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Patikima stogų šiltinimo
klijavimo sistema

Poliuretano klijai balione
Vienkomponenčiai PU klijai kietėja veikiant drėgmei. Efektyviam, švariam,
ekonomiškam ir tvariam stogo izoliacijos plokščių klijavimui.
Izoliacinės medžiagos:
Putų polistirenas (EPS)
Padengtas PIR- / PUR:
Mineralinis stiklo pluoštas
Bituminis stiklo pluoštas
Aliuminis*
Mineralinės izoliacinės plokštės (pvz., Perlite, Multipor®, Fermacell® ir kt.)
Mineralinė vata
*

Norėdami patvirtinti, kad izoliacinės medžiagos yra tinkamos klijuoti, skaitykite
izoliacijos gamintojo techninius duomenis.

Paviršiai **
Senos bituminės stogo
dangos, padengtos smėliu
ar skaldele

Plieninė stogo danga

Bituminė garo izoliacija

Betonas,fibro cementas,
akytas betonas, medinės
lentos, kietas PVC,
tinkas

Garoizoliacinis aliuminis
barjeras***

Naudojamas tiek
ant lygaus ir
nelygaus paviršiaus

Izoliacijos izoliacija pvz.
daugiasluoksnėse ir
kūginėse sistemose

Naudojama vertikaliai ir
horizontaliai

** Netinka naudoti garų izoliacijose, kuriuose yra PE, PP arba PTFE (teflonas)
*** Patikrinkite garoizoliacijos techninius duomenis, kad įsitikintumėte, ar tinka
izoliacijai klijuoti.

Charakteristikos:
Puiki Soudatherm Roof 330 galima
suklijuoti iki 120 m² izoliacinių
plokščių (naudojant Soudatherm
pistoletą).
Taupomas laikas: tepami daugiau
nei 50% greičiau nei tradiciniais
skystais PU klijais
Klijavimas ir jungčių užpildymas
Greitas ir efektyvus didelio masto stogo
dangų projektų užbaigimas.
Idealus sprendimas atnaujinant
senus bituminius stogus
Visiškai sukietėja po 1 valandos
Ekonomiškas naudojamas: galima
dozuoti ir naudoti tiksliai
Nėra paviršiaus garų barjero
Nėra šalčio tiltelių
Tarpų užpildymas (iki 1cm po
izoliacine plokšte)

Puiki šilumos izoliacija: šilumos
laidumas:0.036W/m.K
Mažas svoris
Atsparus vėjo gūsiui (išbandytas WTCB,
BDA)
Sukietėjus išlieka elastingi, nėra trapūs
kaip tradiciniai klijai
Be tirpiklių, visiškai suderinami su
polistirenu (PS)
Atviras laikas: +/- 8 min. (priklauso
nuo temperatūros ir oro s/d)
Kietėjimo laikas: Iki 1 valandos
(priklauso nuo temperatūros ir s/d)
Paviršiaus temperatūra: virš 5 °C
Produkto temperatūra: mažiausia +10
°C, ideali temperatūra virš +15 °C
(optimaliai išeigai m²)
Tinkamumo laikas: 18 mėnesių

50%
Faster

Soudatherm Roof 330
2 versijos pistoletų: 60 cm and 100 cm ilgio
Žarnos ilgis: 200 cm
Ergonomiškas naudojimas
Tikslus dozavimas optimaliai išeigai: 120 m² / baliono
Mažo išsiplėtimo
Teflono danga apsaugo pistoletą nuo užteršimo viduje.
Panaudojus: užrakinkite pistoletą ir palikite slėgį sistemoje
(neuždarykite baliono ar žarnos vožtuvų). Tokiu būdu sistemą
galima laikyti iki 2 savaičių, nerizikuojant sukietėti viduje.
Pistoletą ir žarną galima išvalyti naudojant Soudal Gun &
Foam Cleaner ir specialų valymo adapterį, kuris tiekiamas su
pistoletu.

Žarnos ilgis: 200 cm

Adaptoriaus pagalba valomas Soudatherm Roof 330
pistoletas ir žarna Soudal putų valikliu
Komplekte
Taip pat parduodamas atskirai (po 3 vnt.)

Greitai pašalinamos nesukietėjusios putos ir PU klijai nuo
neporėtų paviršių, įrankių, medžiagų ir priedų.
Prijunkite valymo adapterį, Soudal pistoleto putų valikliu
visiškai praplaukite žarną ir pistoletą.
Iš karto po valymo nusukite Soudal pistoleto putų valiklį.
Įsitikinkite, kad po valymo žarnoje ir pistolete neliko jokių
valymo skysčio.

Kuprinė sukurta Soudatherm baliono pernešimui
Mažiau pertraukų dirbant, greitesnis naudojimas

Soudatherm Roof 330

Certificates

Soudatherm Roof 330 jau sėkmingai išbandytas atsparumas vėjui:
Insulation

Logo Insulation

Recticel Eurothane Bi3
(PUR bitumas stiklo pluoštas)

Recticel Eurothane Silver
(PIR aliuminis)

Recticel Eurothane Silver

Vapour barrier Surface

Test certificats ATG

—

Plieninis
paviršius

CAR 11071-1
& CAR
11090-R

—

Plieninis
paviršius

CAR 11071-2 &
CAR 11087-1

(PIR aliuminis)

Resitrix Alutrix 600 Plieninis
paviršius

BDA 0273-L-14/1

Recticel Powerdeck F

—

CAR 11087-2 &
CAR 11320

(PIR stiklo audinys su
minerakine danga )

Plieninis
paviršius

Kingspan TR24
(PIR mineral-coated glass fibre and
bituminous glass fibre)

Royalvap Alu ZK Plieninis
paviršius

BDA 0004-L-14/1

Kingspan TR27

—

Plieninis
paviršius

BDA 0268-L-12/1

Medis

BDA 0116-L-13/1

(PIR mineral-coated glass fibre)

Kingspan TR27

Icopal
Eshabase
TK40

(PIR mineral-coated glass fibre)

Kingspan TR27
(PIR mineral-coated glass fibre)

Resitrix Alutrix 600 Plieninis
paviršius

BDA 0078-L-13/1

Kingspan TR27

Royalpol260P14 Betonas

BDA 0007-L-14/1

—

Plieninis
paviršius

BDA 0098-L-13/1

(MWR with mineral-coated glass fibre
on the upper side)

—

Hercuton TT
betonas

BDA 0274-L-14/1

Knauff DDP

Soprema
Sopravap Fix
Alu TS

Medis

BDA 0294-L-13/1

(PIR mineral-coated glass fibre)

Unilin Utherm Roof PIR-L
(PIR aluminium)

Rockwool Rhinoxx

(naked MWR)
Knauf Thane MulTTi
(PIR Alu-Kraft)

Resitrix Alutrix 600 Medis

CAR 15106

Kemiroof EPS100

—

Plieninis
paviršius

BDA 0099-L-12/1

Royalpol260P14 Betonas

BDA 0006-L-14/1

Royalpol260P14 Betonas

BDA 0355-L-14/1

(naked EPS)

Isobouw Polytop HR 2100
(EPS bituminous glass fibre on the
upper side)

Isobouw PolytopHR Flex
(EPSHR mineral coated glass fibre on
the upper side)

PH-EPS 100

—

(naked EPS)

Wiporit EPS
(naked EPS)

Linitherm PAL (SK)
(PIR aluminium)

IKO enertherm Alu
(PIR aluminium)

enertherm

Hercuton TT
betonas

BDA 0111-L-12/1

Resitrix Alutrix 600 Medis

BDA 0208-L-15/1

Mogat G200 DD Medis

BDA 0293-L-13/1

MEPS
25PV/SPP

CAR 15137

®

Medis

2015 m. rugpjūčio mėn. santrauka. Dėl šios apžvalgos ir skaičiavimo verčių atnaujinimo galite kreiptis į SOUDAL techninę tarnybą
Sistemose, kurios nėra išvardytos aukščiau esančioje lentelėje, derinį su rekomenduojamais klijų kiekiais gali patvirtinti techninė tarnyba.
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Soudatherm Roof 330

Izoliacija

Stogo izoliacijos klijai

Suvestinė lentelė

Izoliacija

Mechaninis
fiksavimas

Karštas
bitumas

< 0°C

Šaltas bitumas

PIR-/PUR mineraline danga dengta akmens vata
PIR-/PUR bitumu dengtas stiklo pluoštas

PIR-/PUR padengtas aliuminis
Putų polistirenas (EPS)

Mineralinė vata

Daugiasluoksnė izoliacija

Paviršiai

Sena bituminė stogo danga
Betono paviršius
Medinis paviršius
Plieninė stogo danga
Aliuminiu padengta garo izoliacija
Bituminė garo izoliacija
Vertikalus naudojimas

Temperatūra
Minimali paviršiaus temperatūra

5°C

0°C

5°C

< 0°C

Minimali produkto temperatūta

10-15°C

5-10°C

5-10°C

< 0°C
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5°C
5°C

Išvados table
Geriausias sprendimas
Galima, nerekomenduojama
Nerekomenduojama
Pastabo
s
Klijuotų stogų dangos sluoksnio atsparumas turi būti ne mažesnis kaip 80 kPa (TR 80)
Klijuotų stogų dangos sluoksnio atsparumas turi būti ne mažesnis kaip 80 kPa (TR 80)
Jei yra polipropilenas, tai pirmiausia reikia apdeginti.
Nepadengto PE ar PP sluoksniu aliuminio atsparumas ne mažiau kaip 80 kPa (TR 80)
Izoliacinę plokštę klijavimui turi patvirtinti gamintojas
Naudokite klijus be tirpikliųSkirtingai nuo kitų rinkoje esančių PU klijų, Soudatherm Roof 170 sudėtyje nėra
tirpiklių
Skysti klijai geriau prasiskverbia į mineralinę vatą
Naudojant „Soudatherm Roof 330“, rekomenduojame naudoti Soudatherm pistoletą.
Naudodami Soudatherm Roof 250, rekomenduojame Soudatherm stogo pistoletu purkšti storesnes (nuo 4 iki 5 cm
skersmens) juosteles.
Naudojant mechaninį tvirtinimą, ilgesni varžtai kainuoja brangiau. Klijuoto stogo kvadratinio metro kaina nepriklauso nuo
šiltinimo plokštės storio.

Skysti klijai neužpildo jokių nelygumų, taikomi tik ant plokščių paviršių
Tvirtinant mechanisškai yra tikimybė pažeisti elektros laidus
• Gręžti betoną užima daug laiko.

Skysti klijai gali nutekėti nuo kraštų
Plieniniam paviršiui rekomenduojama naudoti elastingus gaminius, temperatūrinio judėjimo komp[ensavimui.
Pragręžus garo izoliaciją, gali atsirasti šalčio tiltai. Įsitikinkite, kad gamintojas leidžia klijuoti garo izoliaciją
Perforavus garo izoliaciją, gali atsirasti šalčio tiltai
Skysti klijai arba bitumas gali nutekėti iš kraštų

Žemesnėje temperatūroje klijų trapumas lemia prastą sukibimą
Esant žemai temperatūrai, darbų efektyvumas mažėja.
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Išvados

Mechaninis
tvirtinim
as

Charakteristika

Karštas
Šaltas
bitumas
bitumas

Paprasta naudoti
Izoliacijos storis neturi įtakos vieno kvadratinio
metro kainai
Izoliacijos storis neturi įtakos vieno kvadratinio
metro kainai
Jokių šalčio tiltų
Nepažeidžiama danga ar garų barjeras
Pastato viduje nėra matomų mechaninių fiksacijų
Negalima sugadinti elektros laidų
Plokšti paviršiai
Nėra triukšmo
Nereikia papildomo maitinimo šaltinio
Elastingi, nėra trapūs
Ekonomiški: galima dozuoti ir naudoti tiksliai, kaip
reikia
Naudojant poroduktas pilnai išnaudojamas
Nėra ilgų darbo pertraukų ar ilgų valymo
procedūrų
Greitas ir efektyvus didelio masto stogo dangų
projektų užbaigimas
Nėra kvapo
Minimalus atliekų kiekis
Tarpai užpildyti ant nelygių paviršių
40% daugiau išsiplėtimo naudojant
Soudatherm pistoletą
Tirpikliai nėra suderinami su polistirenu
Saugus, nėra gaisro pavojaus
Geras atsparumas šalčiams ir rasos ciklams
Kietėjimo laikas

1h

1h

6h

0h

>6h

>6h

Galima kaitinti paviršių (plokštė nesideformuos)
...

1h

1h

6h

0h

>6h

>6h
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Išvados
Geriausias sprendimas
Galima, nerekomeduojama
Nerekomenduojama
Pastabos

• Ilgesni varžtai lemia didesnę kainą už kvadratinį metrą

Tvirtinant mechanisškai galima pažeisti elektros laidus
Prklijavus stogo danga bus visiškai lygi
Sniegą ar lapus bus lengviau iššluoti
Darbus viešuosiuose pastatuose galima atlikti darbo metu be triukšmo

Montuojant izoliaciją ant plieninio paviršiaus, elastingumas kompensuoja temperatūrinį judėjimą
Naudojant Soudatherm pistoletą patogu pradėti ir baigti darbą
Soudatherm pistoletai užsidaro ties antgaliu, todėl produktas išlieka tinkamas naudoti.
Balionas su klijuojančiom putomis greitai ir lengvai pakeičiamas inkamas naudoti.

Tuščius Soudatherm Roof 330 balionus galima perdirbti kaip metalo laužą
Klijuojant putplastį kompensuojami nelygumai
Dideliems nelygumams ar mineralinei vatai galima naudoti Soudatherm pistoletą
Naudojant Soudatherm Roof 250 reikia purkšti storesnes juosteles
Skirtingai nuo kitų rinkoje esančių PU klijų, Soudatherm Roof 170 sudėtyje nėra tirpiklių

Soudatherm 250 yra degių propelentųirpiklių
Soudatherm Roof 330 sudėtyje yra nedegus propilentas, todėl sumažėja gaisro pavoju
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proud sponsor of:

Soudal yra pirmaujanti nepriklausoma pasaulinė statybinių, hermetikų, klijų, ir statybinės
chemijos gamintoja, turinti daugiau nei 30 dukterinių įmonių ir parduodanti daugiau nei 100
rinkų visame pasaulyje penkiuose žemynuose.

+370 523 00 190

www.soudal.com

128034-FOL

Soudal UAB
Kaimelio g. 13,
Vilnius

