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TERMÉK MEGJELENÉS

Termék színe

Soudal logó

Alkalmazási terület
Termékcsoport szín kódja

Felhasználói szín kód „yellow"

Alkalmazási kép

Termék név

Jellemző felületek

Jellemzők

Tulajdonságok

Alternatív termékek

Alkalmazások

Gyártói információk, mennyiség, 

veszélyessségi ikonok, EAN kód
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GENIUS GUN

Kényelmes szereléshez fejlesztve (egykezes), 

precízen adagolható, többször használható. 

Alacsony terjedésű, négyévszakos formula 

felhasználható -10°C tól +30°C. 

Rések, üregek kitöltésére, szigetelő és egyéb-

építési munkákhoz, gépészeti munkákhoz.

Egykezes szerelőhab SOUDAFOAM COMFORT  

Genius pisztollyal ellátva.
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ÁLTALÁNOS SZILIKONOK

 UNIVERZÁLIS SZILIKON

 NEUTRÁLIS SZILIKON

Kiváló minőségű ecetsav tartalmú, egykompo-

nensű szilikontömítőanyag.  Kül- és beltérre egy-

aránt. Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülehez 

(kivéve PE,  PP, Tefl on). Könnyű alkalmazhatóság. 

Színtartó, UV- álló. Nem festhető.

Felhasználási területek: Sokféle alapfelületnél jó 

kötés, tégla, fa, gipszkarton, csempe, porcelán, 

üveg. Gépjárműipari területen szintén alkalmaz-

ható. Kiváló tömítés bel- és kültéren  egyaránt.

Tartósan elasztikus, semleges kémhatá-

sú szilikon tömítőanyag, alkalmas akril  

és más érzékeny anyagokhoz(kivéve 

PE,PP,Tefl on). Kül- és beltérre egyaránt  

használható. Nem festhető. UV-álló. Hő-

állóság: –60 °C és +180 °C között. 

Felhasználási területek: Nagyon jó tapa-

dást biztosít az alábbi anyagoknál: üveg, 

zománc, rozsdamantes acél, aluminium, 

vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom. Alkal-

mazható PVC ablakkereteknél, és más 

építési anyagok tömítésére is.

Szín Csomagolás Cikkszám
szintelen kartus 300 ml 103230
fehér kartus 300 ml 103234
szürke kartus 300 ml 109711
fekete kartus 300 ml 103414
barna kartus 300 ml 106553

Szín Csomagolás Cikkszám
szintelen kartus 300 ml 103245
fehér kartus 300 ml 103246
szürke kartus 300 ml 104461
fekete kartus 300 ml 102254
barna kartus 300 ml 104466
bézs kartus 300 ml 103978
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SZANITER SZILIKONOK

 SZANITER NEUTRÁLIS SZILIKON

 SZANITER SZILIKON

Rendkívül rugalmas neutrális tömítő-

anyag, alkalmazható akril kádakhoz  

és zuhanyzókhoz, valamint szintetikus 

anyagokhoz egyaránt (kivéve PE, PP, 

Tefl on). Gombásodásgátlót tartalmaz. 

Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt  

hasznalható. UV-alló. Hőállósag –60°C-tól 

+200°C között.  

Felhasználási területek: Alkalmazható 

fürdőszobákban, zuhanyok, konyhák, 

wc-k tömítésére. Valamint tartósan 

nedves helységekben. Nagyon jó tapa-

dást biztosít az alábbi anyagoknál: kerá-

mia, zománc, porcelán. akrilból készült 

szaniter szerelvényekhez.

Tartósan elasztikus, kíváló minőségű szi-

likon tömítőanyag, szaniter helységek-

ben kitűnően használható (kivéve PE, PP, 

Tefl on). Nem festhető. Kül és beltéren egy-

aránt használható. UV álló. Hőmérsékleti 

ellenállás -60°C-tól +200°C-ig. Gombaölő 

adalékot tartalmaz.

Felhasználási területek: Kiválóan alkalmazha-

tó tömítéseknél fürdőszobában, zuhanyzók-

ban, fajansz  és minden olyan helységben 

ahol tartósan vízzel érintkezik.

Szín Csomagolás Cikkszám
szintelen kartus 300 ml 117973
fehér kartus 300 ml 117974

Szín Csomagolás Cikkszám
szintelen kartus 300 ml 103217
fehér kartus 300 ml 103218
szürke kartus 300 ml 104495
bézs kartus 300 ml 106481
manhattan kartus 300 ml 110586

SZANITER NE
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 VAKOLATJAVÍTÓ AKRYL

A vakolatjavító-tömítőanyag egy akryl 

alapú vizes diszperziós, szemcsés szer-

kezetű tömítő, ami hasonló a természe-

tes vakolathoz. Tökéletes tapadással  bír 

minden porózus építőipari felülethez: 

vakolat, gipszkarton, habbeton tégla, fa, 

természetes kövek stb... (kivéve PE, PP, 

Tefl on). Nem tartalmaz oldószert,  kikötés 

után festhető. 

Felhasználási területek: Rések és üregek 

kitöltéséhez, beton, vakolat stb felületen. 

Dolgozzon 10% ráhagyással a nyílászáró 

és falszerkezet, padló és oldalfal találko-

zásoknál.

Szín Csomagolás Cikkszám
fehér kartus 300 ml 123109

AKRYLOK

 AKRYL

Rendkívül jó minőségü, plaszto-elasztikus ol-

dószermentes tömítőanyag.  Teljes kikötés után 

tökéletesen festhető. Esőálló. Hőállóság: -60°C 

és +80°C között. 

Felhasználási területek: Alkalmazható tömítés-

ként. pl.:ablakpárkány, téglafalban, fal és meny-

nyezet között, lábazat és padló között, valamint 

lépcsőknél.

Szín Csomagolás Cikkszám
fehér kartus 300 ml 103228
szürke kartus 300 ml 109712
barna kartus 300 ml 102265
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EXPRESS

 AKRYL EXPRESS

 SZANITER SZILIKON EXPRESS

Az Express Akryl egy innovativ tömítőanyag, ami 

10 perc után festhető és  tökéletes tapadó erő-

vel bír minden porózus felületen: tégla, beton, 

gipszkarton, fa, stb…. Nélkülözhetetlen a belső 

dekorációs felületek kialakításához. 

Felhasználási területek: Rések és üregek kitölté-

séhez, beton, vakolat stb felületen, nyílászáró 

és falszerkezet, padló, plafon és oldalfal talál-

kozásoknál.

A szaniter szilikon express, egy rugalmas, 

gyorskötésű ecetsavas szilikon,  amely-

nek víztömítő hatása 2 óra után kialakul. 

Hosszú távon ellenáll  a nedvességnek, 

gomba és penészálló. Alkalmas a legtöbb 

hagyományos építőipari felület tömíté-

sére, padló, szaniter elemek, üveg, akryl, 

aluminium és fa esetén is. 

Felhasználási területek: 

Rugalmas tömítést biztosít a magas pá-

ratartalmú helységekben is, pl. konyha, 

fürdő, WC, mosó és szárítóhelység, hűtő 

helységek esetében, sok területen, a 

szaniterek, csempe fugák, csapok, zu-

hanykiállások környékére.

Szín Csomagolás Cikkszám
fehér kartus 300 ml 122878

Szín Csomagolás Cikkszám
fehér kartus 300 ml 120564
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MS POLYMER®

 FIX ALL CLASSIC

 FIX ALL CRYSTAL

A FIX ALL Classic egy kiváló minőségű egykomponenses, nagy ra-

gasztó erejű MS-Polymer® bázisú ragasztó és tömítő.

A FIX ALL Crystal egy kiváló minőségű víztiszta, egykomponenses, 

MS-Polymer® bázisú ragasztó és tömítő.

Szín Csomagolás Cikkszám
fehér kartus 290ml 111715
szürke kartus 290ml 106037
barna kartus 290ml 106038
fekete kartus 290ml 106039
fehér presspack 200ml 121102
fehér bliszter 80ml 108107

Szín Csomagolás Cikkszám
szintelen kartus 290ml 119382
szintelen bliszter 80ml 122393

Felhasználási területek:

– Rendkívül erős szerkezeti ragasztások fémek, 

 műanyagok, fémek és keményfák, közvetlenül 

 egymáshoz is.

– Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, 

faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására.

– Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások 

 ragasztásához az építőiparban és fémiparban 

 egyaránt.

– Gombaölőt tartalmaz, ezért kiválóan alkalmas, 

 szaniter helységekben

Felhasználási területek:

– Rendkívül erős szerkezeti ragasztások fé-

mek, műanyagok, fémek és keményfák, 

közvetlenül egymáshoz is.

– Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, 

küszöbök, faszerkezetek és

 szigetelőanyagok ragasztására.

– Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások 

ragasztásához az építőiparban és fémipar-

ban egyaránt.
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MS POLYMER®

 FIX ALL HIGH TACK

 FIX ALL TURBO

A FIX ALL High Tack egy kiváló minőségű egykomponensű, nagy 

azonnali ragasztó (150 kg/m2) erejű, MS-Polymer® bázisú ragasztó 

és tömítő.

A FIX ALL Turbo egy MS Polymer bázisú gyors (20 perc) elsődleges 

kötés idejű termék, mely alkalmas bármilyen felület ragasztására 

(kivéve PE, PP, Tefl on).

Szín Csomagolás Cikkszám
fehér kartus 290ml 119381
fehér bliszter 80ml 122392

Szín Csomagolás Cikkszám
fehér kartus 290ml 121923

Felhasználási területek:

– Rendkívül erős szerkezeti ragasztások fémek, 

műanyagok, fémek és keményfák, közvetlenül 

egymáshoz is.

– Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, 

küszöbök, faszerkezetek, és szigetelőanyagok 

ragasztására.

– Rezgő és vibráló szerkezeti csatlakozások ra-

gasztásához az építőiparban és a fémiparban 

egyaránt.

Felhasználási területek:

– Sokféle felülethez pl. beton, fém, üveg, mű-

anyag, fa és egyéb általános építőipari felü-

lethez, magas, végleges ragasztó erővel, 2 óra 

után.
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TÖMÍTŐK speciális

RAGASZTÓK

 HŐÁLLÓ SZILIKON

 CSEMPERAGASZTÓ 24A

 KÁLYHATÖMÍTŐ

A Gasket Seal egy használatrakész gépipari tömítő, amely 

alkalmazható fi lc, 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 tömí-

tésre, konyhai gépekben, szivattyúkban,  sebességváltókban 

és motorokban egyaránt. Elasztikus tömítés hűtő és fűtő  

rendszerekben, valamint sütőajtók tömítésére.

A 24A vízálló csemperagasztó erős tapadással- beltéri rögzítésekhez, falra és 

padlóburkolatokhoz. Rugalmas és ellen áll a szélsőséges hőmérsékleteknek. 

Padlófűtésnél is használható.

Felhasználási területek: Burkoló padlólapok rögzítéséhez minden felületen pl.: 

vakolaton, téglán, betonon,  gipszkartonon, OSB stb. Képes megragadni a régi 

csempe felületén  „csempe  a csempén" módszerrel (max. 20cm x 20 cm). 

Használatra kész, cementbázisú tömítőanyag. 

Kikötés után nem reped és nem töredezik.

Hőálló akár 1500°C-ig. 

Oldószer és azbesztmentes.

Felhasználási területek: Kályhák és kazánok füstcsövének 

tömítésére. Fugák és nyílások tömítésére ahol magas hő-

mérséklet keletkezik. 

Szín Csomagolás Cikkszám
piros kartus 300 ml 117975
fekete kartus 310 ml 123008
piros bliszter 60 g 120035

Szín Csomagolás Cikkszám
fekete kartus 300 ml 106649

Csomagolás Kapacitás Cikkszám
kartus 310 ml 102274
doboz 1 kg 107753
doboz 5 kg 107752
doboz 15 kg 107751
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SZERELŐRAGASZTÓK

 TÜKÖRRAGASZTÓ 47A

 NEOPRÉN SZERELŐRAGASZTÓ 48A

47A Tükörragasztó egy használatra kész, szintetikus gyanta 

alapú ragasztó.  Nagy kötőerő és kiváló ragasztóképesség 

minden építőipari alapfelülethez  (kivéve PE, PP és Tefl on). 

Alapozást nem igényel.

Felhasználási területek: Tükörragasztásra, szinte minden 

alapfelületen. Mint például: beton, tégla-vakolat, terméskő, 

csempe, fa, PVC és más szintetikus anyagokhoz: üveg, fém 

stb.  Vigyázat! Az egyik felületnek porózusnak kell lennie. 

A 47A Tükörragasztó nem  marja meg a tükrök hátsó be-

vonatát, de a sokféle lehetőség miatt ajánljuk egy előzetes 

kompatibilitásteszt elvégzését.

Gyors kötésű szerelőragasztó, amely szintetikus kaucsuk 

bázisú, oldószeres  ragasztó paszta, amely polisztirol ragasz-

tására is alkalmazható. Rendkívül jó  tapadás szinte minden 

tradicinális építési anyagokhoz (kivéve PE, PP és Tefl on). 

Egyenletlen felületeken, réskitőltésre kiválóan alkalmas. 

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Felhasználási területek: Szerelőragasztó alkalmazható: fa, 

PVC padló szegélylécek, fal panelek, profi lok,  küszöbök, és 

más fából készült dekoranyagok, farostlemez, furnérlemez-

elemek,  fém stb. ragasztására.

Gyors kötésű, oldószeres vízálló szerelőragasztó polychloroprene 

valamint  szintetikus gyanta bázissal. Rendkívül jó tapadás szinte 

minden tradicionális  építési anyagokhoz (kivéve PE, PP és 

Tefl on). Figyelem! Agresszív ragasztó –  ne használja polisztirol 

elemek és MDF-ből készült profi lok ragsztására! Javasolunk egy 

előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Felhasználási területek: Szerelő ragasztó alkalmazható: fa, PVC 

padló szegélylécek, fal panelek, profi lok,  küszöbök, és más 

fából készült dekoranyagok, farostlemez, furnérlemez-elemek,  

fém stb. ragasztására.

Csomagolás Kapacitás Cikkszám
kartus 300 ml 117981

Csomagolás Kapacitás Cikkszám
kartus 300 ml 103221

Csomagolás Kapacitás Cikkszám
kartus 300 ml 103221
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SZERELŐRAGASZTÓK

 VÍZBÁZISÚ SZERELŐRAGASZTÓ 50A

 EXTRA ERŐS EPÍTŐIPARI 

   RAGASZTÓ MONTAGE FIX

Gyors kötésü, oldószermentes, fehér színű 

akrylbázisú szerelőragasztó. Kiváló tapadást biztosít 

minden tradicionális építőipari felületen (kivéve PE, 

PP, Tefl on és bitumenes alapfelület). Alkalmazható 

polisztirolhoz, poliuretánhoz és más dekorációs 

anyagokhoz. 

Felhasználási területek: Ragasztó polisztirol, poliu-

retán léceknél, karnisoknál, rozettáknál, léceknél, 

panelek-nél. Profi lok és más parafából készült deko-

rációs anyagoknál, furnérlemez ragasztása betonra 

porózus és nem porózus felületen egyaránt, tégla, 

vakolat, fa, préselt lemez stb...  Megjegyzés! Leg-

alább az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

A Soudal Montage Fix, egy nagyerejű, oldó-

szermentes épitőipari ragasztó, kiemelkedően 

magas kezdeti tapadóerővel (>125kg/m2). Nehéz 

tárgyak  rögzítésére, szeg és csavar használata 

nélkül. 

Felhasználási területek: Fa-műanyag-fém-

kő-lemez-polisztirol és beton-gipszkarton-

faforgácslap stb...  ragasztásahoz (kiveve PE, PP, 

es Tefl on). Az egyik felületnek porózusnak kell 

lennie.

Csomagolás Kapcitás Cikkszám
kartus 300 ml 111716

Csomagolás Kapcitás Cikkszám
kartus 300 ml 123108
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SPECIÁLIS RAGASZTÓHABOK

 SOUDATHERM SZIGETELŐANYAG 

   RAGASZTÓ

 SOUDABOND EASY

A Soudatherm egy használatra kész, B1-es, 

egykomponensű, önexpanziónáló, poliuretán 

ragasztóhab, polisztirol hablemezek és egyéb 

építő és burkolóanyagok ragasztásához. 

Felhasználási területek: 

– Polisztirol keményhab lemezek ragasztására, 

mint külső szigetelés DIN 4108-2 

 (Nem alkalmazható víznyomás esetén).

– Szigetelő és csatornaelemek rögzítésére.

A Soudabond Easy egy, egy komponensű, 

B2-es, önexpanzionáló, használatra kész, 

ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztó-

hab. 

Felhasználási területek: 

– Szigetelő lemezek széles skálájának 

 ragasztására. 

– Tégla és habbeton válaszfalak ragasztá-

sához.

–  Üregek, hézagok kitöltésére. 

– Gipszkarton táblák és egyéb építő és 

burkolóanyagok ragasztásához.

Csomagolás Kapcitás Cikkszám
kartus 750 ml 120405

Csomagolás Kapcitás Cikkszám
aeroszol  750 ml 121419
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TETŐSZIGETELŐK

 BITUMENES ZSINDELYRAGASZTÓ

 SPECIÁLIS TETŐJAVÍTÓ TÖMÍTŐ

A Soudal tetőjavító rendkívül jó tapadást biztosít 

a bitumenes felületekhez,  alkalmazható csempe, 

beton tégla, fa, műanyag polyuretán hab valamint 

számos építési anyagokhoz egyaránt. Nedves alap-

felületen is alkalmazható. 

Felhasználási területek: 

Hidegragasztó minden típusú kátránypapír, tető-

cserép lezárásához, rések es  repedések tömítésére 

valamint ereszcsatornák összekötésére.

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 használha-

tó. Kéményáttörések és zárólemezek tömítésére. 

Falszerkezetekben is alkalmazható.

Szín Csomagolás Cikkszám
fekete  kartus 300 ml 106650

Szín Csomagolás Cikkszám
színtelen  kartus 300 ml 117979
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TETŐSZIGETELŐK

 WASSER STOP

 BUTYBAND ALU / BUTYL SZALAG

 SILICOAT

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.

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 lefe-

désére •  Üvegszerkezetek tömítésére •  Bádog átfedé-

sek és repedések tömítésére a konténergyártásban, 

lakókocsigyártásban és  fémszerkezetekben •  Klíma 

berendezések és szellőzőcsatornák tömítésére •  Min-

den olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a 

páradiff úziós tulajdonságra.

A Silicoat egy használatra kész, színtelen, folyékony 

impregnáló anyag, amely ecset segítségével felhord-

va tartósan víztaszító hatású a külső falakon. 

Felhasználási területek: 

Megvédi a nedvességtől a külső falakat, téglát, 

betont, természetes követ, mészkövet, homok-

követ, cserepet.

Csomagolás Kapacitás Cikkszám
doboz  0,75 kg 103522
doboz 4 kg 104732

Csomagolás Kapacitás Cikkszám
doboz  1 l 101076
doboz  5 l 100183
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PURHABOK
 PURHAB

 PISZTOLYHAB

Egykomponensű, nagy kiadóssággal rendelkező, 

rövid idő alatt vágható szigetelő és szerelőhab. 

Az alábbi felületeken kiváló ragasztóerővel ren-

delkezik: fa, PVC, alumínium, vakolat, tégla, kő, 

stb… A különleges „téli formula” lehetővé teszi  

a fagyban való használatot (max. -10 fokig). 

Felhasználási területek: 

Tömítés/szigetelés famunkáknál, valamint vá-

laszfalak, fürdőkádak, zuhany-tálcák beépíté-

sénél hangszigetelésre. Felhasználási területek: 

ablakredőnyök  és ablakpárkányok ragasztásá-

hoz, csőáttöréseknél, kábelcsatornáknál valamint  

fűtési rendszerekben, víz és csatornahálózatok-

ban szigetelésként.

Egykomponensű, magas teljesítményű, rövid 

kötés idejű, szerelő-tömítő  pisztolyhab, alacsony 

terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumí-

nium, vakolat, tégja, kő, mázolt felületekhez. A 

különleges „téli formula” lehetővé teszi  a fagyban 

való használatot (max. -10 fokig). 

Felhasználási területek: 

Szereléshez és tömítéshez ,az ajtó és ablak keret-

nél és párkánynál. Lyukak  és rések tömítésére. 

Szigetelő lemezek, hullám lemezek, tetőleme-

zek ragasztásához. Alkalmazható csőáttörések, 

kábel átvezetések szigetelésére, rögzítésére, 

fűtési rendszerekben,víz és csatornahálózatok 

szigeteléseként. 

Csomagolás Kapacitás Cikkszám
aeroszol 300 ml 109710
aeroszol 750 ml 103250
aeroszol  (-10 °C) 750 ml 108895
aeroszol 150 ml 103249
aeroszol 500 ml 116168

Csomagolás Kapacitás Cikkszám
gun 750 ml 122880
gun (-10°C)  750 ml 123013
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PURHABOK
 MEGAFOAM

 SOUDAFOAM CLASSIC / 

   PISZTOLYHAB ÉS C&F

A MEGAPURHAB egy egykomponensű, 

önexpanzionáló, multipozicionális,  használatra 

kész, ózonkímélő-hajtógázzal ellátott szerelőhab. 

A különleges  receptura kombinálva a perforált sze-

lepzárral rendkívüli kiadósságot  eredményez. 

Felhasználási területek: 

– Ajtó- és ablaktokok szerelésére, szigetelésére, 

valamint ablakkönyöklők rögzítésére.

– Üregek, csőáttörések, faláttörések, ajtótokok, 

redőnytokok kitöltésére.

– Hang- és hőszigetelésként a hűtőkamrák és 

a hűtő-gépjárműveknél.

– Szerezetek rögzítésére, kitöltésére a fém-, és 

az elektromos installációknál.

– Szigetelő panelek rögzítéséret.

A Soudal pisztolyhab egy egykomponensű, 

önexpanzionáló, használatra kész poliuretán 

hab. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi 

építési felülethez (kivéve tefl on, PE és PP), magas 

hő- és hangszigetelő érték, kiváló szerkezet és 

rendkivül jó stabilitás jellemzi.  CFC gáz mentes 

ezért ártalmatlan az ózonrétegre. A különle-

ges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való 

használatot (max. -10  fokig). A Soudal által sza-

badalmaztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja  a 

fémpalack gyors rögzítését a pisztoly tefl ontá-

nyérjában a palack 90 fokos  elfordításával. 

Felhasználási területek: 

Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és 

aluminium). Üregek és csőáttörések kitöltésére, 

tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél 

egyaránt. Hűtés és fűtéstechnikában a szigetelés 

optimalizására. Hangszigetelő rétegként.

Csomagolás Kapacitás Cikkszám
gun 750 ml 103244
gun (-10°C)  750 ml 108896
click 750 ml 107913
click (-10°C)  750 ml 118285
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PURHABOK

 AKNAPURHAB

 SOUDAFOAM 2K / 2 

   KOMPONENSŰ PURHAB

Az Akna Purhab, egy komponensű, önexpanzionáló, 

használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott 

szerelőhab. Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, víznek, 

olajnak,  baktériumoknak, sa természetben elő-

forduló savaknak. 

Felhasználási területek: 

– Aknák és kútgyűrűk tömítésére, ragasztására.

– Földfelszín alatti csőáttörések lezárására.

– Üregek kitöltésére.

A 2K purhab egy kétkomponensű, önexpanzionáló, 

B2-es, zárt cellás,  használatra kész, ózonkímélő 

hajtógázzal ellátott gyorskötésű, szerelőhab. 

Felhasználási területek: 

– Nyílászárók szigetelésére és rögzítésére

– Akusztikai szigetelő rétegként is felhordható

– Üregek kitöltésére

Csomagolás Kapcitás Cikkszám
aeroszol   750 ml 110584

Csomagolás Kapcitás Cikkszám
aeroszol   400 ml 104882
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SPECIÁLIS RAGASZTÓHABOK

 PURHABPISZTOLY TISZTÍTÓ

 SWIPEX IPARI TISZTÍTÓKENDŐ

Használatra kész tisztítóspray, ami a friss po-

liuretán 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.

A Swipex ipari tisztítókendő maradéktalanul eltá-

volítja a friss tömítő- és  ragasztóanyagot (szilikon, 

poliuretán, MS-Polymer, akril), purhabot és festé-

ket, valamint sok egyéb szennyeződést a kézről, 

szerszámról és különböző felületről. Továbbá, 

alternatívát nyújt más háztartási tisztítószerekkel 

szemben is, kiválóan alkalmas tűzhelyek, kony-

hapultok és egyéb háztartási berendezések és 

felületek tisztítására. A különböző hatóanyagok 

mellett kézápolót is tartalmaz. 

Csomagolás Kapcitás Cikkszám
gun 500 ml 103242
click 500 ml 102080
aeroszol 150 ml 104770
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Termék Szám Cikkszám
doboz  80 db 115908
bliszter  20 db 120874

Felhasználási területek: 

– Ragasztás vagy tömítés felületeinek az előkészítésére is 

 alkalmazható

– Rendkívül sok alapfelületre alkalmazható.

– Kéztörlőként is használható.

– A tűzhely és egyéb háztartási eszközök tisztítására.
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Expert in sealants, foams and adhesivesExpert in sealants, foams and adhesives

SOUDAL Magyarország Kft.
SOUDAL Magyarország Kft. 

2040 Budaörs, Gyár u. 2. 

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

Fax: (+36) 23/880-810 

www.soudal.hu


