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 A Soudalról

A Soudal egy 100% belga vállalat, melyet Vic Swerts alapított 1966-ban. Kis helyi, 

családi cégből gyorsan, vezető világméretű vállalattá vált pl. a poliuretán hab, tömítők, 

ragasztók, tető szigetelő anyagok piacán.

2011-ben a Soudal elnyerte az év nemzetközi vállalata díjat az Ernst & Young-tól.

A Soudal Holding, több mint 2,100 főt alkalmaz, ebből 800 főt Turnhoutban, 

Belgiumban. A vállalat 40 leányvállalattal, több mint 120 országban van jelen. Éves 

forgalma több mint 580 millió euro.

Több információért keresse honlapunkat.

www.soudal.hu

Professzionális minőség

• Saját kutató –fejlesztő épület

• Innovatív technológiák

• ISO 9001 és ISO 1400 megfelelősség

Árúkínálat

• Tömítőanyagok

• Ragasztók

• Habok

• Technikai aerosolok

Célcsoportjai

• Professzionális felhasználók

• Kereskedők

• Ipar

NORTH
AMERICA
Kentucky (USA)
•Sealants
•Adhesives

SOUTH
AMERICA
Santiago (Chile)
• Sealants
• Adhesives

ASIA

ASIA

Bawal (India)
• Sealants

Chennai (India)
• Sealants

Shanghai (China)
• Sealants
• Foams

 

 

EUROPE
Pionki (Poland)
• Sealants  (Plant 1)
• Foams
• Adhesives

 (Plant 1)
(Plant 2)  

Istanbul (Turkey)
• Sealants
Dobele (Latvia)
• Sealants

Srpenica (Slovenia)
• Sealants
• Adhesives
• Foams
• Admixtures

BENELUX
Turnhout (Belgium)
• Sealants  (Plant 1)
• Foams  (Plant 2)
• Adhesives  (Plant 3)
Overpelt (Belgium)
• Aerosols
Weert (Netherlands)
• Adhesives

Legend:  Soudal Office
Legend: ● Soudal Iroda
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 POLIURETÁN HAB

EGYKOMPONENSŰ HABOK

Nagy teljesítményű pisztolyhab 
A Soudafoam MAXI egy egykomponensü, önexpanzionáló, 
használatra kész poliuretán hab amelyet renkívül magas kiadósság 
mellett, a költséghatékonyság jellemez. A hab kivállóan tapad szinte 
valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötési 
idő, magas hő és hangszigetelő érték jellemzi. Kiválló szerkezetü és 
rendkivül jó stabilitású. A különleges „téli formula” lehetővé teszi a 
fagyban való használatot (max. -10 fokig). A Soudal által szabadal-
maztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja a fémpalack gyors rögzítését 
a pisztoly teflontányérjában a palack 90 fokos elfordításával. 

Aerosol
Art. nr.:118047 Pisztoly 5411183085435 870ml 12 /doboz
Art. nr.:118284 Pisztoly (-10°C) 5411183086357 870ml 12 /doboz
Art. nr.:117565 click 5411183084216 870ml 12 /doboz
Art. nr.:117566 click (-10°C) 5411183084223 870ml 12 /doboz

 SOUDAFOAM MAXI 70

Extrém hőálló pisztolyhab 
A Soudafoam SAHARA egy egykomponensü, önexpanzionáló, 
használatra kész poliuretán hab. Kivállóan tapad szinte valamennyi 
építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötési idő, magas 
hő és hangszigetelő érték jellemzi. Kiválló szerkezetü és rendkivül 
jó stabilitású. A különleges „sahara formula” lehetővé teszi az 
extrém melegben való használatot (max. +40 fokig). A Soudal 
által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja a fémpalack 
gyors rögzítését a pisztoly teflontányérjában a palack 90 fokos 
elfordításával. 

Aerosol
Art. nr.:122479 Pisztoly (+40°C) 5411183092129 870ml 12 /doboz

 SOUDAFOAM MAXI SAHARA

Extrém hőálló pisztolyhab 
A Soudafoam ARCTIC egy egykomponensü, önexpanzionáló, 
használatra kész poliuretán hab. Kiválóan tapad szinte valamennyi 
építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötési idő, magas 
hő és hangszigetelő érték jellemzi. Kiváló szerkezetü és rendkivül 
jó stabilitású. A különleges „arctic formula” lehetővé teszi az extrém 
hidegben való használatot (max. -25 fokig). A Soudal által szabadal-
maztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja a fémpalack gyors rögzítését 
a pisztoly teflontányérjában a palack 90 fokos elfordításával. 

Aerosol
Art. nr.:121625 Pisztoly (-25°C) 5411183092037 870ml 12 /doboz

 SOUDAFOAM MAXI ARCTIC

Az X-Tra 750 Click & Fix Pisztolyhab, egy egykomponensű, 
önexpanzionáló, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott 
szerelőhab bajonettzárral, amely a flakonból egy Click & Fix PU- 
pisztoly segítségével használható fel. A 750ml-es pisztolyhabokkal 
egyenértékű kiadósság. 

Aerosol
Art. nr.:114541 click 5411183067097 500ml 12 /doboz

 SOUDAFOAM XTRA 750 CLICK
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 POLIURETÁN HAB

Pisztolyhab 
A Soudal pisztolyhab egy egykomponensű, önexpanzionáló, 
használatra kész poliuretán hab. A hab kiválóan tapad szinte 
valamennyi építési felülethez (kivéve teflon, PE és PP), magas hő 
és hangszigetelő érték, kiválló szerkezet és rendkivül jó stabilitás 
jellemzi. CFC gáz mentes ezért ártalmatlan az ózonrétegre. A külön-
leges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. 
-10 fokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszer 
biztosítja a fémpalack gyors rögzítését a pisztoly teflontányérjában a 
palack 90 fokos elfordításával. 

Aerosol
Art. nr.:103244 Pisztoly 5411183033542 750ml 12 /doboz
Art. nr.:108896 Pisztoly (-10°C) 5411183037366 750ml 12 /doboz
Art. nr.:117913 click 5411183085428 750ml 12 /doboz
Art. nr.:118285 click (-10°C) 5411183086364 750ml 12 /doboz

 SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Alacsony tágulású hab 
Ez a poliuretánhab egy egykomponensű, önexpanzionáló, 
használatra kész pisztolyhab. Minimális expanzió a kifújás után 
(kevesebb, mint 50 %). 

Aerosol
Art. nr.:106132 Pisztoly 5411183007376 750ml 12 /doboz
Art. nr.:110725 click 5411183041837 750ml 12 /doboz

 SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Rugalmas hab 
Poliuretán hab magas rugalmasságú, kíváló hő- és hangszigetelés 
faktorral (IFT Rosenheim  Intézet által hitelesített 60 dB hangszigete-
léssel). Kifejezetten ablakok és ajtók esetén, ahol a dilatáció jelentős 
mértékű, mint pl az alumínium profilok esetén.  Rövid kötési idő és a 
nagyfokú rugalmassággal rendelkező hab, mely képes visszazsugo-
rodni eredeti méretére akár 50% nyújtás után.

Aerosol
Art. nr.:117472 Pisztoly 5411183083745 750ml 12 /doboz
Art. nr.:118318 click 5411183086487 750ml 12 /doboz

 FLEXIFOAM

Pisztolyhab 
Egykomponensű, magas teljesítményű, rövid kötés idejű, szerelő-
tömítő pisztolyhab, alacsony terjedéssel. A hab kiválóan tapad 
fa, PVC, alumínium, vakolat, tégja, kő, mázolt felületekhez. A 
különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot 
(max. -10 fokig). 

Aerosol
Art. nr.:122880 Pisztoly 5411183107250 750ml 12 /doboz
Art. nr.:123013 Pisztoly (-10°C) 5411183107403 750ml 12 /doboz

 SOUDAL GUNFOAM
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 POLIURETÁN HAB

Egykomponensű, Genius pisztolyos, rövid kötés idejű, szerelő-
tömítő purhab, alacsony terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, 
alumínium, vakolat, tégja, kő, mázolt felületekhez. A különleges „téli 
formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. +5 fokig). 
Felhasználási területek: 
Szereléshez és tömítéshez ,az ajtó és ablak keretnél és párkánynál. 
Lyukak és rések tömítésére. Szigetelő lemezek, hullám lemezek, 
tetőlemezek ragasztásához. Alkalmazható csőáttörések, kábel 
átvezetések szigetelésére, rögzítésére, fűtési rendszerekben,víz és 
csatornahálózatok szigeteléseként.

Aerosol
Art. nr.:109710 Csőrös 5411183038530 300ml 12 /doboz
Art. nr.:103249 Csőrös 5411183033573 500ml 12 /doboz
Art. nr.:103250 Csőrös 5411183033580 750ml 12 /doboz
Art. nr.:108895 Csőrös (-10°C) 5411183037359 750ml 12 /doboz

 PURHAB GENIUS GUN

Alacsony terjedésű, minden évszakban használható szerelő hab, 
előre felhelyezett GUN GENIUS fújófejjel, ami precíz adagolást és 
visszazárhatóságot tesz lehetővé minden alaklommal, amikor a 
munka szünetel. A csomagolás lehetővé teszi, hogy a részben kiürült 
terméket későbbi használatra félretegyük, anélkül, hogy a szelep sé-
rülne, eltömődne. Kényelmesen és biztonságosan használható akár 
egy kézzel is- akár egy profi pisztoly. Az univerzális, négyévszakos 
összetétel,m lehetővé teszi széles hőmérséklet tartományban való 
felhasználását -10°C től +30°C. 
Felhasználás: 
Általános hang és hőszigetelésre, tömítésre- falazat, födém, kádak, 
zuhanytálcák,kábel és csőátvezetések, fűtési elemekhez.

Aerosol
Art. nr.:123911 Csőrös 5411183108592 750ml 12 /doboz

 SOUDAFOAM COMFORT

Az Akna Purhab, egy komponensű, önexpanzionáló, használatra 
kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab. Ellenáll 0,5 bar 
nyomásnak, víznek, olajnak, baktériumoknak és a természetben 
előfőrduló savaknak. 
Felhasználási területek: 
- Aknák és kútgyűrűk tömítésére, ragasztására. 
- Földfelszín alatti csőáttörések lezárására. 
- Üregek kitöltésére.

Aerosol
Art. nr.:110584 Csőrös 5411183041516 750ml 12 /doboz

 AKNA PURHAB

KÉTKOMPONENSŰ HABOK

Kétkomponensű hab 
Gyorsan száradó, kétkomponensű, nagy sűrűségű hab. Kitűnő 
tapadás a legtöbb építőanyaghoz, magas akusztikai és hőszigetelő 
képességgel rendelkezik.  Teljes kötés mindössze 30 perc után, a két 
komponens között végbemenő kémiai reakciónak köszönhetően. 
Beltéri  ajtó keretek és nyílászárók rögzítésére/szigetelésére.

Aerosol
Art. nr.:104882 Csőrös 5411183003804 400ml 12 /doboz

 SOUDAFOAM 2K

Easy
control

Easy
to use

G EN I U S  G U

Easy
control

Easy
to use

G EN I U S  G U N
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 POLIURETÁN HAB

POLIURETÁN RAGASZTÓK

Polisztirol ragasztó 
Poliuretán ragasztó polisztirol és egyéb díszítőelemek ragasztásához 
különböző anyagokkal, mint pl beton, tégla, vakolat, fa, fém, 
bitumenes aljzatok, stb.

Aerosol
Art. nr.:120405 Pisztoly 5411183094420 750ml 12 /doboz

 SOUDATHERM FACADE

Univerzális ragasztóhab 
A Soudabond Easy egy, egy komponensű, B2-es, önexpanzionáló, 
használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztóhab. 
Felhasználási területek: 
- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására. 
- Tégla és habbeton válaszfalak ragasztásához. 
- Üregek, hézagok kitöltésére. 
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasz-
tásához. 

Aerosol
Art. nr.:121419 Csőrös 5411183092150 750ml 12 /doboz
Art. nr.:123126 Pisztoly 5411183108608 750ml 12 /doboz

 SOUDABOND EASY

SEGÉDANYAGOK

Folyékony habtisztító 
Használatra kész tisztítóspray, ami a friss poliuretán hab és a 
standard vagy a speciális Click&Fix adapteres purhab pisztoly 
tisztítására használható. Olyan oldószerkeveréket tartalmaz, amely 
alkalmas bizonyos felületek, például PVC tisztítására. Ha kétség 
merül fel a hatást illetőleg, előtesztelés javasolt. Hajtógázzal 
működik, amely az ózonrétegre teljességgel ártalmatlan.

Aerosol
Art. nr.:103242 Pisztoly 5411183033535 500ml 12 /doboz
Art. nr.:102080 click 5411183036451 500ml 12 /doboz

 GUN & FOAM CLEANER

Síkosító spray a pisztolyhabok belső mechanizmusának megóvására, 
habok megkötésének megakadályozására.

Aerosol
Art. nr.:122611 Csőrös 5411183089242 400ml 6 /doboz

 VASELINE SPRAY
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SZILIKONOK

Ecetsavas szilikon, mely tartósan rugalmas, kiváló tapadást biztosít 
porózus és nem porózus felületek között, mint a tégla, fa, üveg, 
kerámia és zománcozott felületeket. Ellenáll az UV sugárzásnak és 
széles hőmérséklet ellenálló képességgel rendelkezik. Nem ajánlott 
PVC és akril felületekre.

Kartus
Art. nr.:101445 transzparens 5411183407251 310ml 15 /doboz
Art. nr.:101446 fehér 5411183001480 310ml 15 /doboz
Art. nr.:101451 szürke 5411183001497 310ml 15 /doboz
Art. nr.:101447 barna 5411183001527 310ml 15 /doboz
Art. nr.:101452 fekete 5411183001510 310ml 15 /doboz
Hurkás
Art. nr.:103156 transzparens 5411183019652 600ml 12 /doboz
Art. nr.:102545 fehér 5411183019621 600ml 12 /doboz
Art. nr.:103155 szürke 5411183019614 600ml 12 /doboz

 SILIRUB AC

Kémiailag semleges, tartósan rugalmas szilikon, mely kiváló 
tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a 
tégla, beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek. Ellenáll az 
UV sugárzásnak és széles tartományban hő ellenálló.

Kartus
Art. nr.:102384 transzparens 5411183001619 310ml 15 /doboz
Art. nr.:102392 fehér 5411183001626 310ml 15 /doboz
Art. nr.:102422 szürke 5411183001633 310ml 15 /doboz
Art. nr.:101270 aluminium 5411183001640 310ml 15 /doboz
Art. nr.:102389 barna 5411183001664 310ml 15 /doboz
Art. nr.:102419 világos barna 5411183010376 310ml 15 /doboz
Art. nr.:103978 bézs 5411183001695 310ml 15 /doboz
Art. nr.:102423 bronz 5411183001688 310ml 15 /doboz
Art. nr.:100335 kő 5411183008878 310ml 15 /doboz
Art. nr.:102421 teak 5411183001671 310ml 15 /doboz
Art. nr.:102393 fekete 5411183001657 310ml 15 /doboz
Hurkás
Art. nr.:104073 transzparens 5411183002968 600ml 12 /doboz
Art. nr.:100251 fehér 5411183002975 600ml 12 /doboz
Art. nr.:100252 szürke 5411183002982 600ml 12 /doboz
Art. nr.:100254 barna 5411183002999 600ml 12 /doboz
Art. nr.:100253 fekete 5411183014350 600ml 12 /doboz

 SILIRUB 2

Kémiailag semleges, tartósan rugalmas szilikon, mely kiváló 
tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a 
tégla, beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek. Ellenáll az 
UV sugárzásnak és széles tartományban hő ellenálló. Különböző RAL 
színekben elérhető.

Kartus
Art. nr.:105822 RAL1013 gyöngy fehér 5411183034785 310ml 15 /doboz
Art. nr.:105827 RAL1015 elefántcsont 5411183037106 310ml 15 /doboz
Art. nr.:105828 RAL3005 vörösbor 5411183037113 310ml 15 /doboz
Art. nr.:105829 RAL5011 acélkék 5411183037120 310ml 15 /doboz
Art. nr.:114104 RAL6005 mohazöld 5411183090279 310ml 15 /doboz
Art. nr.:105830 RAL6009 zöldfa 5411183037137 310ml 15 /doboz
Art. nr.:105831 RAL7016 antracit 5411183037144 310ml 15 /doboz
Art. nr.:113419 RAL7035 világos szürke 5411183052017 310ml 15 /doboz
Art. nr.:113228 RAL7039 kvarc 5411183051478 310ml 15 /doboz
Art. nr.:114296 RAL8014 szépia barna 5411183060104 310ml 15 /doboz
Art. nr.:105870 RAL9001 tejszín 5411183037151 310ml 15 /doboz
Art. nr.:106735 RAL9006 alumínium ezüst 5411183037168 310ml 15 /doboz
Art. nr.:111713 RAL9007 alumínium szürke 5411183045149 310ml 15 /doboz

 SILIRUB COLOR

Neutrális, rugalmas szilikon tömítő anyag steril helységekbe, 
hűtőházakba, fagyasztó egységekbe, konyhákba, légkondici-
onálóhoz stb. Nem ártalmas vízzel, étellel, higiéniai és gyógyszeri-
pari termékek közvetlen közelében. OÉTI engedéllyel rendelkezik.

Kartus
Art. nr.:130236 fehér 5411183134003 310ml 15 /doboz

 SILIRUB CLEANROOM
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Kémiailag semleges, tartósan rugalmas szilikon, természetes 
kövekhez, mely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus 
felületek között, mint a márvány, gránit és egyéb természetes kő, 
üveg, PVC és akril. Nem hagy foltot a természetes köveken. Ellenáll 
az UV sugárzásnak  és a penész/ gombaölőt tartalmaz.

Kartus
Art. nr.:104528 márvány szürke 5411183008724 310ml 15 /doboz
Art. nr.:107725 portland kő 5411183028517 310ml 15 /doboz
Art. nr.:104547 travertin 5411183009271 310ml 15 /doboz
Art. nr.:106120 transzparens 5411183010819 310ml 15 /doboz
Art. nr.:105100 fehér 5411183002951 310ml 15 /doboz
Art. nr.:106252 fekete 5411183012059 310ml 15 /doboz

 SILIRUB MA

Kémiailag semleges, tartósan rugalmas szilikon, mely kiváló 
tapadást biztosít a falak és tükrök között.  Nem károsítja a tükör 
védőrétegét. Kiválóan tapad az üveg és más anyagok között, mint 
a beton, kő, tégla, alumínium, PVC, akril és polikarbonát. Nem 
alkalmas PE és PP ragasztására.

Kartus
Art. nr.:103146 szürke 5411183407084 310ml 15 /doboz

 MIROBOND

Tartósan rugalmas ragasztó/tömítő akváriumok ragasztására. 
Kiválóan tapad az üveg  és más nem porózus felületeken. Nincs 
káros hatása  vízi élővilágra. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles 
tartományban hő ellenálló.

Kartus
Art. nr.:105751 AQ fekete 5411183008809 310ml 15 /doboz
Art. nr.:102543 AQ transzparens 5411183407046 310ml 15 /doboz
Hurkás
Art. nr.:109575 AQ fekete 5411183068438 400ml 20 /doboz
Art. nr.:113877 AQ transzparens 5411183068681 400ml 20 /doboz
Art. nr.:109026 AQ SE fekete 5411183068414 600ml 12 /doboz

 SILIRUB AQ

A Gasket Seal egy használatrakész gépipari tömítő, amely alkal-
mazható filc, parafa, rost, papír, azbeszt és gumi helyett minden 
méretben és vastagságban. Elasztikus, tartósan rugalmas tömítő, 
üzemanyag, olaj és zsír, víz és fagyálló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C 
és +285°C között. 
Felhasználási területek: 
Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, konyhai gépekben, szivat-
tyúkban, sebességváltókban és motorokban egyaránt. Elasztikus 
tömítés hűtő és fűtő rendszerekben.

Kartus
Art. nr.:103460 piros 5411183001831 300ml 12 /doboz
Art. nr.:123008 fekete 5411183107465 310ml 12 /doboz

 GASKETSEAL
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 TÖMÍTŐANYAGOK ÉS RAGASZTÓK

POLIURETÁN

Nagy rugalmassági modulusú, tixotróp poliuretán tömítőanyag , 
mely ideális megoldást nyújt a vertikális felületekre. Kiváló tapadást 
biztosít az építőipar legtöbb területén, mint a beton, fém, poliészter, 
műanyag, stb . Ellenáll a magas rezgésű és dinamikus terheléseknek. 
Száradás untán festhető.

Kartus
Art. nr.:102624 fehér 5411183006683 310ml 12 /doboz
Art. nr.:103255 betonszürke 5411183034105 310ml 12 /doboz
Hurkás
Art. nr.:102630 fehér 5411183006690 600ml 12 /doboz
Art. nr.:103256 betonszürke 5411183009288 600ml 12 /doboz

 SOUDAFLEX 14LM

Tartósan rugalmas poliuretán ragasztó/tömítőanyag kifejezetten 
ipari padlók hézagkitöltéseire. Kiváló tapadással bír a legtöbb felüle-
ten, mint a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Ellenáll a magas 
rezgésű és dinamikus terheléseknek. Száradás után festhető.

Kartus
Art. nr.:102642 fehér 5411183034136 310ml 12 /doboz
Art. nr.:102640 szürke 5411183008908 310ml 12 /doboz
Art. nr.:102643 fekete 5411183034143 310ml 12 /doboz
Hurkás
Art. nr.:102486 fehér 5411183008892 600ml 12 /doboz
Art. nr.:102485 szürke 5411183008915 600ml 12 /doboz
Art. nr.:107561 betonszürke 5411183068230 600ml 12 /doboz
Art. nr.:104103 fekete 5411183019751 600ml 12 /doboz

 SOUDAFLEX 40FC

1 komponensű poliuretán tömítő rendkívül magas modulussal. 
Kiválóan tapad a legtöbb építőipari anyaghoz, és jól ellenáll az UV 
sugárzásnak. Ablakkeretek, ajtók, építési hézagok, betonpadlók  
szigetelésére. Festhető.

Hurkás
Art. nr.:113070 fehér 5411183089006 600ml 12 /doboz
Art. nr.:113069 szürke 5411183096271 600ml 12 /doboz

 SOUDAFLEX 45HM

Rugalmas poliuretán szigetelő/ragasztó, amely kiválóan tapad a 
legtöbb anyaghoz, mint a fémek, poliészter, műanyag. Kiválóan bírja 
a rezgést és nagy dinamikus terhelést. Elsősorban gépjárműiparban 
a legelterjedtebb.

Kartus
Art. nr.:103447 fehér 5411183009042 310ml 12 /doboz
Art. nr.:103446 szürke 5411183011380 310ml 12 /doboz
Art. nr.:103445 fekete 5411183009059 310ml 12 /doboz

 CARBOND 940 FC
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 TÖMÍTŐANYAGOK ÉS RAGASZTÓK

Rugalmas poliuretán szigetelő/ragasztó, amely kiválóan tapad a 
legtöbb anyaghoz, mint a fémek, poliészter, műanyag. Kiválóan bírja 
a rezgést és nagy dinamikus terhelést. Elsősorban gépjárműiparban 
a legelterjedtebb.

Kartus
Art. nr.:103448 fekete 5411183009066 310ml 12 /doboz

 CARBOND 945 FC

Szélvédő ragasztó 
1 komponensű poliuretán tömítő rendkívül magas modulussal. 
Erős végső kötés, tartósan rugalmas és kötés után festhető. Kiváló 
tapadással bír alapozó nélkül is minden fémhez, poliészterhez. Fel-
használás területe: szerkezeti ragasztás konténereknél, elsősorban a 
függőleges elemek ragasztásánál.

Kartus
Art. nr.:105894 Carbond 955DG 5411183006812 310ml 12 /doboz
Tubus
Art. nr.:105928 Primer 955DG 5411183006805 30ml 6 /doboz
Art. nr.:105927 Cleaner 955DG 5411183006799 30ml 6 /doboz

 CARBOND 955 DG

Nagyon rugalmas egykomponensű poliuretán tömítő/ragasztó 
kerámialapok rögzítésére, cement, és habarcs helyettesítésére. 
Könnyen alkalmazható, kitűnő tapadást biztosít a téglán, cementen 
és betonon. Felhasználás területe: ragasztás csempe-csempe, fa 
csempe és egyéb felületek között.

Kartus
Art. nr.:106335 barna 5411183009455 310ml 12 /doboz

 COLOTUILE
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MS POLYMER

Semleges, kémiailag hibrid polimer függőleges felületekre is. 
Kitűnő tapadással bír a legtöbb felületen az építőiparban, mint 
például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb, ideértve a nedves 
felületeket is. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a 
természetes kövek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és 
szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV 
sugárzásnak. Tixotróp, nem folyik a függőleges felületeken.

Kartus
Art. nr.:105022 fehér 5411183000612 290ml 12 /doboz
Art. nr.:105023 betonszürke 5411183004108 290ml 12 /doboz
Art. nr.:107302 barna 5411183027541 290ml 12 /doboz
Hurkás
Art. nr.:102291 fehér 5411183013537 600ml 12 /doboz
Art. nr.:106334 szürke 5411183009486 600ml 12 /doboz
Art. nr.:101010 betonszürke 5411183004092 600ml 12 /doboz
Art. nr.:105089 bézs 5411183013568 600ml 12 /doboz
Art. nr.:106333 barna 5411183009479 600ml 12 /doboz
Art. nr.:103911 fekete 5411183013551 600ml 12 /doboz

 SOUDASEAL 215LM

Kifejezetten erős és rugalmas hibrid polimer szerelő ragasztó. 
Kitűnő tapadása van a legtöbb felületen az építőiparban, mint 
például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb, ideértve a nedves 
felületeket is. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a 
természetes kövek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és 
szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV 
sugárzásnak.

Kartus
Art. nr.:101637 fehér 5411183032071 290ml 12 /doboz
Art. nr.:101811 szürke 5411183032286 290ml 12 /doboz
Hurkás
Art. nr.:110012 szürke 5411183039179 600ml 12 /doboz

 SOUDASEAL 235SF

Rugalmas hibrid polimer ragasztó, amely kiválóan tapad a 
legtöbb felületen az építőiparban, mint a beton, fém, műanyag, 
poliészter - még nedves felületeken is. Ideális külső szigetelések 
hézagkitöltéseire. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint 
a természetes kövek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és 
szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV 
sugárzásnak.

Kartus
Art. nr.:101364 fehér 5411183000629 290ml 12 /doboz
Art. nr.:105027 szürke 5411183004139 290ml 12 /doboz
Art. nr.:104925 fekete 5411183004122 290ml 12 /doboz
Hurkás
Art. nr.:101809 fehér 5411183032309 600ml 12 /doboz
Art. nr.:106912 betonszürke 5411183068223 600ml 12 /doboz
Art. nr.:108148 fekete 5411183030169 600ml 12 /doboz

 SOUDASEAL 240FC

Hibrid polimer szigetelő/ ragasztó, amely egyesíti a Soudaseal 240FC 
és a kisebb viszkozitású ragasztók mechanikai tulajdonságait. Nem 
hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kövek. 
Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, 
beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.

Hurkás
Art. nr.:109989 fehér 5411183068445 600ml 12 /doboz

 SOUDASEAL 240LV
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Rendkívül rugalmas hibrid polimer szigetelő/ ragasztó strukturális 
kötésekhez. Nagyon magas kezdeti tapadással, szakítószilárdság-
gal és nyírószilárdsággal bír. Kiváló tapadás a legtöbb felületen 
építőiparban, mint a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. 
Felhasználás területe építési és gyártási beton, fém, poliészter, 
műanyag, stb. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az 
UV sugárzásnak.

Kartus
Art. nr.:113890 fehér 5411183058873 290ml 12 /doboz
Art. nr.:113891 szürke 5411183058880 290ml 12 /doboz
Art. nr.:114120 fekete 5411183059559 290ml 12 /doboz

 SOUDASEAL 250XF

Hibrid polimer alapú, rendkívül rugalmas, hosszú nyitott idejű 
ragasztó, mely kitűnően tapad a legtöbb ipari felületre, elsősorban 
professzionális használatra. Szerkezeti elemek ragasztása nagyobb 
felületeken, ahol a rezgések magasabbak a megszokottnál. Kiváló 
tapadás a legtöbb felületen építőiparban, mint a beton, fém, 
poliészter, műanyag, stb. Felhasználás területe építési és gyártási 
beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Festhető, beleértve a vízbázisú 
festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.

Hurkás
Art. nr.:112611 fehér 5411183068308 600ml 12 /doboz

 SOUDASEAL 260CC

Rugalmas hibrid polimer ragasztó/szigetelő. Kitűnő tapadással bír 
a legtöbb felületen és építőiparban, mint például a beton, fém, 
poliészter, műanyag, stb, ideértve a nedves felületeket is. Erős nyíró 
és szakítószilárdságú anyag. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot 
és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az 
UV sugárzásnak. Olyan szerkezeti elemek ragasztására ajánlott, ahol 
nagyobbak a rezgések a megszokottnál.

Kartus
Art. nr.:110207 fehér 5411183068261 290ml 12 /doboz
Art. nr.:111029 fekete 5411183042667 290ml 12 /doboz
Hurkás
Art. nr.:113761 fehér 5411183068605 600ml 12 /doboz
Art. nr.:110645 fekete 5411183041691 600ml 12 /doboz

 SOUDASEAL 270HS

Rugalmas hibrid polimer ragasztó/szigetelő. Leginkább rögzítő 
lécek, díszítő szegélyek, panelek, hőszigetelő lapok rögzíté-
sére. Nagyon jó kezdeti tapadással bír, ideális nehéz dekoratív 
elemek rögzítésére. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és 
szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV 
sugárzásnak. Olyan szerkezeti elemek ragasztására ajánlott, ahol 
nagyobbak a rezgések a megszokottnál.

Kartus
Art. nr.:101639 fehér 5411183032088 290ml 12 /doboz
Art. nr.:101810 fekete 5411183032293 290ml 12 /doboz
Hurkás
Art. nr.:103832 fehér 5411183068209 400ml 12 /doboz
Art. nr.:106031 fekete 5411183068216 400ml 12 /doboz

 SOUDASEAL HT
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Rugalmas hibrid polimer ragasztó/szigetelő. Kémiailag semleges 
anyag, elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, 
konyhák, hűtők és fagyasztók ragasztására/tömítésére -  kórhá-
zakban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban. Kémiailag 
ártalmatlan ivóvízzel érintkezve. A termikus ellenállása -40 ° C 
és + 90 ° C között van. Megkötve festhető, beleértve a vízbázisú 
festékeket. Megfelel az FDA IANESCO minősítésének (élelmiszerrel 
való közvetlen érintkezés), IKI által jóváhagyva (fizikai akadály a 
mikroorganizmusok ellen).

Kartus
Art. nr.:112302 fehér 5411183047679 290ml 12 /doboz

 SOUDASEAL CLEANROOM

Rugalmas hibrid polimer SMX ® tömítő (Soudal által szabadal-
maztatott technológia) speciális üvegek és ablakok tömítésére . 
Öntisztító üveg rendszerek (Bioclean® és Activ Glass®) szigetelésére. 
Felhasználási területe ablakok és keretek, alumínium, fém, PVC. ISO 
11600 G 20 LM minősítés.

Kartus
Art. nr.:119538 fekete 5411183089976 290ml 12 /doboz
Art. nr.:120831 fehér 5411183096516 290ml 12 /doboz
Hurkás
Art. nr.:121977 fehér 5411183102446 600ml 12 /doboz

 SMX® 506

A Colozinc tetőlemez tömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, 
nagy ragasztó erejű, MS-Polymer® bázisú, vegyileg semleges 
ragasztó és tömítő. 
Felhasználási területek: 
Tökéletes ragasztó tetőborításokhoz, különösen galvanizált fém 
felületekhez, kerámia cserepekhez, számos más építkezésben 
előforduló felülethez (kivéve PE, PP és PTFE). Jó tapadás nedves 
felületeken is. UV-álló, gyakorlatilag bármilyen festékkel kezelhető. 
Ereszcsatornák és légtechnikai csatornák csatlakozásainak tömítésére 
is kiválóan alkalmas.

Kartus
Art. nr.:100504 fehér 5411183030107 290ml 12 /doboz

 COLOZINC

Kétkomponensű hibrid polimer ragasztó, nagyon rövid nyitott idővel. 
Erős nyíró és szakítószilárdságú anyag. Ideális olyan helyeken ahol a 
légnedvesség akadályozhatja a hagyományos ragasztók megköté-
sének idejét. Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak. Rugalmas szerkezeti 
kötéseknél a gépkocsigyártásban, hajógyártásban és űrhajózásban 
azokon a területeken, ahol a gyors kötésre van szükség. Ellenáll az 
UV sugárzásnak.

Kartus
Art. nr.:119245 fehér 5411183089150 250ml 6 /doboz

 SOUDASEAL 2K
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 TÖMÍTŐANYAGOK ÉS RAGASZTÓK

EGYÉB SZIGETELŐK

Rugalmas-képlékeny diszperziós bázisú beltéri akril szigetelő. Kiváló 
tapadás porózus felületen. Leggyakoribb felhasználási területe: 
gipsz, gipszkarton, tégla, kő, falazat, fa, stb. Szagtalan és száradás 
után festhető.

Kartus
Art. nr.:102600 fehér 5411183407459 310 ml 15 /doboz
Art. nr.:102598 szürke 5411183001756 310 ml 15 /doboz
Art. nr.:102599 teak 5411183005303 310 ml 15 /doboz
Hurkás
Art. nr.:102603 fehér 5411183008960 600 ml 12 /doboz
Art. nr.:102602 szürke 5411183019515 600 ml 12 /doboz

 ACRYRUB

Butyl alapú műanyag tömítő kül- és beltéri alkalmazásokhoz. 
Kiválóan tapad a különböző anyagokhoz, mint a kő, falazat, vakolat, 
tégla, fa, üveg, kerámia, alumínium és fémek. Nem színeződik el a 
porózus anyagokon, rugalmas, festhető. Bőrösödés után vízálló.

Hurkás
Art. nr.:102575 fehér 5411183057487 600 ml 12 /doboz
Art. nr.:102573 szürke 5411183057494 600 ml 12 /doboz

 BUTYRUB

A Soudal tetőjavító rendkívül jó tapadást biztosít a bitumenes 
felületekhez, alkalmazható csempe, beton tégla, fa, műanyag pol-
yuretán hab valamint számos építési anyagokhoz egyaránt. Nedves 
alapfelületen is alkalmazható. 
Felhasználási területek: 
Hidegragasztó minden típusú kátránypapír, tetőcserép lezárásához, 
rések es repedések tömítésére valamint ereszcsatornák összeköté-
sére.

Kartus
Art. nr.:106650 fekete 5411183035355 300ml 15 /doboz

 BITUMENES ZSINDELYRAGASZTÓ

Kiváló minőségű, plaszto-elasztikus, kopolimer alapú, 
egykomponensű tömítő. 
Felhasználási területek: 
Repedések, forrasztások, illesztések tömítésére vízelvezető csatornák 
és más épületszerkezeti elemek esetén. Rendkívül jó tapadás szinte 
minden tetőszigetelő anyaghoz. (pl. fém, üveg, kő, fa stb.) Nedves 
felületen, valamint esőben is használható. Kéményáttörések és 
zárólemezek tömítésére. Falszerkezetekben is alkalmazható. 

Kartus
Art. nr.:117979 transzparens 5411183085565 300ml 15 /doboz

 AQUAFIX SPECIÁLIS TETŐJAVÍTÓ TÖMÍTŐ

A Wasser Stop tetőjavító máz egy kitűnő minőségű, oldószeres, 
szintetikus szál tartalmú, UV stabil, egykomponenses tömítő, akril 
copolymer bázissal. 
Felhasználási területek: 
- Repedések, forrasztások tömítésére. 
- Repedt esőcsatornák tömítésére. 
- Kémény áttörések és záró lemezek tömítésére a tető- és a fal 
szerkezetekben. 
- Sérült lapos tetők és kupolák javítására.

Vödör
Art. nr.:103522 szürke 5411183013087 0,75 kG 6 /doboz
Art. nr.:104732 szürke 5411183013643 4 kG  /doboz

 WASSER STOP
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ÉPÍTÉSI RAGASZTÓK

Rendkívül erős poliuretán ragasztó. Száradás után átlátszóvá válik, 
nem hagy foltot és nem színeződik el a felületeken. Nem tartalmaz 
oldószereket. Száradás után vízálló, D4 besorolású.

Kartus
Art. nr.:103955 standard 5411183406551 310ml 15 /doboz
Art. nr.:101127 express 5411183003200 310ml 15 /doboz

 PUROCOL

Egykomponensű PU ragasztó, nagyon magas tapadási erővel a 
legtöbb felülethez (kivéve PE és PP). Vízálló besorolása D4. Nem 
színeződik el a felületeken. Nem tartalmaz oldószert.

Kartus
Art. nr.:105333 5411183035812 310ml 15 /doboz

 PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Kétkomponensű PU ragasztó, nagyon magas tapadási erővel a 
legtöbb felülethez. Vízálló besorolása D4. Nem színeződik el a 
felületeken. Fa elemek, szendvicspanelek ragasztásához.

Kartus
Art. nr.:101374 5411183031319 400ml 6 /doboz

 PUBOND 2K

Szuper gyors száradású vegyi dűbel. Nem indukál feszültséget a 
szerkezetben, fagypont alatt is alkalmazható az Arctic formulának 
köszönhetően. Víz alatt is használható. ETA (European Technical 
Approval) által jóváhagyva.

Kartus
Art. nr.:117474 standard 5411183083776 280ml 12 /doboz
Art. nr.:117475 standard 5411183083769 380ml 12 /doboz
Art. nr.:120830 arctic 5411183096523 380ml 12 /doboz

 SOUDAFIX VESF
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 RENDSZER BEÉPÍTÉS

SOUDAL WINDOW SYSTEM

Párazáró szalag, mely jól tapad a legtöbb építési anyaghoz, beleértve 
a PVC, fa, alumíniumot. Védelmet nyújt a pára a szigetelésen való 
behatolása ellen. Festhető és vakolható.

Tekercs
Art. nr.:121414 70mm 5907667804666 25m 1 /doboz
Art. nr.:121415 100mm 5907667804673 25m 1 /doboz
Art. nr.:121416 150mm 5907667804680 25m 1 /doboz

 SWS UNIVERSAL INSIDE

Párazáteresztő szalag, mely jól tapad a legtöbb építési anyaghoz, be-
leértve a PVC, fa, alumíniumot. Védelmet nyújt a pára a szigetelésen 
való behatolása ellen. Lehetővé teszi a pára eltávozását az épületből.  
Festhető és vakolható.

Tekercs
Art. nr.:121411 70mm 5907667804611 25m 1 /doboz
Art. nr.:121412 100mm 5907667804628 25m 1 /doboz
Art. nr.:121413 150mm 5907667804635 25m 1 /doboz

 SWS UNIVERSAL OUTSIDE

Univerzális párazáró ragasztószalag, fal és a keret széléhez. Páradif-
fúziós hatás gázok és vízgőz ellen, szigetelő réteg nedvesség ellen.

Tekercs
Art. nr.:124512 70mm 5411183118638 25m 1 /doboz
Art. nr.:124513 100mm 5411183118645 25m 1 /doboz
Art. nr.:124514 150mm 5411183118652 25m 1 /doboz

 SWS BASIC INSIDE

Univerzális páraáteresztő szalag, mely megakadályozza a beltéri 
nedvességet és lehetővé teszi a pára kültérre való távozását. Festhető 
és vakolható.

Tekercs
Art. nr.:124515 70mm 5411183118669 25m 1 /doboz
Art. nr.:124516 100mm 5411183118676 25m 1 /doboz
Art. nr.:124517 150mm 5411183118683 25m 1 /doboz

 SWS BASIC OUTSIDE

Önexpanzionáló diszperziós impregnált akril szalag. Kiváló hő- és 
hangszigetelést biztosít. Elnyeli a felületek közötti mozgást, dilatá-
ciót. Ellenáll az időjárási körülményeknek.

Tekercs
Art. nr.:110859 10 x 2/10 5411183035683 10m 30 /doboz
Art. nr.:110861 15 x 2/10 5411183035690 10m 20 /doboz
Art. nr.:110862 20 x 2/10 5411183035706 10m 15 /doboz
Art. nr.:110866 10 x 3/15 5411183035256 8m 30 /doboz
Art. nr.:110867 15 x 3/15 5411183035270 8m 20 /doboz
Art. nr.:110868 20 x 3/15 5411183068476 8m 15 /doboz
Art. nr.:110870 25 x 3/15 5411183035737 8m 12 /doboz
Art. nr.:110871 10 x 4/20 5411183035751 8m 30 /doboz
Art. nr.:110872 15 x 4/20 5411183035652 8m 20 /doboz
Art. nr.:110873 20 x 4/20 5411183035669 8m 15 /doboz
Art. nr.:110877 15 x 6/30 5411183068117 6m 20 /doboz
Art. nr.:110878 20 x 6/30 5411183068490 6m 15 /doboz
Art. nr.:110879 25 x 6/30 5411183068506 6m 12 /doboz
Art. nr.:110881 20 x 8/40 5411183068087 4m 15 /doboz
Art. nr.:110882 25 x 8/40 5411183068520 4m 12 /doboz

 SOUDABAND ACRYL
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Multifunkcionális Önexpandáló Szalag elsősorban egyfalas kon-
strukciókhoz, mely esetén biztosítja a Belső légzárást, hőszigetelést 
középen, vízszigetelést kívül.

Tekercs
Art. nr.:123045 54/5 - 10 5411183099692 5,6 5 /doboz
Art. nr.:123044 64/5  -10 5411183099685 5,6 4 /doboz
Art. nr.:123036 74/5 - 10 5411183099661 5,6 4 /doboz
Art. nr.:123043 84/5 - 10 5411183107922 5,6 3 /doboz
Art. nr.:123042 54/7 - 15 5411183099678 4,3 5 /doboz
Art. nr.:123041 64/7 - 15 5411183099654 4,3 4 /doboz
Art. nr.:123040 74/7 - 15 5411183099647 4,3 4 /doboz
Art. nr.:123035 84/7 - 15 5411183107908 4,3 3 /doboz
Art. nr.:123039 54/10 - 20 5411183099623 3,3 5 /doboz
Art. nr.:123034 64/10 - 20 5411183099630 3,3 4 /doboz
Art. nr.:123038 74/10 - 20 5411183100114 3,3 4 /doboz
Art. nr.:123037 84/10 - 20 5411183107915 3,3 3 /doboz

 SOUDABAND AKTIV PLUS

Fólia ragasztó 
Párazáró fólia ragasztó és tömítő, amely kiválóan tapad betonra, 
vakolatra, tégla és beton, gipszkarton, fa és más porózus anyagokra, 
nedves felületekre is. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és 
szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV 
sugárzásnak. Tixotróp, nem folyik a függőleges felületeken.

Kartus
Art. nr.:122391 színtelen 5411183105126 310ml 15 /doboz

 VAPOURSEAL

Fólia ragasztó 
Használatrakész, vízálló, diszperziós ragasztó-tömítőanyag, pl: az 
SWS szalagok és épületfelület között. Kivállóan tapad a hagyomá-
nyos építőipari alapfelületekhez Oldószer, izocianid és lágyítómen-
tes. UV stabil. SWS rendszer belső és külső szalagainak ragasz-
tásához, porózus és PVC, aluminium felületekhez RAL beépítésekhez 
az EnEV rendelkezésének megfelelően.

Hurkás
Art. nr.:120158 fehér 5411183098947 600ml 12 /doboz

 SOUDAFOIL 330D

Fólia ragasztó 
SOUDAFOIL 360 H kiváló minőségű, rugalmas, egykomponensű 
ragasztó MS Polymer® bázissal, SWS szalagok ragasztására 
nyílászáró beépítéseknél és az építőipari fóliák ragasztására épület 
szerkezeteknél DIN 4108-7, kül- és beltéren egyaránt.

Hurkás
Art. nr.:120157 szürke 5411183098930 600ml 12 /doboz

 SOUDAFOIL 360H
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TŰZGÁTLÓK

A tűzgátló purhab FR egy ózonkímélő FCKW mentes, 
egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész poliuretán hab, 
amely 229 percig ellenáll a heves tűznek. Kapható csőrös, pisztoly és 
click and fix kiszerelésben.

Aerosol
Art. nr.:108289 csőrös 5411183036079 750ml 12 /doboz
Art. nr.:116900 pisztoly 5411183079977 750ml 12 /doboz
Art. nr.:110203 click 5411183040076 750ml 12 /doboz

 SOUDAFOAM 1K FR

Szuper gyors száradású vegyi dűbel. Nem indukál feszültséget a 
szerkezetben, Víz alatt is használható. ETA (European Technical Ap-
proval) által jóváhagyva.

Kartus
Art. nr.:124953 standard 5411183120778 280ml 12 /doboz

 SOUDAFIX P300
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ALAPOZÓK ÉS AKTIVÁTOROK

Alapozó porózus felületekre. Növeli a tapadást porózus felületeken, 
mint a beton, kő, kerámia és fa. Stabilizálja felületeket, megakadá-
lyozza a töredezettséget.

Vödör
Art. nr.:123012 transzparens 5411183107687 500ml 6 /doboz

 PRIMER 100

Hibrid Polymer alapozó porózus felületekre. Növeli a tapadást 
porózus felületeken, mint a beton, kő, kerámia és fa. Stabilizálja 
felületeket, megakadályozza a töredezettséget.

Vödör
Art. nr.:123011 transzparens 5411183107670 500ml 6 /doboz

 PRIMER 150

A Surface Aktivátor egy univerzális tisztító, eltávolító és alapozó egy-
ben. Az aktivátor a nem porózus felületeken úgy, mint műanyagokon 
és fémeken javítják a ragaszó ill. tömítő tapadását. Ideálisan 
alkalmazható szilikon, poliuretán és MS-Polymer ragasztások és 
tömítéseknél.

Vödör
Art. nr.:101638 transzparens 5411183032064 500ml 6 /doboz

 SURFACE ACTIVATOR

Mélyalapozó, mely csökkenti a porózus felületek felszívóképességét. 
Színtelen száradás után. Növeli a hibrid polimerek és pu ragasztók 
tapadását.

Vödör
Art. nr.:113358 transzparens 5411183051416 5L 1 /doboz

 SURFACE PRIMER WBPR21P

A Swipex ipari tisztítókendő maradéktalanul eltávolítja a friss 
tömítő- és ragasztóanyagot (szilikon, poliuretán, MS-Polymer, akril), 
purhabot és festéket, valamint sok egyéb szennyeződést a kézről, 
szerszámról és különböző felületről. Továbbá, alternatívát nyújt más 
háztartási tisztítószerekkel szemben is, kiválóan alkalmas tűzhelyek, 
konyhapultok és egyéb háztartási berendezések és felületek tisz-
títására. A különböző hatóanyagok mellet kézápolót is tartalmaz. 

Doboz
Art. nr.:115908 henger 5411183073807 100 db 6 /doboz
Art. nr.:120874 csomag 5411183096486 20 db 12 /doboz

 SWIPEX XXL
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TECHNIKAI AEROSOLÓK

Transzparens technikai vazelin-nem tartalmaz sava-
kat és szilikont

Aerosol
Art. nr.: 122611 5411183089242 6 /doboz

 VASELINE SPRAY

Szilikon alapú tisztító anyag

Aerosol
Art. nr.: 123762 5411183111936 6 /doboz

 SILICONE SPRAY

A képzett teflon bevonat -50°C- +250°C-ig ellen áll 
a hőnek

Aerosol
Art. nr.: 119705 5411183090651 6 /doboz

 PTFE SPRAY

Fehér Lithium és teflon kenőanyag

Aerosol
Art. nr.: 119706 5411183090668 6 /doboz

 WHITE GREASE

Ranszparens ásványi olaj alapú keverék.

Aerosol
Art. nr.: 123761 5411183111929 6 /doboz

 MULTI SPRAY

Matt anti korróziós termék magas zink tartalommal

Aerosol
Art. nr.: 119713 5411183090736 6 /doboz

 ZINC SPRAY

Fényes anti korróziós anyag magas zink és alumi-
nium tartalommal.

Aerosol
Art. nr.: 119714 5411183090743 6 /doboz

 ALUZINC SPRAY

Elektronikus csatlakosások és kapcsolatok tisztító és 
védő anyaga.

Aerosol
Art. nr.: 119715 5411183090750 6 /doboz

 CONTACT SPRAY
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Hatásos szer korrózió eltávolítására és zárak tisz-
tításához

Aerosol
Art. nr.: 123675 5411183111172 6 /doboz

 DEGRIP ALL

Vágás és üregelés közben alkalmazható hűtő 
kenőanyag

Aerosol
Art. nr.: 119717 5411183090774 6 /doboz

 CUTTING OIL

A keverék segít zsírtalanítani a felületeket ragasztás, 
vagy tömítés előtt

Aerosol
Art. nr.: 119708 5411183090682 6 /doboz

 CLEANER & DEGREASER

Fellágyítja és eltávolítja a szilikon és hibrid 
tömítőanyagokat

Aerosol
Art. nr.: 119709 5411183090699 6 /doboz

 SEALANT REMOVER

Oldószeres keverék, ami segít eltávolítani a még ki 
nem kötött ragasztóanyagokat.

Aerosol
Art. nr.: 119710 5411183090705 6 /doboz

 ADHESIVE REMOVER

Tisztítóhab, amely nemcsöpög és nem hagy foltot

Aerosol
Art. nr.: 119711 5411183090712 6 /doboz

 MULTI CLEANER

Tisztító a fékek és fékbetétekhez

Aerosol
Art. nr.: 119712 5411183090729 6 /doboz

 BRAKE CLEANER
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SZALAGOK ÉS CSÍKOK

Butyl szalag 
A BUTYBAND ALU egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk 
réteggel (0,6 mm) ellátott alumínium fólia, illesztéseknél keletkezett 
hézagok tömítésére és lefedésére. 
Felhasználási területek: 
- Hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás behatásaival 
szemben ellenállóvá tehetők. 
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek 
körüli rések, repedések) tömítésére, lezárására. 
- Vízelvezető csatornák tömítésére. 
- Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére. 
- Üvegszerkezetek tömítésére. 
- Bádog átfedések és repedések tömítésére a konténergyártásban, 
lakókocsigyártásban és fémszerkezetekben. 
- Klíma berendezések és szellőzőcsatornák tömítésére. 
- Minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradif-
fúziós tulajdonságra.

Tekercs
Art. nr.:111083 alu 7,5 cm 5411183042155 10 m 8 /doboz
Art. nr.:111084 alu 10 cm 5411183042797 10 m 6 /doboz
Art. nr.:111085 alu 15 cm 5411183042803 10 m 4 /doboz
Art. nr.:111086 alu 22,5 cm 5411183042810 10 m 2 /doboz
Art. nr.:111087 alu 30 cm 5411183042827 10 m 2 /doboz
Art. nr.:111088 ólom 7,5 cm 5411183042834 10 m 8 /doboz
Art. nr.:111089 ólom 10 cm 5411183042841 10 m 6 /doboz
Art. nr.:111090 ólom 15 cm 5411183042858 10 m 4 /doboz
Art. nr.:111091 ólom 22,5 cm 5411183042865 10 m 2 /doboz
Art. nr.:111092 ólom 30 cm 5411183042872 10 m 2 /doboz

 BUTYBAND ALU

Bitumen szalag 
A Soudaband egy öntapadó tömítőszalag, bitumen elasztomer 
anyagból készült alumínium fólia. Tetőelemek (kémények, kupolák, 
ereszcsatornák) összeillesztésénél keletkezett hézagok tömítésére és 
lefedésére szolgál. Gyors eredményt érhetünk el vele. 
Felhasználási területek: 
• Bitumenbázisú tetőanyagokhoz, minden fajta építőanyaghoz.  
• Hasadékok, repedések, rések elzárásával azok vízállóvá, az időjárás 
viszontagságaival szemben ellenállóvá tehetők.  
• Tetőelemek (kémény, tetőablakok, kupolák, szigetelőelemek) körüli 
hézagok kitöltésére.  
• Vízelvezető csatornák tömítésére.  
• Összeillesztésnél keletkezett hézagok lefedésére.

Tekercs
Art. nr.:106913 alu 5 cm 5411183035614 10 m 12 /doboz
Art. nr.:101161 alu 7,5 cm 5411183031265 10 m 8 /doboz
Art. nr.:101182 alu 10 cm 5411183031272 10 m 6 /doboz
Art. nr.:101187 alu 15 cm 5411183031289 10 m 4 /doboz
Art. nr.:101194 alu 22,5 cm 5411183031296 10 m 2 /doboz
Art. nr.:101195 alu 30 cm 5411183031302 10 m 2 /doboz
Art. nr.:101613 grafit 7,5 cm 5411183032057 10 m 8 /doboz
Art. nr.:101614 grafit 10 cm 5411183032040 10 m 6 /doboz
Art. nr.:108218 grafit 15 cm 5411183030503 10 m 4 /doboz
Art. nr.:101154 grafit 22,5 cm 5411183031258 10 m 2 /doboz
Art. nr.:108140 grafit 30 cm 5411183030121 10 m 2 /doboz
Art. nr.:101618 terrakotta 7,5 cm 5411183032033 10 m 8 /doboz
Art. nr.:108141 terrakotta 10 cm 5411183030138 10 m 6 /doboz
Art. nr.:100011 terrakotta 15 cm 5411183031173 10 m 4 /doboz
Art. nr.:108142 terrakotta 22,5 cm 5411183030145 10 m 2 /doboz
Art. nr.:108086 terrakotta 30 cm 5411183029774 10 m 2 /doboz
Art. nr.:121856 barna RAL8017  7,5 cm 5411183101814 10 m 8 /doboz
Art. nr.:121855 barna RAL8017  10 cm 5411183101807 10 m 6 /doboz
Art. nr.:121852 barna RAL8017  15 cm 5411183101777 10 m 4 /doboz
Art. nr.:121853 barna RAL8017  22,5 cm 5411183101784 10 m 2 /doboz
Art. nr.:121854 barna RAL8017  30 cm 5411183101791 10 m 2 /doboz

 SOUDABAND

Dilatációs hézagkitöltő csík ipari padlókra. Csökkenti a PU ragasztók, 
illetve MS polymer tömítők anyagigényét.

Tekercs
Art. nr.:123138 6 mm 5411183108721 1500m 1 /doboz
Art. nr.:110308 10 mm 5411183021099 1500 m 1 /doboz
Art. nr.:110310 15 mm 5411183024748 750 m 1 /doboz
Art. nr.:106783 20 mm 5411183024908 500 m 1 /doboz

 DILATÁCIÓS CSÍK



Professzionális termék katalógus  |  23

 EGYÉB ANYAGOK

PISZTOLYOK

Általános szilikonpisztoly (DIY). 360 fokban forga-
tható szárú szilikonpisztoly (PRO).

Darab
Art. nr.: 111072 DIY 5411183042896 24 /doboz
Art. nr.: 106617 PRO 5411183009462 12 /doboz

 SZILIKON PISZTOLY

Kézi/pneumatikus kinyomó pisztoly, alumíniumfóliá-
val csomagolt termékekhez

Darab
Art. nr.: 106515 manuális 600ml 5411183006225 1 /doboz
Art. nr.: 106573 pneumatikus 400ml 5411183011656 1 /doboz
Art. nr.: 106574 pneumatikus 600ml 5411183009189 1 /doboz

 HURKÁS PISZTOLY

Kinyomópisztoly 380 ml-es 2 komponenses kartus-
hoz

Darab
Art. nr.: 103265 koaxiális 5411183088764 1 /doboz

 KINYOMÓPISZTOLY

Prémium minőségű, ¼ fordítású bajonetzáras vagy 
menetes PU pisztoly

Darab
Art. nr.: 103266 pisztoly 5411183037304 40 /doboz
Art. nr.: 106016 click 5411183037731 20 /doboz

 PRO PISZTOLY

Műanyag ¼ fordítású bajonetzáras vagy menetes PU 
pisztoly

Darab
Art. nr.: 109953 pisztoly 5411183039643 40 /doboz
Art. nr.: 110226 click 5411183040120 20 /doboz

 FÉL PRO PISZTOLY

Fémpisztoly Teflon szeleppel és bevonattal ha-
gyományos és click&fix adapterrel.

Darab
Art. nr.: 121408 pisztoly 5411183085282 20 /doboz
Art. nr.: 121409 click 5411183089259 20 /doboz

 TEFLON PISZTOLY



SOUDAL Magyarország Kft.
2040 Budaörs

Gyár u. 2.

Tel.: (+36)23/880-800

Fax: (+36)23/880-810

www.soudal.hu

Expert in sealants, 

foams and adhesives

O
N

T
W

1
4

2
2


