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Stogo konstrukcijos ir atnaujinimo
sistema

Apie įmonę

Soudal yra didžiausia pasaulyje pirmaujanti aerozolinių poliuretano putų,
sandariklių ir klijų gamintoja. Dėka sistemingų investicijų į mokslinius
tyrimus, atvirumo naujoviškiems sprendimams ir prisitaikymo prie vietinių
rinkų poreikių, įmonė pasiekė lyderio pozicijų tarptautinėje statybinių
cheminių medžiagų rinkoje.
Soudal pasiūlymas apima platų aukštos kokybės cheminių medžiagų, skirtų
stogų dengimui, kurie atitinka griežtus rinkos reikalavimus. Stogo
atsparumo vėjo poveikiui standartai ir poreikis nustatyti jo energijos
vartojimo efektyvumo klasę reikalauja, kad plokštiems ir nuožulniems
stogams būtų naudojami sistemos produktai. Tik profesionalus kruopščiai
parinktų medžiagų montavimas garantuoja stogo dangos sandarumą ir
mechaninį tvirtumą.
Grupės būstinė, logistikos ir operacijų centras bei tyrimų ir plėtros centras yra Belgijoje,
o pardavimo biurai ir dukterinės įmonės - 130 pasaulio šalių. Bendrovė turi 16 gamyklų,
esančių Europoje, Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. 2019 m. grupės apyvarta siekė 893
mln.
Soudal buvo įkurta daugiau nei prieš 50 metų ir jau virš 20 metų dirba Lietuvoje.
Savo plataus platinimo tinklo dėka įmonė aptarnauja tūkstančius klientų visoje
šalyje.
Koncerno svarbiausias tikslas yra modernių technologijų kūrimas ir energijos taupymo
statybos strategija (EPBD).
Tai patvirtina įmonei skirti apdovanojimai ir išskirtinumai

Daugiau informacijos mūsų
svetainėje:
http://www.soudalgroup.com
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GAMYKLOS

ATSTOVAI

BIURAI

GAMYKLOS
EUROPA

ŠIAURĖS AMERIKA

Turnhout
(Belgija)
Hermetikai (1 gamykla) - Putos (2 gamykla) - Klijai (3
gamykla)
Overpelt (Belgija)
Aerozoliai

Pionki
(Lenkija)
Hermetikai - Putos (gamykla 1) - Klijai (gamykla 2)
Srpenica (Slovenija)
Hermetikai - Putos - Klijai - Priedai
Dobele (Latvija)
Hermetikai

Deinze (Belgija)
Putos

Bawal (Indija)

Hermetikai - Klijai

Hermetikai

PIETŲ AMERIKA

Chennai (Indija)
Hermetikai

Santiago (Čilė)
Hermetikai - Klijai

Istanbul (Turkija)
Hermetikai

Weert (Olandija)
Klijai
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Plokščias stogas

Plokščias stogas
Soudal, bendradarbiaudama su architektais ir profesionaliomis stogų
dengimo komandomis, sukūrė modernią ir efektyvią plokščių stogų šiltinimo
sistemą pavadinimu Soudatherm Roof:

• Tinka tiek naujai statybai, tiek senų stogų
renovacijai
• Visų tipų stogo dangoms pramoninėje ir
individualioje statyboje
Greitas ir efektyvus montavimas
Saugi naudojant
Draugiška aplinkai
Ekonomiškas (mažos šiltinimo išlaidos m²)
Patikrinta ir sertifikuota
Efektyvus ir saugus darbas ergonomiškų
naudojimo įrangos dėka
Efektyvi stogų šilumos izoliacija daugiau nei 20 metų
Profesionaliai izoliuotas stogas daro didelę įtaką viso pastato energinio efektyvumo optimizavimui, pašalindamas kondensacijos
riziką stogo konstrukcijoje.
Investicija į aukštos kokybės plokščio stogo izoliaciją atsiperka mažesnėmis sąskaitomis už energiją ir
sveikesnėmis patalpų gyvenimo ir darbo sąlygomis.
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Kodėl verta naudoti
Soudatherm Roof?
Privalumai, palyginti su mechaninėmis tvirtinimo detalėmis:
Efektyvi visų standartinių tipų plokščių stogų izoliacija
Fiksuota montavimo kaina, nepriklausomai nuo izoliacijos storio
Nepažeidžiamos esamos stogo konstrukcijos
Nėra šiluminių tiltų ir nėra kondensato pavojaus
Paprastesnis ir saugesnis mansardų, stoglangių, stogo langų, ventiliatorių ir kt. Izoliacijos montavimas.

Privalumai lyginant su šaltu būdu klijuojančiais bituminiais klijais:
Greitesnis kietėjimas
Mažesnė konstrukcijos klijų masės apkrova
Paprastesnis medžiagų gabenimas ir laikymas ant stogo
Be tirpiklių - nereaguoja su chemiškai jautriais substratais

Privalumai lyginant su karštu būdu klijuojančiais bitumo klijais:
Montuojant nėra gaisro pavojaus
Mažesnė konstrukcijos klijų masės apkrova
Paprastesnis medžiagų gabenimas ir laikymas ant stogo
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Produktai

330

Aerozoliniai poliuretano klijai stogo šiltinimui
Vienkomponenčiai poliuretano klijai, kurie sukietėja reaguodami su oro
drėgme, efektyviai, švariai, patvariai ir saugiai tvirtina izoliacines
plokštes ant plokščių ir nuožulnių stogų.
Paviršiai:
Bituminės membranos su mineraliniais pabarstais ar skalūnu
• Korozijai atsparus lakštinis metalas
Betonas, porėtas betonas, bituminės dangos,
pluoštinio cemento plokštės, akmuo, gipsas, mediena,
kietas PVC, suderinamas su substrato emulsijos dažais

iki
50%
50%
greičiau

Izoliacija:
Putų polistirolas (taip pat XPS)
Standus PUR ir PIR plokštės (dengtos mineraline vata arba ALU folija)
Standžios fenolio putos
Mineralinės medžiagos (pvz., Perlitas, daugiaporis)
Mes rekomenduojame naudoti mineralinę vatą

Soudatherm Roof 330

Savybės:
Išeiga iš baliono iki 120 m²
Darbo laiko taupymas - iki 50% greičiau, palyginti su skystais
poliuretano klijais
Atviras laikas apie 10 minučių (priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės)
Puikus sukibimas - net esant žemai temperatūrai
Trumpas kietėjimo laikas - tolesnis apdorojimas po maždaug 1 val
Ekonomiškas naudojimas dėl tikslaus dozavimo
Stabilūs, jie nenuteka nuo vertikalių paviršių, pvz., palėpėse
Lankstus, netrupa ir netrūkinėja
Tinka tarpams užpildyti tarp
plokščių (= 0,036 W / (m K))
Plečiasi ir užpildo nelygius paviršius
• Atsparus vėjui - išbandytas WTCB / CSTC (Belgijos
Statybos tyrimų instituto)
• Be tirpiklių - saugus polistirenui!
• Neapkrauna konstrukcijos ir nepadidina izoliacinio
sluoksnio dydžio
• Puikiai tinka įgyvendinti didelius projektus

Pakuotė:
Balionas: 10,4 kg
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Produktai

250

Aerozoliniai poliuretano klijai stogo šiltinimui
Vienkomponenčiai poliuretano klijai, kurie sukietėja reaguodami su oro
drėgme, efektyviai, švariai, patvariai ir saugiai tvirtina izoliacines
plokštes ant plokščių ir nuožulnių stogų.
Paviršiai:
Bituminės membranos su mineraliniais pabarstais ar skalūnu

• Korozijai atsparus lakštinis metalas

Betonas, porėtas betonas, bituminės dangos,
pluoštinio cemento plokštės, akmuo, gipsas, mediena,
kietas PVC, suderinamas su substrato emulsijos dažais

iki
30%
50%
greičiau

Izoliacija:
Putų polistirolas (taip pat XPS)
Standus PUR ir PIR plokštės (dengtos mineraline vata arba ALU folija)
Standžios fenolio putos
Mineralinės medžiagos (pvz., Perlitas, daugiaporis)
SOUDATHERM 250
Mes rekomenduojame naudoti mineralinę vatą
SOUDABOND EASY
Savybės:
Išeiga iš baliono iki 14 m²
Darbo laiko taupymas - iki 50% greičiau, palyginti su skystais poliuretano klijais
Atviras laikas apie 10 minučių (priklausomai nuo aplinkos temperatūros
ir drėgmės)
Puikus sukibimas - net esant žemai temperatūrai
Trumpas kietėjimo laikas - tolesnis apdorojimas po maždaug 1 val
Ekonomiškas naudojimas dėl tikslaus dozavimo
Stabilūs, jie nenuteka nuo vertikalių paviršių, pvz., palėpėse
Elastingi, netrupa ir netrūkinėja
Tinka tarpams užpildyti tarp plokščių (= 0,036 W / (m K))
Plečiasi ir užpildo nelygius
paviršius
Atsparus vėjui - išbandytas WTCB / CSTC (Belgijos statybos tyrimų instituto)
Be tirpiklių - saugus
polistirenui!
• Neapkrauna konstrukcijos ir nepadidina izoliacinio sluoksnio dydžio
Puikiai tinka įgyvendinti didelius projektus

Pakuotė:
Aerozolio indas: 800 ml
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Produktai

170

Skysti poliuretano klijai stogo šiltinimui
Vienkomponenčiai poliuretano klijai, kurie sukietėja dėl reakcijos su
atmosferos drėgme, naudojami ilgalaikiam ir saugiam izoliacinių
medžiagų tvirtinimui ant plokščių ir nuožulnių stogų.
Paviršiai:
Bituminės membranos su mineraliniais pabarstais ar skalūnu
Korozijai atsparus lakštinis metalas
Betonas, porėtas betonas, pluoštinio cemento plokštės
Mediena
Izoliacija:
Ypač rekomenduojama:
Mineralinė vata (tankis> 150 kg / m³)
Mineralinės medžiagos (pvz., perlitas, multiporas)
Taip pat tinka:
Putų polistirolas
Standus PUR ir PIR putos (dengtos mineraline vata arba
ALU folija), standžios fenolio putos
Savybės:
Lengvai naudojamas
Atsparus vėjui - I.F.I. (Institut für
Industrieaerodynamik, Achenas)
Elastingi, netrupa
Putoja, užpildo nelygius paviršius
Be tirpiklių - saugus polistirenui!
Atviras laikas - apie 30 minučių
Kietėjimo laikas: nuo 2 iki 6 valandų

Pakuotė:
Skardinė: 2,2 kg arba 5,5 kg
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Produktai

360

Purškiami klijai stogo dangų tvirtinimui
Vienkomponenčiai poliuretano klijai, kurie sukietėja reakcijos būdu
su drėgme ore, saugiam, efektyviam, švariam ir ilgalaikiam stogo
membranų klijavimui. Purškiama iš baliono, prijungto prie slėginės
sistemos.
Paviršiai:
Putų polistirolas (taip pat XPS)
Standžios PUR / PIR plokštės (dengtos mineraline vata arba ALU folija)
Bituminės membranos su mineraliniais pabarstais ar skalūnu
Statybiniai pagrindai (betonas, porėtas betonas, cementas)
Korozijai atsparūs lakštai
Mediena, medienos plokštės
Savybės:
Iki 130 m2 iš baliono
Tinka klijuoti ant vertikalių ir horizontalių paviršių
Patogus darbas ir apdorojimas - balioną galima nešti specialioje
kuprinėje ar vežimėlyje
Atsparūs vėjui - išbandyti WTCB / CSTC (Belgijos statybos
tyrimų instituto)
Elastingi, netrupa ir netrūkinėja
Atviras laikas iki 30 minučių, vienu kartu galima
priklijuoti iki 50 m2 plote
Darbinė temperatūra nuo + 5 ° C, baliono temperatūra nuo + 10 ° C
Be degių dujų
Privalumai:
Dėl tikslaus dozavimo yra labai efektyvus, ekonomiškas naudojimas
Užtikrina tolygų klijų sluoksnio pasiskirstymą, nedeformuoja pagrindo
Pistoletas leidžia bet kuriuo metu nedelsiant nutraukti dozavimą - sumažėja klijų eikvojimas

Pakuotė:
Balionas: 10,4 kg
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Produktai

100

Skysti klijai neaustinės medžiagos stogo dangai
Vienkomponenčiai poliuretano klijai, kurie sukietėja reakcijos su oro
drėgme, tvariam ir ilgalaikiam laminuotų dangų iš EPDM, EVA, PVC ir FPO,
padengtas neaustine medžiaga. Naudojami per visą dangos paviršių.
Paviršiai:
Bituminė danga su mineraliniais pabarstais ar skalūnu
Putų polistirolas (taip pat XPS)
Standžios PUR ir PIR ppokštės (dengtos mineraline vata arba ALU folija)
Standžios fenolio putos
Korozijai atsparūs lakštai
Betonas, porėtas betonas, pluoštinio cemento plokštės
Mediena
Savybės:
Lengvai naudojamas net ant neaustinio sluoksnio (medžiagos)
Atsparus vėjui - išbandytas WTCB / CSTC (Belgijos statybos
tyrimų instituto)
Be tirpiklių - saugus polistirenui!
Atviras laikas - apie 30 minučių (priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės)

Pakuotė:
Skardinė: 5,5 kg
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Įrankiai

Soudatherm Roof 250 pistoletas

2 versijos: 60 ir 100 cm ilgio
Ergonomiškas naudojimas, maksimalus
efektyvumas dėl specialaus adapterio kampo.
Tiksliai reguliuojamas putų dozavimas.
• Vidinė tefloninė danga neleidžia pistoletui
užsikimšti džiūstančiomis putomis.
• Panaudojus: užsuktas pistoleto antgalis
užtikrina sandarumą ir saugų laikymą.

Soudatherm Roof 330 pistoletas

2 versijos: 60 ir 100 cm ilgio, 2,5 m slėgio
žarna
• Ergonomiškas naudoti.
Tiksliai reguliuojama putų dozė.
Vidinė tefloninė danga neleidžia pistoletui užsikimšti
džiūstančiomis putomis.
Panaudojus: užfiksuokite pistoletą ir leiskite sistemoje
susidaryti slėgiui sistemoje (neuždarykite baliono ir
žarnos vožtuvų). Komplektą galima laikyti
neatjungus ir nevalius 2 savaites, be rizikos putoms
sukietėti viduje.
Pistoletą ir žarną galima valyti Gun & Foam
Cleaner su specialiu adapteriu, kuris tiekiamas
su pistoletu.
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Soudatherm Tube

Putų vamzdelis
Skirtas
papildomam
putų
suputojimui
klijuojant Soudatherm Roof 250/330 ant
nelygių paviršių.
Komplektuojama kiekvieno Soudatherm Roof
250/330 klijų pistoleto. Taip pat galima
įsigyti atskirai.
Soudatherm Applicator

Vamzdinis pistoletas Soudatherm Roof 330
Paprasta konstrukcija.
Skirtas
papildomam
putų
suputojimui
klijuojant Soudatherm Roof 330 ant nelygių
paviršių.

Soudatherm Reiniger Adapter

Skirtas valyti Soudatherm Roof 330 žarną ir
pistoletą naudojant standartinį Gun & Foam
Cleaner.
Pridedama prie kiekvieno purkštuvo. Taip pat
galima įsigyti atskirai.

Soudatherm Rucksack

Leidžia ergonomiškai nešioti slėginį indą
Soudatherm Roof 330.
Palengvina darbą, užtikrina greitesnį panaudojimą

Gun & Foam Cleaner

Greitai pašalinkite nesukietėjusias putas ir
poliuretano klijus nuo įrankių, priedų ir
neporėtų medžiagų paviršių.
Vidiniam ir išoriniam putų pistoletų, vožtuvų ir
adapterių valymui.
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Paviršiai

Paviršiai
Soudatherm Roof yra aukštos kokybės poliuretano klijai izoliacinėms
medžiagoms tvirtinti ant įvairių tipų plokščių stogų paviršių.

BETONAS

Lietas betonas, surenkamieji betono elementai, akytasis betonas…

PLIENAS

Nerūdijančio plieno plokštės (pvz., Steel Deck ®), cinkuotos skardos ...

MEDIS

Fanera, OSB plokštės, laminuotos plokštės (pvz., Multi-Plex)...

GAROIZOLIACIJA

Soudatherm Roof klijai puikiai sukimba su daugeliu bituminių karštai prilydomų ir
savaime lipnių garoizoliacinių dangų, padengtų mineraliniais ar skalūniniais pabarstais. Jei
membranos yra laminuotos aliuminio folija, nuimkite apsauginę plėvelę, kuri sumažina
sukibimą. Pasitarkite su gamintoju. Nenaudokite garų barjero membranų, padengtų PE arba
PTFE plėvele.
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Izoliacija

Izoliacija
dažniausiai naudojamos izoliacinės medžiagos ant plokščių stogų, kurias
galima tvirtinti klijais Soudatherm Roof:
Izoliacinė
medžiaga
XPS

Produktas

PUR / PIR

EPS

Soudatherm Roof 170

P

P

Soudatherm Roof 250

P P

P P

P

P

Soudatherm Roof 330

P P

P P

P

P

PF

MW

P

P P

Organinės medžiagos

PUR / PIR

Poliuretanas / poliizocianuratas
(padengtas mineraline vata, laminuotas bitumu arba aliuminiu).

EPS

Putų polistirolas.

XPS

Suspaustas polistirenas (styroduras) - dažniausiai naudojamas stogų šiltinimui.
Soudatherm Roof klijai gali būti naudojami izoliacinių plokščių tvirtinimui prieš
pat sluoksnio padengimą. Mes rekomenduojame naudoti elastingus poliuretano klijus
Roof 250 arba Soudatherm Roof 330.

PF

Fenolio arba resolio dervų plokštės paprastai tvirtinamos mechaniškai ir
padengiamos balasto sluoksniu. Soudatherm Roof stogo klijai gali būti
naudojami izoliacinių plokščių tvirtinimui prieš pat svorinio sluoksnio
padengimą. Mes rekomenduojame naudoti elastinius poliuretano klijus
Soudatherm Roof 250 arba Soudatherm Roof 330.

Neorganinės medžiagos

MINERALINĖ VATA

Mineralinė vata turi žemą adheziją. Todėl svarbu, kad klijai įsiskverbtų į izoliacinę
plokštę, kad galėtų sukibti su giliaisiais pluoštų sluoksniais.
Mes rekomenduojame naudoti Soudatherm Roof 170.

EPB

Perlitas
Mes rekomenduojame naudoti Soudatherm Roof 170.
Soudatherm Roof - Klijai tinka visų storių plokštėms. Jie taip pat gali būti naudojami ant šlaitinių stogų,
izoliacinių medžiagų sujungimui.

16 |

SOUDATHERM

ROOF

Plokščias stogas

Stogo sandarinimas

Stogo sandarinimas
Stogo hidroizoliacinių medžiagų asortimentas.
Bituminės dangos vis dar naudojamos. Tačiau neaustiniu sluoksniu padengtos plastikinės dangos tampa
vis populiaresnės - dažniausiai tvirtinamos poliuretano klijais.
Soudal daugiausia dėmesio skiria neaustinių dangų klijavimui. Daugeliu atvejų jas be problemų galima
klijuoti klijais Soudatherm Roof 100.

populiariausios dangos:

EPDM
Etileno-propileno-dieno terpolimerai

TPO
Elastingi termoplastiniai poliolefinai

PVC
Polivinilchloridas

EVA
Etileno vinilacetato kopolimeras
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Sisteminiai sprendimai
Izoliacija

Paviršius

PIR
PUR
Neaustas
audinys

Bituminė
danga

EPS
Aliuminio
paviršius

Betonas
Medis
Metalas
Garoizoliacija
Mineralinis
pabarstas
Skalūno
pabarstas

Aliuminio
paviršius
Aliuminio
paviršius su
apsaugine
plėvele
PE/PTFE

1
2
3
4
5
6
7
8

Soudatherm Roof 330
Soudatherm Roof 250
Soudatherm Roof 170
Karštas bitumas
Šaltas bitumas
Mechaninis tvirtinimas
Su balasto sluoksniu
Klijavimas su Soudatherm Roof
250/330

PIR
Poliizocianuratas
PUR
Poliuretanas
EPS
Putų polistirolas (putplastis)
XPS
Ekstruzinis polistirenas - tik apverstiems stogams
- izoliacinių plokščių tvirtinimas nuo apkrovos balasto sluoksniu
PF
Fenolio dervos
EPB
Perlitas
MW
Mineralinė vata
Ypač
rekomenduojama
Rekomenduojama
Nerekomenduojama
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XPS

Sisteminiai sprendimai

PF

EPB
Neapdorotas

MW

Su bitumo
sluoksniu
bitumiczną

Neapdorotas

Su bitumo
sluoksniu
bitumiczną

Su neaustiniu
audiniu

8

7

1

2

4

3

3

3

8

7

1

2

4

3

3

3

8

7

1

2

4

3

3

3

8

7

1

2

4

3

5

6

3

8

7

1

2

4

3

5

6

3

8

7

1

2

4

3

5

6

3

6

7
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Šlaitinis stogas
ośny

Šlaitinis stogas
Neizoliuoti šlaitiniai stogai gali sudaryti iki 35% pastato šilumos
nuostolių. Todėl tinkamai atnaujinus ir apšiltinus stogą galima
sutaupyti labai daug.
EnEV reglamentas įpareigoja pasiekti rekomenduojamą U šilumos perdavimo koeficientą, jei modernizuojama
daugiau kaip 10% pastato dalies stogo plote - 0,24 W / (m²K). Naujiems pastatams U vertė yra ne didesnė kaip 0,20
W / (m²K).
Rinka siūlo daugybę novatoriškų šlaitinių stogų sprendimų, ypač kai reikia pagerinti šilumos izoliaciją.
Bet kuriame tokiame sprendime atskirų detalių sujungimas yra kritinė sritis. Mažiausi lubų, sienų ir
grindų, bet ir izoliacijos sluoksnio jungčių įtrūkimai ir tarpai leidžia nekontroliuojamą oro cirkuliaciją
stogo konstrukcijoje ir dėl to drėgmės kondensaciją, pelėsį ir padidėjusias šildymo išlaidas.
Šiuolaikiniams teisinius reikalavimus atitinkantiems sprendimams reikia profesionalaus įrengimo. Vis
dažniau įrengimo teisingumą ir naudojamų medžiagų kokybę papildomai turi patvirtinti speciali rangovų
garantija.
Soudal siūlo platų sandarinimo ir izoliacinių medžiagų asortimentą, naudingą naujoviškiems
šlaitinių stogų sprendimams.
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FIX ALL HT
Lakštinio metalo klijai
Elastingi hibridiniai klijai, skirti tvirtinti ir sandarinti
įvairių tipų lakštus - neapdorotus, cinkuotus, lakuotus
ir laminuotus, latakus ir stogo dangas ant visų
statybinių pagrindų.
Savybės:
Atsparus UV spinduliams ir plačiam
temperatūros diapazonui
Nereikalingas gruntas
Dažomas po sukietėjimo

Pakavimas:
Tūtelė: 290 ml

Produktai

SOUDAFLEX 40 FC
Čerpių klijai
Elastiniai poliuretano klijai keraminių ir betoninių
stogo čerpių tvirtinimui ir sandarinimui
- ypač ten, kur neįmanoma naudoti standartinių
tvirtinimų ir spynų; stogo latakų montavimas ir kt.
Savybės:
• Atsparus ekstremalioms oro sąlygoms
ir daugeliui chemikalų
• Nereikalingas gruntas
• Dažoma po sukietėjimo

Pakavimas:
Tūtelė: 310 ml

Bituminis stogų Drėgniems
dangų sandariklis paviršiams
Sandarinimo mišinys, pagamintas iš bituminių
elastomerų, puikiai sukimba su tipinėmis konstrukcijos ir
stogo dangomis, įskaitant bituminę. Naudojamas
įtrūkimams, tarpams sandatinti. Kompensuoja nedidelius
judėjimus.
Savybės:
Atsparus ekstremalioms oro sąlygoms
Nepraleidžia vandens ir jam
atsparus
Nekenksmingas polistirenui
Pakavimas:
Tūtelė: 300 ml

Profesionalus sandarinimo hermetikas, pagamintas iš
akrilo emulsijų, puikiai sukimba su visais statybiniais
pagrindais, įskaitant drėgnus ir šlapius. Jis gali būti
naudojamas neatidėliotinam stogo remontui - net
esant stipriam lietui. Išdžiūvęs išlieka minkštu ir
pastoviai plastišku kompesuoja papiršių judėjimus.
Savybės:
Nesukelia korozijos metalams
• Netepa porėtų medžiagų kraštų
• Jei reikia, galima dažyti
Pakavimas:
Tūtelė: 300 ml
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VapourSeal

Soudatape Flex

Klijai garo izoliacinėms
plėvelėms

Izoliacinių juostų klijavimui

Hermetiškam garų barjero membranų tvirtinimui prie
mūro, medinių konstrukcijų ir stogo dangų; sandarinti
garų ir vėjo nepraleidžiančių folijų įtrūkimus, tarpus ir
jungtis (pagal DIN 4108-7).
Savybės:
Garoizoliacinis
Be tirpiklių, rūgščių, halogenų ir
izocianatų
Ypač naudinga nepasiekiamose
vietose, kur sunku užklijuoti
standartines lipnias juostas ir ant
sunkiai, šiurkštaus ar šiek tiek
drėgno pagrindo
Pakavimas:
Tūtelė: 310 ml

Soudatape Connect
Izoliacinių plėvelių klijavimui
Lipni juosta statybinėms plėvelėms ir garo
izoliacinėms membranoms sujungti, mažoms spragoms
užtaisyti pažeidimų paviršiuje pašalinimui.
Savybės:
Sudėtyje nėra tirpiklių, todėl tinka visų
tipų paviršiams
Atspari drėgmei ir temperatūros svyravimams
Užtikrina greitą fiksavimą prie visų paviršių,
išskyrus bitumą ir tefloną
Naudojamas tik patalpose

Pakuotė:
Ritinys: 40 m,
plotis 60 mm
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Elastinga lipni sandarinimo juosta statybinėms folijoms ir
garų barjerinėms membranoms sujungti, vamzdžių ir
kabelių angų sandarinimui, per garų barjero sluoksnį
einančioms ventiliacijos angoms.
Savybės:
Geras juostos atsparumas plyšimui, pradūrimui
ir mechaniniams pažeidimams
Nėra tirpiklių, tinka visų tipų paviršiams
Užtikrina klijavimą prie bet kokio pagrindo,
išskyrus bitumą ir tefloną

Pakavimas:
Ritinys: 25 m,
plotis 60 mm
arba 150 mm

SoudatapeFacade
Juosta plėvelių klijavimui
Šiek tiek elastinga lipni juosta, skirta sandarinimui tarp medinių ar panašių
elementų, jungčių tarp medinių rėmų ir lygių paviršių - stogo langų,
montažinių ir vėdinimo kanalų, nematomas jungčių suklijavimas ir
hermetiškas sandarinimas bei pažeistų juodų membranų ir kitų garo barjerų,
apsaugotų išorine pastato danga (dailylentės, plokštės), sandarinimui.

Savybės:
Atspari drėgmei, tvirta
Sudėtyje nėra tirpiklių, tinka
visų tipų paviršiams (išskyrus
bitumą ir tefloną)
Greitas sukibimas su įprastomis
plėvelėmis, membranomis ir
neaustinėmis medžiagomis,
Pakuotė:
Ritinys: 25 m,
Plotis 60 mm

mediena, medienos medžiagos, aluminiu ir
PVC
Atspari UV spinduliams ir oro sąlygoms
mažiausiai 3 mėnesius
Spalvar: juoda

Šlaitinis stogas

Produktai

Butyband

Soudaband

Juosta stogo sandarinimui

Juosta stogo sandarinimui

Savaime prisiklijuojanti aliuminio juosta su butiliniais
klijais, puikiai sukimba su daugeliu statybinių
medžiagų. Rekomenduojama sandarinti metalines
stogo dangas, daugiasluoksnes plokštes, sandarinti ir
remontuoti pastatus viduje.

Paruošta naudoti aliuminio sandarinimo juosta su
savaime kietėjančiu bitumo sluoksniu, puikiai
sukimba su daugeliu statybinių medžiagų. Skirta
stogo dangoms prie kaminų, stiebų, stogo
švieslangių, siūlių sandarinimui, įtrūkimams ir
kt.itp.

Savybės:
Puikios dujų ir vandens garų izoliacinės
savybes
Užtikrina efektyvų elementų sujungimą
žemoje temperatūroje
Spalva: grafitas, aliuminis, plytos

Savybės:
Atspari drėgmei ir plačiam temperatūrų diapazonui
Nereikia šildyti
Spalva: grafitas, aluminis, terakota, ruda

Pakuotė:
Ritinys: 10 m,
plotis nuo 75
mm iki 300 mm

FlexiFoam

Pakuotė:
Ritinys: 10 m,
plotis nuo 75
mm iki 300 mm

Laisvai išsiplėtusi

Sukompresuota

Vėl laisvai išsiplėtusi

Itin elastingos poliuretano
putos sandarinimui
bet kokios šlaitinio stogo konstrukcijų jungtys ir kompensacinės jungtys
FlexiFoam idealiai tinka apšiltinimo įrengimo ir remonto darbams tose vietose, kur jungiasi skirtingų
temperatūrinio įgėrio besiplečiančios/besitraukiančios statybinės medžiagos. Užtikrina ilgalaikę jungčių
šiluminę ir akustinę izoliaciją (triukšmo mažinimą), ypač ties gegnėmis, karnizais, liukais, stogo langais,
kaminais ir kt…
Flexifoam - geriausias, nes pats elastingiausias sprendimas!
Savybės:
Išskirtinis elastingumas - neleidžia susidaryti mikro
įtrūkimams šiltinimo medžiagoje
Ilgalaikis elastingumas

Pakuotė:
Aerozolinis indas: 750 ml

Šilumos laidumo koeficientas
0,0345 W/(mK)
Puiki garso izoliacija
Lengvas naudojimas - lyginant su
savaime besiplečiančiomis juostomis
Puikus sukibimas su įprastiniais
statybiniais pagrindais
Leidžia iš pastato pasišalinti
drėgmei
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Putų pistoletas

Profesionalus pistoletas, skirtas švariai ir tiksliai užpildyti tarpus ir ertmes putų
poliuretanu. Vidinė tefloninė danga apsaugo pistoletą nuo užsikimšimo ir
užtikrina nepriekaištingą veikimą sunkiausiomis sąlygomis.

Silikono pistoletas

Sustiprintas silikono pistoletas, tinkamas labai tirštoms masėms. Besisukantis
mechanizmas palengvina siūlių užpildymą. Mechanizmas, kuris atlaisvina
stūmoklį ir neleidžia inercinio hermetiko išspaudimo.

Swipex XXL

Labai didelės servetėlės, įmirkytos specialiai parinktame tirpiklių mišinyje, kad nuo
rankų, įrankių ir daugelio lygių paviršių pašalintų šviežius, nesukietėjusius klijus,
hermetikus, poliuretano putas, riebalus ir dažus.

Putų valiklis

Acetono pagrindo valymo skystis, skirtas pašalinti nesukietėjusias putas,
poliuretano klijus ir hermetikus nuo neporėtų pagrindų, įrankių ir priedų.
Skirtas naudoti pistoletams valyti. Nenaudokite ant paviršių, jautrių
chemikalams.

Putų valiklis

Specialiai parinktų tirpiklių mišinys efektyviam sukietėjusių poliuretano putų
pašalinimui nuo metalo, medžio ir kai kurių plastikų.
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Įrankiai

Sistema SPF

LICENSED INSTALLER

SOUDAFOAM SPF

Purškiamas putų poliuretanas SPF yra plačiai naudojamas
pastatų šilumos izoliacijai. Sukuria puikią šilumos ir garso
izoliaciją, turi hidroizoliacines savybes. Idealiai tinka vidaus ir
išorės patalpų izoliacijai. Purškimo būdas užtikrina vienodą
izoliacinę dangą, kuri efektyviai ir visam laikui užpildo net
sunkiausiai pasiekiamas ertmes, jungtis ir tarpus. SPF putos
laikui bėgant nekeičia savo savybių, yra atsparios grybeliui,
pelėsiams ir kenkėjams.

Putos SPF
atvirų porų
Naudojamos mansardų, lubų, pertvarų šiluminei
izoliacijai ir sienų garso izoliacijai pastatų
viduje
Visiškai pralaidi garams - kempininė, standi
struktūra
Mažas šilumos perdavimo koeficientas - labai
gera šilumos izoliacija
Mažas vandens garų difuzijos
koeficientas μ - nesikaupia drėgmė

atsparumo

Poliretano putomis izoliuota visa pertvara su
atvira ląstelių struktūra „kvėpuoja“, o tai reiškia
aukštą izoliacijos ilgaamžiškumą
Labai geri akustinės izoliacijos parametrai
Paprasta ir greita purškimo technika – greitas
šilumos izoliacijos įrengimas
Ilgaamžiškos,
platus
temperatūros
diapazonas (-40 ° C ÷ + 120 ° C), taip pat
geras cheminis ir biologinis atsparumas
Mažas santykinis svoris - konstrukcijai
neprisidedadeda jokios papildomos apkrovos

Putos SPF
uždarų porų – 97%
procentų
Stogų ir išorinių sienų, pramoninių cechų,
ūkinių pastatų šilumos izoliacijai, pamatų
šiltinimui. Putos yra apsaugotas dažais, kurie
apsaugo nuo UV spindulių, sukuria labai
patvarią ir efektyvią paviršiaus šilumos
izoliaciją ir hidroizoliaciją.
Neperšlampama - dėl ypatingos struktūros - jos
taip pat gali būti naudojamas lauke kaip
hidroizoliacija
Mažas šilumos laidumas - labai gera šilumos
izoliacija
Kietos ir tvarios, geri mechaniniai parametrai,
didelis cheminis ir biologinis atsparumas
plačiame temperatūros diapazone (-40°C ÷ +
120°C)
Tolygus putų purškimas apsaugo nuo šiluminių tiltų
susidarymo
Greitas montavimas, net jei pastatas yra
sudėtingos geometrijos
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Soudal jest czołowym światowym producentem pianek montażowych, mas uszczelniających, klejów i rozwiązań
systemowych dla budownictwa, różnych gałęzi przemysłu i segmentu DIY. Fabryki, biura handlowe i centra
logistika daugiau nei 60 šalių 6 žemynuose suteikia greitą prieigą prie visų technologijų ir
specializuotos techninės pagalbą.

PUR
Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e.V.

Hochschule Aachen

Išsamius techninius duomenis galite rasti svetainėje www.soudal.lt

SOUDAL nV
Everdongenlaan 18-20,
B-2300 Turnhout,
Belgium,
Tel. +32 14/42 42 31

SOUDAL UAB
Kaimelio g. 13,
Vilnius 07100,
Lietuva
tel.: +370 5 722 702

