, kad Soudatight SP
prieš naudojimą būtų kambario temperatūros, nes
kitaip gali būti neigiamai paveiktos jo naudojimo
savybės.
b. Prieš naudojimą gerai išmaišykite Soudatight SP,
naudodami rankinį maišytuvą mažu greičiu. Neskieskite
vandeniu ar tirpikliais.
c. Soudatight SP tiesiai iš pakuotės ant paviršiaus
naudojant beorio arba oro purškimo įrangą. Purkštuvo,
slėgio, pistoleto ir purškimo antgalio pasirinkimas
priklauso nuo naudojimo.
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g.

Paleiskite purkštuvą (žr. 5.1 skyrių) ir
nustatykite siurblio slėgį pagal paskirtį ir
purškimo antgalį: Išsamus pritaikymas (langų
jungtys) su purškimo antgaliu 217 esant 80–
120 barų
Paviršiaus naudojimas su purškimo antgaliu 519
esant 100–150 barų slėgiui
Purkšti maždaug maždaug. 20 cm nuo pagrindo
90° kampu, kad būtų sumažintas perpurškimas.
Sandarumo pastą neskiesti ir tolygiai užtepkite
keliais sluoksniais (bent 2) ant pagrindo
mažiausiai 1 mm ir ne daugiau kaip 3 mm
sluoksnio storiu. Kad padengimas būtų kuo
geresnis, antrasis sluoksnis tepamas kitu
kampu.
Langų jungtims tai reiškia vieną sluoksnį po a
kairysis kampas ir antrasis sluoksnis po stačiu
kampu.
Naudojant paviršių, vienas sluoksnis dengiamas
horizontaliai, o antrasis – vertikaliai (taigi,
skersai).
Purškimas keliais sluoksniais gali būti
atliekamas be džiūvimo pertraukos iki 1 mm.
Nuo 1 mm ir didesnio sluoksnio storio
rekomenduojama tepti tik sekantį sluoksnį
po to, kai oda susidaro pirmajame sluoksnyje.
Naudojimo storis turi būti matuojamas šlapias
kiekvienam sluoksniui ir įvairiuose taškuose
naudojant šlapios plėvelės storio matuoklį

SOUDATIGHT SP

h. Jei naudojate langus, įsitikinkite, kad sandarumo pasta
sudarytų besiūlę membraną, bent 3 mm persidengusią
ant lango rėmo, virš lanksčios putos iki ± 5 cm
konstrukcinio
darbo
atidengimo
srityje.
Rekomenduojama naudoti maskavimo juostą (ant lango
rėmo). Tačiau tai turėtų būti pašalinta netrukus po
Soudatight SP užtepimo, prieš džiovinant.

i. Sienų ir grindų jungtims sandarumo pastą užtepkite
pakankamai aukštai (virš vandens barjero), kad būtų
užtikrintas persidengimas su tinku.
j. Kitoms jungtims užtikrinti, kad Soudatight SP sudarytų
besiūlę membraną virš jungties, kurios plotis ne
mažesnis kaip 3 cm abiejose jungties pusėse. Taip pat
žiūrėkite 7 skyrių: Konkrečios jungtys.
k. Soudatight SP Black džiovinimo metu pakeis spalvą iš
tamsiai mėlynos į juodą. Kai juoda, gaminys išdžius ir
paruoštas tolesniam apdailai.
Soudatight SP White“ džiovinimo proceso metu
nepastebi reikšmingų spalvos pokyčių, todėl
atsižvelkite į pakankamą džiūvimo laiką (> 48 val.),
priklausomai nuo aplinkos veiksnių (tokių kaip
temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas).
l. Po džiovinimo Soudatight SP galima tinkuoti, dažyti ir
klijuoti tiesiai. Apdaila turi būti atlikta per techninių
duomenų lape nurodytą laiką dėl riboto atsparumo UV
spinduliams.

m. Prieš visiškai išdžiūvus, Soudatight SP nuo
pagrindo ir įrankių galima nuvalyti vandeniu.
Išdžiūvusį Soudatight SP reikia nuimti
mechaniškai, todėl iš karto po purškimo beoris
purkštuvas turi būti kruopščiai nuplaunamas
vandeniu.
n. Patikrinkite skyrių 5.2 Purkštuvo valymas.

7. SPECIALIEJI SUJUNGIMAI
a. Sujungimas su (užbaigtomis) membranomis ar
plėvelėmis, pvz. garų stabdymo plėvelė:
n Patikrinkite, ar tvirtai laikosi membranos kraštai
fiksuotas. Jei taip nėra, tai turi būti padaryta kruopščiai,
naudojant klijus, juostą arba mechaninį tvirtinimą.
(Žiūrėkite membranos gamintojo naudojimo instrukcijas).
n Jei Soudatight SP gerai prilimpa prie membranos (arba
montavimo juosta), ją galima klijuoti tiesiogiai.
Užtikrinkite, kad persidengimas būtų bent 5 cm.
n Jei Soudatight SP blogai prilimpa prie membranos
(arba montavimo juosta), ant membranos/plėvelės
krašto reikia uždėti tinkamą lipnią juostelę.
Tada ant juostos viršaus užtepamas Soudatight SP.
b. Sujungimas su medinėmis lentomis arba
medinėmis sijomis:
n Patikrinkite, ar jungties srityje nėra siūlių, tarpų ar
skylių su sukonstruotomis medinėmis lentomis arba
sijomis. Jei tokių yra, elkitės pagal 4 skyrių.
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n Jei tikimasi, kad judėjimas nebus arba jis bus mažas,
pvz. tarp 2 medinių elementų Soudatight SP galima
tepti tiesiai ant jų.
n Jei jungiama tarp betoninių ar mūrinių konstrukcijų ir
medinių
karkasinių
konstrukcijų,
kurios
traukiasi/plečiasi ar kitaip juda, turi būti padaryta
įtempių mažinimo kilpa naudojant Soudatextile (kartu
su Soudatight SP) arba tinkama (savaime lipnia)
juosta. Tada ant šios juostos užtepama Soudatight SP.
c.

Išsiplėtimo arba kompensacinės siūlės:
Išsiplėtimo
arba
kompensacinės
reikia
užsandarinti tinkamu sandarikliu.
d. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į
Soudal svetainę arba vietinį Soudal pardavimo
atstovą.
n Jei Soudatight SP reikia tepti ant išsiplėtimo arba
kompensacinės siūlės, įtempių mažinimo kilpa turi būti
padaryta naudojant Soudatextile (kartu su Soudatight
SP) arba tinkama (savaime lipnia) juosta. Tada ant šios
juostos užtepama Soudatight SP.f

8. APRIBOJIMAI
a. Soudatight SP netinka išsiplėtimo ar kompensacinėms
siūlėms, nebent kartu su Soudatextile.
b. b. Nenaudoti ten, kur galimas nuolatinis vandens poveikis.
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c.
d.

Soudatight SP skiesti negalima.
Džiūvimo metu venkite kontakto su bet kokio tipo
skysčiais.
e. Iš karto po naudojimo (taip pat per pertraukas)
uždarykite kibiro dangtį.
f. Sukietėjus ir apipjovus Flexifoam, Soudatight SP galima
tepti iš karto, o kitų PU putų atveju po apipjaustymo
reikia palaukti 24–48 valandas prieš tepant.
g. Ribotas atsparumas UV spinduliams (žr. Techninių
duomenų lapą).oudatight .
9. LIABILITY
Šios instrukcijos pakeičia visas ankstesnes versijas. Šiame
dokumente pateiktos instrukcijos 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,
pagrindo kokybė ir apdorojimo 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.

NAUJA STATYBA AR
RENOVACIJA?

SWS
SOUDAL WINDOW SYSTEM

DĖMESYS Į
SANDARUMĄ.

KURKITE ATEITĮ
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UAB SOUDAL
KAIMELIO G. 13, VILNIUS
TEL.:+370 523 00 190
TEL: +370 527 22 702
EL. PAŠT.: soudal@soudal.lt
WWW.SOUDAL.LT
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