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ET-3 0404-1325

HERMEETIKUD, LIIMID, MASTIKSID, VAHUD
SOUDAL on Euroopa juhtivaid hermeetikute, polü
uretaanide, liimide, hüdroisolatsioonimaterjalide ja
autokeemia toodete valmistaja.
SOUDALI strateegiliseks eesmärgiks on toodete
laitmatu kvaliteet, mida kinnitab ka talle antud ISO
9001:2008 sertifikaat.
SOUDALIL on esindused ja tütarfirmad 100 riigis üle
maailma ja 90% toodangust läheb ekspordiks.
SERTIFIKAADID
http://www.soudal.ee/index.php/certifikat

HERMEETIKUD
NEUTRAALSED SILIKOONID
Omadused

Toote nimi

Värvus

Kasutusala

Pakend

läbipaistev, valge,
hall, helepruun,
pronks, must jpm
(vt värvikaart)

Klaasimistööd: puit – klaas, PVC – klaas,
ehituslikud vuugid liikuvusega kuni 25%.
Vuugid polüakrülaat- ja polükarbonaatpaneelide vahel

padrun 300/310 ml
(karbis 15 tk)
400 ja 600 ml vorst
(karbis 12 tk)

läbipaistev, valge,
Väga hea töödeldavus, värvikindlus, ilmastiku ja UV-kindlus, betoonhall, pruun,
hea nakkuvus paljudel aluspindadel must jpm tellimisel

Klaasi/raami tihend töödeldud puidu,
anodeeritud alumiiniumi ja jäiga PVC-ga
ühendamisel

padrun 310 ml (karbis 15 tk)
600 ml vorst (karbis 12 tk)

SILIRUB 2 / SILIRUB AL
neutraalne hermeetik

SILIRUB PRO N

Lihtne paigaldada, elastne,
UV-kindel, püsiva värvusega

läbipaistev, valge,
SILIRUB 2/S
Lihtne paigaldada, elastne, sisaldab
Niisked ruumid, klaasimistööd: PVC – klaas, vuugid padrun 310 ml (karbis 15 tk)
helehall, jasmiin,
sanitaarne silikoonhermeetik
fungitsiide, UV-kindel
polüakrülaat- ja polükarbonaatpaneelide vahel
600 ml vorst (karbis 12 tk)
beež
SILIRUB COLOR
silikoonhermeetik

SILIRUB PDA / SILIRUB P2
ülevärvitav silikoonhermeetik

SILIRUB CLEANROOM
silikoonhermeetik

vastavalt RAL
süsteemi
värvikataloogile

Vuugid, kus on nõutud värvilise
hermeetiku kasutamine, klaasimistööd
värviliste raamide puhul

Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel,
valge, hall, pruun,
ülevärvitav alküüdvärvidega,
must
peale kõvenemist viimistlemisel
lihvitav

Ülevärvitavate ühenduskohtade
hermetiseerimine, viimistlushermeetik
klaasimistöödel puitraamide puhul

padrun 310 ml (karbis 15 tk)
600 ml vorst (karbis 12 tk)

valge, hall, pruun,
must, läbipaistev.
Muud värvid
tellimisel

Kõrgendatud hügieeninõuetega ruumide
(haiglad, polikliinikud, toiduainetööstus)
ehituslikud ja konstruktiivsed vuugid,
paisumisvuugid, klaasimistööd

padrun 310 ml
vorst 600 ml

Viimistlushermeetik ja elastsed ühendused
klaasimistöödel, ehituskonstruktsioonide vuugid,
külmlaod ja konteinerid, õhukonditsioneerid

padrun 300 ml (karbis 15 tk)
300 ja 600 ml vorst
(karbis 12 tk)

Lihtne paigaldada, elastne, UV-kindel,
püsiva värvusega, kõrge lõppläikega

Lihtne paigaldada, elastne, UVkindel, püsiva värvusega, väga hea
nake paljude materjalidega, lõhnatu

padrun 310 ml
(karbis 15 tk)
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HAPPELISED SILIKOONID
SILIRUB AC
klaasimissilikoon

Lihtne paigaldada, elastne,
UV-kindel, püsiva värvusega

läbipaistev, valge,
hall, must, beež,
pruun

SILIRUB S
sanitaarne silikoonhermeetik

Lihtne paigaldada, elastne,
UV-kindel, püsiva värvusega,
sisaldab fungitsiide

läbipaistev, valge,
hall, must, beež,
pruun jpm tellimisel

Niisked ruumid, külmlaod, konteinerid,
õhukonditsioneerid, viimistlushermeetik
klaasimistöödel

padrun 300/310 ml
(karbis 15 tk)

SILICONE U
universaalne
silikoonhermeetik

Lihtne paigaldada, elastne,
UV-kindel, püsiva värvusega,
sisaldab fungitsiide

läbipaistev, valge,
hall, Al-hall, pruun,
pronks, beež, must
jpm tellimisel

Ehituskonstruktsioonide vuugid,
viimistlushermeetik klaasimistöödel ja
elastsed ühendused alumiiniumraamide
puhul, külmlaod, köögid, vannitoad

padrun 300/310 ml
(karbis 15 tk)
tuub 80 ml
(karbis 12 tk)

SILIRUB AQ
akvaariumisilikoon
(liimhermeetik)

Lihtne paigaldada, elastne,
UV-kindel, püsiva värvusega,
väga hea nake klaasiga,
peale kõvenemist täiesti neutraalne

läbipaistev,
must

Ühenduskohad akvaariumites ja
terraariumites

padrun 310 ml
(karbis 15 tk)

GASKETSEAL
silikoonhermeetik

Lihtne paigaldada, vastupidav
kõrgetele temperatuuridele, elastne

punane

Kuumuskindlate, kuni +280 OC, tihendite
valmistamine, küttesüsteemid, metalldetailide
ühenduste hermetiseerimine

padrun 310 ml (karbis 15 tk)
tuub 80 ml (karbis 12 tk)
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AKRÜÜLHERMEETIKUD

Omadused

Toote nimi

Värvus

ACRYRUB
ülevärvitav
akrüülhermeetik

Lihtne paigaldada, plastoelastne,
püsiva värvusega, peale kõvenemist
valge, hall, pruun,
veekindel ja ülevärvitav.
must
Väga hea nake paljude poorsete
materjalidega

EXPRESS
ülevärvitav
akrüülhermeetik

Kiireltkuivav plastoelastne hermeetik,
mida võib töödelda ja värvida 10 min
peale paigaldamist.
Eelkõige sisetöödeks

TRANSPACRYL
ülevärvitav
akrüülhermeetik

Plastoelastne, hästi töödeldav, väga
hea nake poorsete pindadega ja
anod. alumiiniumi ja PVC-ga. Peale
kõvenemist läbipaistev, veekindel ja
ülevärvitav. Sisaldab fungitsiide

Soudafill Light
täiteaine

Ülikerge kaaluga kasutusvalmis
täiteaine pilude ja pragude täitmiseks,
eriti poorsete ehitusmaterjalide puhul.

Fassaadiakrüül

Kasutusala

Pakend

Ühendused liikuvusega kuni 15%.
Täitehermeetik betooni- ja krohvipragudes,
ühendused ukse- ja
aknaraamide ning põranda ja liistude
vahel, poorsete pindade ühendused

padrun 300/310 ml
(karbis 15 tk)
600 ml vorst
(karbis 12 tk)

Ühendused liikuvusega kuni 15%. Täitehermeetik
betooni- ja krohvipragudes.
Ühendused ukse- ja aknaraamide ning põrandaja põrandaliistude vahel

padrun 300 ml
(karbis 12 tk)

Ühendused liikuvusega kuni 12,5%.
Täitehermeetik betooni- ja krohvipragudes,
ühendused ukse- ja aknaraamide ning põranda ja
liistude vahel, poorsete pindade ühendused

padrun 310 ml
(karbis 15 tk)
600 ml vorst
(karbis 12 tk)

valge

Sobib seintes ja lagedes asuvate mitteliikuvate
liitekohtade ja pragude täitmiseks

tuub 300 ml

Plasto-elastne ühekomponente vuugihermeetik kasutamiseks
välitingimustes

valge

Sobib krohvis või betoonis pragude parandamiseks

tuub 300 ml

Cement Repair
Express

Granulaarse struktuuriga täitepasta
ühenduste ja pragude täitmiseks
betoonis

hall

Aukude ja pragude täitmiseks betoonis ja
tsementpindadel, krohviparandustöödel, betoontreppide jms parandamiseks

tuub 300 ml

PARKETIKITT

Polüakrülaatidel põhinev
lahustivaba mastiks.
Asendab ACRYRUBi

vastavalt
värvikaardile

Puit- ja parkettpõranda ühendused
ja praod, kus liikuvus ei ületa 15%,
hermeetik parketi ja seina vahele

padrun 300/310 ml
(karbis 15 tk)

valge, hall, must,
tumebeež.
Muud värvid
tellimisel

Suure liikuvusega ühendused ehitusel,
ühendused ukse- ja aknaraamide ning
seinte vahel, paisumisvuugid erinevate
ehitusmaterjalide vahel

alumiiniumpadrun 310 ml
600 ml vorst
(karbis 12 tk)

Suure liikuvusega ühendused ehitusel,
ühendused ukse- ja aknaraamide ning seinte
vahel, paisumisvuugid erinevate ehitusmaterjalide vahel. Spetsiaalselt betoon
elementide vuukide jaoks

alumiiniumpadrun 310 ml
600 ml vorst
(karbis 12 tk)

Hermetiseerimis- ja kinnitustööd
ehitusel ja metallitööstuses.
Strukturaalne sidumine vibreerivates
konstruktsioonides

alumiiniumpadrun 310 ml
600 ml vorst
(karbis 12 tk)

padrun 290 ml

valge

paigaldamisel
valge,
peale kõvenemist
läbipaistev

POLÜURETAANHERMEETIKUD
SOUDAFLEX 14 LM
polüuretaanhermeetik

Lihtne paigaldada. Madala
mooduliga. Peale kõvenemist jäävalt
elastne, väga hea nake enamuse
pindadega

Soudaflex 25 LM
polüuretaanhermeetik

Lihtne paigaldada. Madala ja keskmise mooduliga. Peale kõvenemist
jäävalt elastne, väga hea nake
enamuse pindadega, ei sobi
klaasile. Vastupidav paljudele
kemikaalidele

SOUDAFLEX 40 FC
polüuretaanhermeetik

betoonhall

Lihtne paigaldada. Peale kõvenemist valge, hall, must,
teak.
jäävalt elastne, väga hea nake
Muud värvid
enamuse pindadega. Vastupidav
tellimisel
paljudele kemikaalidele

HÜBRIIDPOLÜMEERSED HERMEETIKUD JA LIIM-HERMEETIKUD
FIX ALL TURBO
väga kiire kuivamisega
liimhermeetik

Lihtne paigaldada. Saavutab kiiresti
(ca 20 min) lõpptugevuse. Ülevärvitav
vesidispersioonvärvidega. Püsiva
värvusega, ilmastiku- ja UV-kindel

valge

Ühendused ehituses liikuvusega kuni 20%,
ühendused vibreerivates metallkonstruktsioonides. Hea nake enamuse tavaliste
materjalidega

FIX ALL FLOOR/WALL
liimhermeetik
põrandatele/seintele

Lihtne paigaldada, UV-kindel. Ei määri
looduslikke kive. Ülevärvitav (soov.
eelnev test). Kasut. ka niisketes ting.

valge

Erinevate materjalide liimimine horisontaalsetele
ja vertikaalsetele pindadele

ämber 4 kg

Ühendused liikuvusega kuni 20 %.
Liimimiseks ja hermetiseerimiseks
ehitusel, vibreerivad konstruktsioonid,
niisked ruumid, lehtmetall-tooted

padrun 290 ml
(karbis 12 tk)

FIX ALL HIGH TACK
tugeva algnakkega
liimhermeetik

FIX-ALL
universaalne liimhermeetik

FIX-ALL Crystal

SoudaSEAL 215 LM
tugeva nakkega hermeetik

SOUDASEAL 235 SF
HB liimhermeetik

SOUDASEAL 240 FC
HB liimhermeetik

Lihtne paigaldada. Kiire kõve
nemine ja eriti tugev nake peaaegu
kõikide pindadega.
valge, hall, pruun,
Ülevärvitav, ei vaja kruntimist,
must
UV-kindel, püsiva värvusega.
Keemiliselt neutraalne
ja keskkonnasõbralik
Lihtne paigaldada. Kiire kõvenemine
ja eriti tugev nake enamuse materja- valge, hall, must,
pruun, beež
lidega, ülevärvitav ei vaja kruntimist,
UV-kindel, püsiva värvusega.
Keemiliselt neutraalne ja keskläbipaistev
konnasõbralik, sisaldab fungitsiide

Ühendused liikuvusega kuni 20 %.
Liimimine ja hermetiseerimine ehitusel,
vibreerivad konstruktsioonid, niisked
ruumid, lehtmetall-tooted.
Ühendused vitriinklaaside vahel

Ühekomponentne, elastne hermeetik
kasutamiseks suure liikuvusega
Ühendused liikuvusega kuni 50%.
valge, must, hall,
vuukides ja kohtades, kus vajatakse
Deformatsioonivuugid ehituses, ka kõrghoonetel.
betoonhall.
tugevat, aga samas painduvat kumÜhendused ukse- ja aknaraamide
Muud värvid
mitaolist tihendit. Ülevärvitav, ei
ning seinte vahel. Laeva- ja masinaehitus
tellimisel
määri looduskivitooteid
Tugev ja elastne hermeetik. Väga hea
Elastsus võimaldab liikuvust kuni 20 %.
nake enamuse materjalidega. Talub
Struktuurne sidumine vibreerivates
valge, must.
kõrget temp. ja niiskust, keskkonna
konstruktsioonides ja kohtades, kus on
Muud värvid
sõbralik. Ülevärvitav, püsiva värnõutav elastsus ja suur tugevus.
tellimisel
vusega, vastupidav UV-kiirgusele
Laeva- ja masinaehitus
ja paljudele kemikaalidele
Lai kasutusala. Hea nake
enamuse materjalidega, eriti
poorsete pindade ja PVC-ga

valge, hall, must.
Muud värvid
tellimisel

Ühendused liikuvusega kuni 25%.
Siduv hermeetik vibreerivates
konstruktsioonides, lehtmetall-toodete
liitevuugid. Laeva- ja masinaehitus

padrun 80 ja 290 ml
(karbis 12 tk)
600 ml vorst (karbis 12 tk)
padrun 290 ml (karbis 12 tk)

padrun 290 ml
600 ml vorst
(karbis 12 tk)

padrun 290 ml
600 ml vorst
(karbis 12 tk)

padrun 290 ml
600 ml vorst
(karbis 12 tk)
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Toote nimi

Omadused

Värvus

Kasutusala

Pakend

SoudaSEAL HT
tugeva algnakkega
liimhermeetik

Väga tugeva algnakkega, mis
välistab vajaduse kinnitatavate
elementide algseks toetamiseks.
Ei määri looduskivitooteid

valge, must.
Muud värvid
tellimisel

Metall-, plast-, mittemetalltoodete ja peeglite
kinnitamine

padrun 290 ml
tellimisel 600 ml vorst
(karbis 12 tk)

SoudaSEAL 270 HS
tugeva nakkega
liimhermeetik

Väga tugevate
siduvate omadustega

valge, must

Erinevad konstruktsioonielementide
ühendused.
Siduv liimhermeetik masinaehituses
(konteinerid, vagunid, lennukid)

padrun 290 ml
tellimisel 600 ml vorst
(karbis 12 tk)

SMX-506
klaasimissilikoon
isepuhastuvatele klaasidele

SMX polümeeridel baseeruv. Hea
nake enamuse pindadega. Üle
värvitav ja UV-kindel. Hea
vastupidavus kemikaalidele

must

Klaasimistööd eelkõige isepuhastuvate klaaside (Bioclean, Activ Glas) kasutamisel.

padrun 290 ml
600 ml vorst

valge.
Muud värvid
tellimisel

Kõrgendatud hügieeninõuetega ruumide
(haiglad, polikliinikud, toiduainetööstus)
ehituslikud ja konstruktiivsed vuugid.
Liimimis- ja hermetiseerimistööd ehitusel,
sanitaartehnilised tööd, põrandavuukide
täitmine, konstr. liimina vibratsioonivõimalikes
tarindites

padrun 290 ml

Lihtne paigaldada. Elastne, tugev
nake enamuse materjalidega. Üle
värvitav, püsiva värvusega,
SoudaSEAL CLEANROOM
UV-kindel. Talub kõrget temperatuu
ülevärvitav tugeva nakkega
ri ja niiskust. Heade mehaaniliste
liimhermeetik
omadustega painduv elastne kummi.
Padrunist hästi väljapressitav ka
madalatel temperatuuridel

MASTIKSID
CALOFER
ahjuhermeetik

Kasutusvalmis. Peale kõvenemist
ei pragune ega murene. Vastupidav
temperatuuridele kuni +1500 OC
Ei sisalda asbesti

must,
tellimisel beež

Ühenduste ja avade hermetiseerimine
kõrgete temp. piirkonnas: küttesüsteemid,
ahjud, grillid. Konstruktsioonide ja
süsteemide parandustööd

padrun 300 ml
(karbis 15 tk)

BUTYRUB
ehitusmastiks

Lihtne paigaldada. Kuivamisel
moodustab pinnale elastse kile,
ülevärvitav 24 tunni pärast.
Universaalne nake

valge, hall,
pruun, must

Ühendused liikuvusega kuni 7%.
Täitehermeetik, ühendused tellisseina ja
ukse- ning aknaraamide vahel,
klaasimistööd kasvuhoonetes,
kanalisatsioonitööd

padrun 300 ml
(karbis 15 tk)
600 ml vorst (karbis 12 tk)
30 kg ämber

KATUSEREMONDI
MASTIKS

Lihtne paigaldada.
Veekindel liimiv mastiks,
hea nake bituumenpindadega,
võib kasutada ka märgadel
pindadel

must

Katuste remont, kanalisatsioonitorude
hermetiseerimine, roostekahjustuste
parandamine tsinkplekk-toodetel,
polüstüroolist ja polüuretaanist
isolatsiooniplaatide liimimine

padrun 310 ml
(karbis 15 tk)

SOUDAFALT
katuseremondi hermeetik

Lihtne paigaldada.
Hea nake bituumenpindadega,
võib kanda ka märgadele pindadele
(isegi vee all), väike voolavus

must

Ühendused liikuvusega kuni 10%.
Katuse ja vihmaveesüsteemid,
kanalisatsioonitorude hermetiseerimine

padrun 310 ml
(karbis 15 tk)

SOUDALI
aknakitt

Lihtne paigaldada, kasutusvalmis,
ei pragune ega murene,
peale kõvenemist ülevärvitav,
ei määri poorseid pindu

naturaalne pruun

Klaasimistööd, ka kasvuhooned.
Klaasimisega seotud parandus- ja
remonditööd

plastpurk 1 kg (karbis 6 tk)
muud suurused tellimisel

AQUAFIX
IGA ILMA HERMEETIK

Lihtne paigaldada ja viimistleda,
plastoelastne, väga hea nake
enamuse materjalidega, isegi
vee all. Sisaldab lahusteid

Ühendused märgades tingimustes:
katused, vihmaveerennid ja kanalisatsioonitorud,
ühendused liikuvusega kuni 10%,
läbijooksude kiirparandus

padrun 300 ml
(karbis 15 tk)

läbipaistev

LIIMID
Toote nimi

Omadused

Värvus

Kasutusala

Pakend

KONSTRUKTSIOONILIIM
60 A
polüuretaanliim

Kasutusvalmis.
Väga kiire kõvenemisega. Vahustudes täidab pinna ebatasasused,
tugev nake, veekindel.
Efektiivne niisketel pindadel

läbipaistev

Puidu liimimine (mööblitööstus,
ehituskonstruktsioonid), isolatsioonimaterjalide
kinnitamine vineeri, PLP, tellise,
ehitusplokkide, kummi, metalli ja PU-vahtude
liimimisel

padrun 310 ml
(karbis 12 tk)

MONTAAžILIIMID
PUROCOL
ja PUROCOL EXPRESS

Kiire kõvenemisega (3 h ja 1 h),
väga tugev nake, veekindel. Vahustudes täidab pinna ebatasasused.
Efektiivne niisketel pindadel

läbipaistev

Puidu liimimine: mööblitööstus,
ehituskonstruktsioonid, ukse- ja aknaraamid,
isolatsioonimaterjalide (ka polüstürool)
kinnitamine

padrun 310 ml
(karbis 15 tk)

CYANOFIX
superkiire momentliim

Väga kõva nake
mõne sekundi jooksul

poolläbipaistev

Sileda pinnaga materjalide liimimiseks
– kumm, klaas, metall ja plastmass v.a
PE, PPE ja teflon

metalltuubid 3 g
(karbis 24 tk)
plastpudelid 20 g
(karbis 12 tk)

UNIVERSAALNE
MONTAAžILIIM
48 A

Väga hea algnake, kiire ja tugev
kinnitumine, paksu konsistentsiga,
veekindel. Ei sobi polüstüroolile

rohekaskollane

Kantakse ainult ühele pinnale.
Akna-, põranda- ja seinalaudade, liistude,
roovituse ja kipsplaatide kinnitamine.
Vaipkatete, trepininade ja -servade liimimine

padrun 300 ml
(karbis 12 tk)
tellimisel 1 l ämber

UNIVERSAALNE
MONTAAžILIIM
49 A

Kasutusvalmis, hea nake ka
ebatasastel pindadel,
veekindel

kollakasroheline

Paigaldamine spetsiaalse püstoliga. Isolatsioonija liimimistööd, aknalaudade, liistude ja uksepakkude ning seinapaneelide ka polüstüroolist ja
kaablirennide kinnitamine

padrun 300 ml
(karbis 12 tk)
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Toote nimi

Omadused

Värvus

Kasutusala

Pakend
padrun 310 ml
(karbis 15 tk)

MONTAAžILIIM ECOGRIP
50 A

Lahustivaba, väga hea algnake,
veekindel, ülevärvitav.
Asendab naelu ja kruvisid

valge

Kantakse ainult ühele pinnale. Akna-, seina ja
põrandalaudade, liistude, aknaraamide, roovituse
ning kipsplaatide kinnitamine. Vaipkatete,
trepininade ja -servade ning pehmete isolatsioonimaterjalide liimimine. Ebaühtlaste pindade täiteks

PÕRANDAKATTELIIM
26 A

Pika liimimisajaga,
moodustab elastse liimikile,
tugeva nakkega

valge

Universaalne liim – vaipkatted, linoleum,
vinüül ja PVC alusega põrandakatted,
veekindlad katted

plastpurgid
1; 5 ja 15 kg

PARKETILIIM 68 A

Vesidispersioonil põhinev,
kiireltkuivav kasutusvalmis liim

beež

Puit- ja mosaiikparketi liimimine.
Liim kantakse pinnale 3 mm paksuselt
ja element paigaldatakse 5 min jooksul.
Lihvida ja lakkida võib 24 h möödudes

ämber
1; 5 ja 15 kg

PARKETILIIM 69 A

Sünteetilisel kautšukil ja alkoholil
põhinev kiireltkuivav, kasutusvalmis,
läbitungiv parketiliim

merevaik

Puit- ja mosaiikparketi, sh troopilistest puidu
liikidest ja kõvapuidust elementide liimimine.
Liim kantakse 3 mm paksuse kihina pinnale ja
element paigaldatakse 5 min jooksul.
Lihvida ja lakkida võib 24 h möödudes

ämber 13 kg

LAMINAATPARKETI LIIM
73 A

Polüvinüüldispersioonil põhinev
kasutusvalmis veekindel liim

valge

Laminaatparketi liimimine. Liim kantakse ribadena
ühendusse kogu pikkuses, tooted surutakse
üksteise vastu ja hoitakse nii 15 min.
Peale kõvenemist läbipaistev

tuub 500 ml

POLÜSTÜROOLI LIIM
28 A

Vesidispersioonil põhinev
kasutusvalmis pasta.
Ei põle ega sisalda lahusteid

valge

MIR-O-BOND/LIIM 47 A
peegliliim-hermeetik

Hea nake paljude pindadega. Pärast
kõvenemist jäävalt elastne. Ei reageeri
peegli tagakülge katva materjaliga

helehall

SUPERLIIM 24 A
keraamilistele plaatidele

Kasutusvalmis pasta. Väga hea nak
kega, elastne, veekindel, mittesüttiv

helekollane

Seina- ja põrandaplaatide liimimine (ka põrandakütte korral), niisked ruumid, nn liikuvad pinnad

padrun 310 ml
(karbis 12 tk)
ämber 1; 5 ja 15 kg

VEEKINDEL PUIDULIIM
Pro 40 P / Pro 45 P

Väga tugevat ühendust andev veekindel ja pinna sisse tungiv
ühekomponentne polüuretaanliim

läbipaistev

Puitdetailide (ka niiskete) liimimine.
Paigaldada 3 min jooksul ja elemendid hoida
kokkusurutuna 3 h

pudel 750 ml

SOUDABOND EASY
Isepaisuv PU-liimvaht

Väga head liimivad omadused,
vähendab tööaega liimimisel ca
30%. Tulepüsivusklass B2

roosa

Polüstüreen- ja krohviplaatide liimimine,
kergplokkide kinnitamine mittekandvates
vaheseintes

aerosoolballoon
750 ml (karbis 12 tk)

KONTAKTLIIM 140 LQ
kontaktliim

Sünteetilisel kautšukil põhinev. Lihtne
paigaldada. Niiskuskindel, kiire
kõvenemisega ja tugeva nakkega

kollakas

Eelkõige nahast, kummist, korgist, plast jne
katete liimimine puit ja metallpindadele.
Kanda mõlemale pinnale ja suruda kokku
ca 10 min pärast.

tuub 50 ja 125 ml
metallpurgid 750 ml ja 5 l

SOUDALIIM
soojustusplaatide liim

Isepaisuv liimvaht, head liimivad
omadused, võrreldes seni kasutatavate
liimidega vähendab tööaega ca 30%

oranž

Polüstüreenplaatide kinnitamiseks erinevatele
pindadele (v.a PE, PP, PTFE ja silikoon)

aerosoolballoon
800 ml neto
(karbis 12 tk)

PERIMETERKLEBER
sokli soojustamiseks

Isepaisuv liimvaht, head liimivad oma
dused, vähendab tööaega, kasutatav
ka maapinnast allpool

oranž

Polüstüreenplaatide kinnitamiseks erinevatele
pindadele (v.a PE, PP, PTFE ja silikoon).
Sokli soojustamiseks

aerosoolballoon
800 ml neto
(karbis 12 tk)

T-REX kohese nakkega

Kiududega tugevdatud lahustitevaba
ehitusliim

valge

T-REX kohese nakkega on mõeldud raskete
detailide tugevaks kinnitamiseks nii sise- kui
välistöödel

tuub 380 g

Kiududega tugevdatud lahustitevaba
ehitusliim, mis peale kuivamist muutub
täielikult läbipaistvaks

värvitu

Sobib enamike materjalide liimimiseks
poorsetele pindadele

tuub 380 g

Kiududega tugevdatud kiirestikuivav
sünteetilistel vaikudel põhinev liim

beež

Sobib enamike materjalide (va polüstürool)
liimimiseks peaaegu kõikidele pindadele, ka
ebaühtlastele

tuub 380 g

Värvus

T-REX läbipaistev

T-REX kiire kuivamisega

Polüstüroolist viimistlusmaterjalide liimimiseks.
Pasta kantakse 5 mm paksuselt pinnale, mis
tuleb kokku suruda 10 min jooksul. Ühendus
on kuivanud 24 h möödudes
Peeglite liimimine ebatasastele pindadele,
peegelseinte liimimine ja ühenduste
hermetiseerimine

ämber
1 ja 5 kg
padrun 300/310 ml
(karbis 15 tk)

POLÜURETAANVAHUD
Toote nimi

Omadused

FLEXIFOAM
suure elastsusega
polüuretaanvaht
aastaringseks kasutamiseks

Kasutusvalmis, isepaisuv, suure
elastsuse ja heade deformatsiooni
omadustega, head soojus- ja
heliisolatsiooniomadused

SOUDAFOAM
MAXI
suure saagisega
polüuretaanvaht
(ka talvine -10 OC versioon)
SOUDAFOAM
MAXI ARCTICA -25O
kasutamiseks ekstreemsetel
külmakraadidel
kuni -25 OC

Kasutusala

Pakend

sinine

Isolatsiooni- ja montaažitööd suure liikuvusega,
vibratsioonile ning meh. mõjutustele alluvates
vuukides

aerosoolballoon
750 ml

Nii suvine kui talvine (temp kuni
-10 OC) suure saagisega püstoli
vaht, mis ribana paigaldades
võimaldab saada kuni 40%
rohkem vahtu võrreldes tavalise
suve- ja talvevahuga

šampanja

Ukse- ja aknaraamide paigaldamine,
monteerimine ja isoleerimine. Katusekonst
ruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade
täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide
kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine

aerosoolballoon
870 ml (neto)
(karbis 12 tk)

Kasutusvalmis väga suure
saagisega vähese paisuvusega
polüuretaanvaht, kasutamiseks
ekstreemsetel külmakraadidel

šampanja

Ukse- ja aknaraamide paigaldamine ja
hermetiseerimine, tühimike täitmine,
katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude
juures avade täitmine

aerosoolballoon
870 ml (neto)
(karbis 12 tk)
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POLÜURETAANVAHUD
Toote nimi

Omadused

PROFESSIONAL 60
püstolivaht
(ka talvine -10O versioon)

Kasutusvalmis, isepaisuv, väga
stabiilne, head soojus- ja
heliisolatsiooniomadused,
väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE

KOLLANE PÜSTOLIVAHT
(ka talvine -10O versioon)

Kasutusvalmis, isepaisuv, väga
stabiilne, head soojus- ja
heliisolatsiooniomadused,
väga hea nake kõikide materjalidega v.a PE ja PPE

SOUDAFOAM
Genius Gun
montaaživaht
kollane Genius Gun
(ka talvine -10O versioon)

Kasutusvalmis, isepaisuv, stabiilne,
väga hea täitevõime, head soojusja heliisolatsiooniomadused.
Väga hea nake kõikide
materjalidega v.a PE ja PPE

SOUDAFOAM CLICK & FIX
püstolivaht Click & Fix
(ka talvine -10 OC versioon)

Kasutusvalmis, isepaisuv, stabiilne,
head soojus- ja heliisolatsiooni
omadused. Ballooni ja püstoli kiire
ühendumine. Väga hea nake kõikide
materjalidega v.a PE ja PPE

SOUDAFOAM GUN LOW
EXPANSION
SOUDAFOAM GUN
CLICK &FIX LOW EXPANSION
püstolivaht
madala paisumisega

Kasutusvalmis, isepaisuv
minimaalse järelpaisumisega,
head soojus- ja heliisolatsiooni
omadused, väga hea nake
kõikide materjalidega
v.a PE ja PPE

SOUDAL DRAIN &
PIPE FOAM
Soudali
kanalisatsioonivaht

Kasutusvalmis, isepaisuv, stabiilne, veekindel rõhuni 0,5 baari,
pahteldatav ja värvitav. Väga hea
nake kõikide mat. v.a PE ja PPE.
Vastupidav kütustele, õlidele,
veele, hapetele

Värvus

Kasutusala

Pakend

šampanja

Ukse- ja aknaraamide paigaldamine,
monteerimine ja isoleerimine. Katusekonst
ruktsioonides ja toru- läbiviikude juures avade
täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide
kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine

aerosoolballoon
750 ml (neto)
(karbis 12 tk)

šampanja

Ukse- ja aknaraamide paigald., monteerimine ja
isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsiooni
materjalide ja katusekivide kinnitamine.
Helikindlate ekraanide valmistamine

aerosoolballoon
750 ml (neto)
(karbis 12 tk)

šampanja

Ukse- ja aknaraamide paigaldamine,
monteerimine ja isoleerimine. Katusekonst
ruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade
täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide
kinnitamine. Helikindlate ekraanide valmistamine

aerosoolballoon
750 ml (neto),
300 ja 500 ml
(karbis 12 tk)

šampanja

Ukse- ja aknaraamide paigald., monteerimine ja
isoleerimine. Katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine. lsolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine.
Helikindlate ekraanide valmistamine

aerosoolballoon
750 ml (neto)
(karbis 12 tk)

šampanja

Tänu aeglasele paisumisele täpselt paigaldatav.
Ukse- ja aknaraamide paigaldamine, monteerimine ja isoleerimine. Katusekonstruktsioonides
ja toruläbiviikude juures avade täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine.
Helikindlate ekraanide valmistamine

aerosoolballoon
750 ml (neto)
(karbis 12 tk)

Kanalisatsioonitorude ja kaevurõngaste
ühendamine ja hermetiseerimine. Toruläbiviikude sulgemine ja hermetiseerimine.
Ühenduste isoleerimine pinnases.
Universaalne hermeetik niiskuse vastu

aerosoolballoon
750 ml (neto)
(karbis 12 tk)

Vahupüstoli, vahuballooni ventiili puhastamine,
kõvenemata vahu eemaldamine.
Tänu lisaventiilile saab edukalt kasutada ka
hariliku vahuballooni ventiili ja toru
puhastamiseks

aerosoolballoon
150, 500 ml
(karbis 12 tk)

Isoleerimis- ja montaažitööd kohtades,
kuhu õhu juurdepääs on raskendatud

aerosoolballoon
400 ml
kõrrega paigaldamiseks

Ukse- ja aknaraamide paigaldamine,
monteerimine ja isoleerimine. Katusekonst
ruktsiooni ja toruläbiviikude juures avade
täitmine. Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide
kinnitamine. Helikindlate ekraanide
valmistamine

aerosoolballoon
500 ml
kasutamiseks
püstoliga

šampanja

GUN & FOAM CLEANER
püstoli ja vahupuhasti
(ka Click & Fix versioon)

Kasutusvalmis, sisaldab lahusteid

värvusetu

SOUDAFOAM 2K
kahekomponentne
polüuretaanvaht

Montaaživaht, mille kõvenemine
toimub komponentide vahelise
reaktsiooni tulemusel (ei vaja õhu
niiskust). hea nake kõikide
materjalidega
v.a PE, PPE ja PFTE.

roheline

SOUDAFOAM SMX
isotsüanaadivaba
montaaživaht

SMX polümeeride baasil
valmistatud isotsüanaadivaba
PU-vaht.
Kõveneb niiskuse toimel.

valge

TULETÕKKETOOTED
Toote nimi

Omadused

Värvus

Kasutusala

Pakend

FIRECEMENT HTO
kuumuskindel hermeetik

Kasutusvalmis, vastupidav tempe
ratuurile kuni +1500 OC (tulekindel
120 min). Peale kõvenemist ei pragune ega murene. Ei sisalda asbesti
ega teisi kahjulikke komponente

must

Ahjude, küttesüsteemide, grillide jne
ühenduste ja avade hermetiseerimine

padrun 310 ml
(karbis 15 tk)

Lihtne kasutada. Tulekindel kuni
FIRESILICONE B1 FR
4 tundi. Peale kõvenemist elastne,
tuletõkke-silikoonhermeetik väga hea nake enamuse pindadega,
püsiva värvusega ja UV-kindel

hall

Kõik ehitus- ja klaasimisühendused,
kus nõutav tulekindlus,
tulekindlad paisumisvuugid

padrun 310 ml
(karbis 15 tk)

valge, hall

Tulekindlad vuugid (põhiliselt poorsed materjalid),
vuugid liikuvusega kuni 15%. Täitehermeetik
tühemikele betoonis ja krohvis

padrun 310 ml
(karbis 15 tk),
tellimisel 600 ml vorst
(karbis 12 tk)

valge

Ühendused liikuvusega kuni 20%.
Ühendused paneel- ja vibreerivates konstruktsioo
nides, ukse- ja aknaraamide ning seinte vahel,
paisumis- ja siduvad vuugid ehituses.
Laeva- ja masinaehitus

padrun 290 ml,
tellimisel 600 ml vorst

roosa

Ukse- ja aknaraamide paigaldamine ning isoleerimine. Vaheseinte, lagede ja põrandate tulekindlad
ühendused, katusekonstruktsioonides ja toruläbiviikude juures avade täitmine.
Isolatsioonimaterjalide ja katusekivide kinnitamine.
Helikindlate ekraanide valmistamine

aerosoolballoon
750 ml
(karbis 12 tk)

FIRECRYL
tuletõkkehermeetik

SoudaSEAL FR
tuletõkke-liimhermeetik

SOUDAFOAM FR
Soudali tuletõkkevaht
(kõrrele, Click&Fix ja
tavalisele püstolile)

Moodustab tule levikut (üle 4 tunni)
takistava kihi. Peale kõvenemist
värvitu ja veekindel, ülevärvitav,
väga hea nake poorsete pindadega
Lihtne paigaldada. Elastne, tugev
nake enamuse pindadega.
Ülevärvitav, pü- siva värvusega, ei
vaja krunti, UV-kindel.
Talub kõrget temperatuuri ja niiskust,
vastupidav paljudele kemikaalidele
Isepaisuv, stabiilne, vahuga täidetud ühendused kaitsevad suitsu ja
gaasi eest, head soojusja heliisolatsiooniomadused. Väga
hea nake enamuse materjalidega
v.a PE ja PP

ET-3 0404-1325
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SPETSIAALSED TOOTED, KRUNDID
Omadused

Toote nimi

Universaalne krunt, vedelik, lihtne
kasutada. Primer 100 sobib PU
PRIMER 100/PRIMER 150
universaalne kRunt hermeetikutele, Primer 150 silikoon
ja SMX hermeetikutele

Värvus

Kasutusala

Pakend

läbipaistev

Kõikide poorsete pindade kruntimine ka
niisketes tingimustes, paisumisvuugid

metallpurk
250 ml või 1 l

SILIKOONI EEMALDAJA

Kasutusvalmis geel looduslike lahustite baasil, kiire toimega, ei tilgu

värvitu

Kõvenemata hermeetikujääkide kõrvaldamine,
hermeetikute plekkide eemaldamine

plastpudel 100 ml

SURFACE CLEANER
pinnapuhasti

Vedelik, nii puhastaja kui rasvaeraldaja mittepoorsetele materjalidele.
Sobib silikoon-, polüuretaan- ja
hübriidpolümeerhermeetikutega

läbipaistev

Plastpindade, puuderkatete ja teiste
mittepoorsete pindade puhastamine enne
hermeetikute paigaldamist

metallpurk
500 ml

SOUDABAND ACRYL
isepaisuv hermetiseeriv
lint

Kasutusvalmis, kokkupressitud,
vastupidav iseliimuv hermetiseerimislint, mis vuugis paisub. Ei vaja
kruntimist ja järelkäsitlust. Tuule- ja
veekindel, heli- ja soojusisolaator

antratsiithall

Nii sise- kui välistöödel ühenduste täitmine
erinevate konstruktsioonielementide vahel
tuule- ja vihmatõkkeks

rullid
kokkupressitud 1/5

NIISKUSEPÜÜDJA
saadaval ka ainult
täitepakendid

Vahend, mis võimaldab korrigeerida
õhu niiskusesisaldust imedes sealt
liigse niiskuse, kõrvaldab ebameeldivad lõhnad ja takistab hallituse teket

valge pakend

Niiskuse eemaldamine õhust, garaažides,
vannitubades, jahtides, autodes,
haagissuvilates jne

perforeeritud
plastmasskarp
450 g ja 1 kg

WASSERSTOP
veekindel katusekatte
hermeetik

Kiududega armeeritud veekindel
katusekattehermeetik, mis sobib
kasutamiseks ka märgadel pindadel

hall

Katuste rentslite ja kuplite kiirparandus igasuguse
ilmaga. Katusesse tekkinud pragude ja vigastuste
parandamine

purk 0,75 l või 4 l

KEEMILINE ANKUR
ankurpoltide kinnitusliim

Liim keermestatud varraste, tikkpoltide, sarruste jne kinnitamiseks nii
õnnes- kui täismaterjalist ehituskonstruktsioonidesse

hall

Trepikäsipuude, tarade, rullkatete, radiaatorite
jne kinnitamine

padrun 280 ml,
kastis 12 tk

PU-remover
kõvenenud vahujääkide
eemaldaja

Tugeva toimega, lõhnata,
lihtne kasutada

punakaspruun

Kõvenenud vahujääkide eemaldamine
erinevatelt pindadelt

tuub 100 ml

SWIPEX
puhastuslapid

Vastupidavad kiudkangast immutatud
puhastuslapid värvi, tindi, liimi,
hermeetiku, õli ja rasva
eemaldamiseks kätelt, tööriistadelt ja
muudelt pindadelt

valge, roosa

Eemaldab mittekõvenenud hermeetikujäägid,
puhastab tööriistad, pinnad jms õlist, tindist,
liimist, rasvast jne. Eemaldab kätelt õli, rasva,
hermeetiku- ja liimiplekid

plastpurk
80 puhastuslappi,
kilepakend
20 puhastuslappi

AEROSOOLID – KAITSVAD MÄÄRDED

Toote nimi

Omadused

VASELINE SPRAY
vaseliiniõli

Happevaba määrde- ja kaitse
omadustega aerosool, mis põhineb
vaseliiniõlil

Värvus

Kasutusala

Pakend

läbipaistev

Ukse- ja aknahinged, poldid, kruvid, aiatööriistad,
liuguksed ja allalastavad kaitsekardinad jne

400 ml
aerosoolballoon

Heade määrimisomadustega ja
mittenakkuv kõrgekvaliteetne
silikoonõli

läbipaistev

Vähendab mehaaniliste osade hõõrdumist ja
kulumist, sobib plastmassi ja kummi määrdeks
nt liugustel ja kummitihenditel. Takistab mustuseja rasvasetteid – sobiv liugteede määrimiseks.
Tekitab vetthülgava kihi ning kaitseb autode,
mootorite jm el.juhtmeid niiskuse eest.
Annab plastmassile ja kummile läike

400 ml
aerosoolballoon

Metall- ja plastmassosade hoolduseks ja töötlemiseks. Pikaajaline
kaitse hõõrdumise vastu. Ennetab
kulumist. Väga hea mehaaniline ja
termiline stabiilsus.

kollakasvalge

Kasutamiseks masinatel, kettidel, käigukastidel,
kuullaagritel, konveieriliinidel jms

400 ml
aerosoolballoon

WHITE GREASE
liitiummääre

Liitiummäärdel põhinev,
PTFE (Teflon®) lisandiga.
Kahekordne toime: pihustatav ja
imbuv nagu õli ja hüübiv nagu määre,
andes hea vastupidavuse ja nakke.
Veekindel, kaitseb rooste eest

valge

Sobib ideaalselt pöörlevate ja liikuvate metall- ja
plastmassdetailide määrimiseks. Kasutamiseks
rasketes tingimustes ja madalate kiiruste juures
liikuvatel detailidel.

MULTI SPRAY
universaalne määre

Vastupidav korrosioonile, läbitunge
võime ja kaitsekiht säilivad ka pärast
puhastamist. Ei söövita plaste ega
metalle. Pikendab kummi eluiga

valge

Kasutamiseks kruvidel, poltidel, mutritel,
hingedel, kettidel jne. Toimib roosteeemaldajana,
õlitab, puhastab, imbumisvõimega, niiskusttõrjuv,
kasutatav kui kontaktmääre (amordid)

SILICONE SPRAY
silikoonõli

PTFE SPRAY
määrdeõli

400 ml
aerosoolballoon

400 ml
aerosoolballoon

AEROSOOLID – TÖÖSTUSLIKUD RAKENDUSED

Toote nimi

Omadused

Värvus

Kasutusala

zinc SPRAY

Kõrgekvaliteetne, pihustatavate
tsingiühenditega (98% tsinki). Galvaniseeriv toime, kaitseb töötlemata
rauda ja terast korrosiooni eest. Tänu
katooditoimele väga säästlik ja tõhus

tuhmhall

Kasutamiseks autokeredel, keevisühenduste
katmiseks, samuti punktkeevitustel.

400 ml
aerosoolballoon

Kasutamiseks autokeredel, keevisühenduste
katmiseks, samuti punktkeevitustel.

400 ml
aerosoolballoon

ALU-zinc SPRAY

Kõrgekvaliteetne, pihustatavad alu
miinium-tsingiühendid. Galvaniseeriv
toime, kaitseb töötlemata rauda ja alumiinium-hõbe
terast korrosiooni eest. Tänu katoodi
toimele väga säästlik ja tõhus

Pakend
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Toote nimi

Omadused

Värvus

Kasutusala

CONTACT SPRAY

Puhastav ja hooldav aerosool.
Hoiab ära niiskusest tingitud
kontaktihäired elektrijuhtmetes

läbipaistev

Elektrikontaktide hooldamiseks.
Eemaldab mustuse ja oksiidikihi ning taastab
kontaktpinnad.

400 ml
aerosoolballoon

DEGRIP ALL
õli

Kõrgekvaliteetne, hea
läbivusvõimega õli, mis lahustab
rooste.

läbipaistev

Efektiivne roostetanud kruvide ja poltide
kergemaks avamiseks. Pingete vähendamiseks
tungib õli ka kõige väiksematesse mikro
pragudesse ning kergendab kinnikiilunud osade
lahtikeeramist

400 ml
aerosoolballoon

CUTTING OIL
õli

Hoiab metalli ülekuumenemise eest
lõikamisel ja puurimisel .
Vähendab lõikepinna ja tööriista
vahelist mehaanilist koormust

läbipaistev

Kasutamiseks puurimisel, saagimisel,
jahvatamisel, augustamisel, hööveldamisel,
terase ja enamike muude metallide puhul

400 ml
aerosoolballoon

AEROSOOLID – TOOTED PUHASTAMISEKS

Toote nimi

Omadused

Värvus

Kasutusala

CLEANER &
DEGREASER

Tugev kiirestikuivav puhastus- ja rasva
eemaldusvahend mitmesugustel
hooldus- ja monteerimistöödel

läbipaistev

Pinna ettevalmistamiseks enne hermeetiku või
liimi pealekandmist, ei jäta kuivades pinnale jääke

400 ml
aerosoolballoon

SEALANT REMOVER

Terpeenidel põhinev kasutusvalmis
ja kiiretoimeline aerosool

läbipaistev kollakas

Kõvenenud silikoonide ja MS-polümeeride eemaldamiseks. Kasutatav enamikel pindadel

400 ml
aerosoolballoon
400 ml
aerosoolballoon

400 ml
aerosoolballoon

Pakend

ADHESIVE REMOVER

Lahustite segu

läbipaistev

Värskete liimijälgede eemaldamiseks, pintslite,
liimispaatlite ja nugade puhastamiseks.
Eemaldab ka suuri kontaktliimi ülejääke.
Metallpindade puhastamiseks ja rasvatustamiseks.
Ei sobi polüstüreeni ja pleksiklaasi pihastamiseks

MULTI CLEANER

Pihustub vahuna, ei tilgu,
sp sobib vertikaalsete pindade
puhastamiseks

valge

Kasutamiseks klaasil, kahhelplaadil, peeglil,
laminaadil, PVC-l, Köökides, autodes, tekstiilil,
kontoris jms

BRAKE CLEANER

Tugevatoimeline, kiiresti kuivav
puhastusvahend. Pudelit on kerge
käsitleda iga nurga all, toode ei
reageeri metallidega

läbipaistev

Eemaldab kiirelt pidurivedeliku, õli, mustuse jne
jäägid. Hoiab ära pidurite kriuksumise.

Toote nimi

Omadused

Värvus

Kasutusala

PROFIZOL-Primer

Bituumenkautšuk
lahustitega

must

Betoon- ja bituumenpindade kruntimiseks

4,5 ja 9 kg ämber

PROFIZOL-Gold Clue

Bituumenkautšuk
külmliim

must

Ruberoidi jt hüdroisolatsiooni rullmaterjalide
liimimiseks aluspinnale ning omavahel

5 ja 10 kg ämber

PROFIZOL-Fiber Mastic

Sünteetilise kiuga armeeritud
bituumenkautšukmass

must

Ehitiste hüdroisolatsiooniks ja ruberoidkatete
parandmiseks

1; 5 ja 10 kg ämber

PROFIZOL-Liquid rubber

Bituumenkautšukmastiks

must

Maa-aluste ehituskonstruktsioonide ja reservuaaride hüdroisolatsiooniks, ruberoidkatete
konserveerimiseks ja uuendamiseks

5 ja 10 kg ämber

PROFIZOLECO-Renovator

Bituumenkautšuk
vesidispersioonmastiks

must

Ruberoidi jt katusematerjalide konserveerimiseks
ja uuendamiseks, liitekohtade hüdroisolatsiooniks.
Võib kasutada kontaktis polüstürooliga

5; 10 ja 20 kg ämber

400 ml
aerosoolballoon

BITUUMENMASTIKSID

Pakend

SWS TOOTED – soudal window system

Toote nimi

Omadused

Värvus

Kasutusala

SWS INSIDE TAPE
auru mitteläbilaskev lint
ukse- ja aknavuukide
tihendamiseks

Kahelt poolt kleepribaga varustatud lint, mis kinnitatakse akna või
ukseraami siseküljele. Tagab täieliku
seest-välja hüdroisolatsiooni

punane

Akna- ja uksekonstruktsioonide paigaldamine
avadesse

rull: pikkus 25 m
lindi laius 70; 100 ja
150 mm

SWS OUTSIDE TAPE
auru läbilaskev lint
ukse- ja aknavuukide
tihendamiseks

Kahelt poolt kleepribaga varustatud lint, mis kinnitatakse akna või
ukseraami välisküljele. Võimaldab
konstruktsioonil hingata

valge

Akna- ja uksekonstruktsioonide paigaldamine
avadesse

rull: pikkus 25 m
lindi laius 70; 100 ja
150 mm

SOUDAFOIL 330 D
plastoelastne aknalindiliim

Veekindel (peale kõvenemist) ja
ülekrohvitav

must

Sobib aknalintide hermeetiliseks liimimiseks ukseja aknaraamide piidaüleminekukohtadele;
sobib paljudele tavalistele aluspindadele ja ka
poorsetele aluspindadele (nt kivisein, betoon,
krohv ja tsement)

600 ml vorst

Soudatight LQ

Kõrgekvaliteetne kiududega
tugevdatud polümeerne pasta

kuivamata sinine
ja kuivanult must

Õhu ja aurukindla ühenduse tagamiseks
aknaühendustel, põranda ja seina ning seina ja
laevahelistel ühendustel, katuseühendustel.

5 kg ämber

Pakend

ET-3 0404-1325
8(8)
Toote nimi

Omadused

Värvus

Kasutusala

Pakend

SOUDAFOIL 360 H
elastne hübriidpolümeeridel
põhinev aknalindiliim

Sobib niisketele pindadele ja on
veekindel (peale kõvenemist),
ülekrohvitav ja
väga hästi töödeldav alates 0 OC

must

Optimaalne lahendus aknalintide paigalduseks
sise- ja välispiirkonda vastavalt RAL-monteerimisdirektiivile, energiasäästumäärusele EnEV ja
standardile DIN 4108-7

600 ml vorst

SOUDABAND pro
bg1, BG2, BGS
isepaisuv vuugi
isoleerlint 600 Pa

Hoovihmakindel vastavalt DIN
18542/2009, iseliimuv,
impregneeritud akrüüldispersiooniga,
UV-kindel

hall antratsiit

SOUDABAND
AKTIV PLUs
isepaisuv multifunktsionaalne
vuugilint 600 Pa

Hoovihmakindel vastavalt DIN
18542/2009, iseliimuv,
aja kokkuhoid kuni 50%,
kõrge soojusisolatsiooniga

punane

Lihtne ja kindel paigaldus seina ja aknaraami
vahele 3 funktsioonitasandil

lai valik mõõte

ACRYRUB sws
suurendatud elastsusega
akrüülhermeetik

Suurendatud elastsusega akrüül
hermeetik kuni 12,5% liikuvusega
vuukide õhutihedaks
hermetiseerimiseks

valge

Toode on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes kuni
12,5% liikuvusega vuukide õhutihedaks hermetiseerimiseks. Acryrub SWS on ülevärvitav ja suurepärase
nakkega enamike poorsete pindadega ning paljude
mittepoorsete materjalidega nagu AL ja PVC

padrun 310 ml
(karbis 15 tk)

VAPOURSEAL
liimhermeetik
aurutõkke ühendusteks

Õhu- ja aurukindel,
ei sisalda lahusteid, halogeene,
happeid ega isotsüanaate. Ideaalne
aurutõkkekilede liimimiseks

sinine

Pikaajaliselt õhutihedate aurutõkkelintide liimimiseks
kiviseinale vastavalt DIN 4108-7,
katuse servaühendused, samuti ülekattuvad kohad
aurutõketel. Sobib eriti hästi konarlikele
ehituspindadele, kus isekleepuvad kinnitusribad
ei ole küllaldaselt liimivate omadustega

padrun 310 ml

FOLIENBAND INSIDE UNI
auru mitteläbilaskev lint
ukse- ja aknavuukide
tihendamiseks

Kahelt poolt kleepribaga varustatud
lint, mis kinnitatakse akna- või ukse
raami siseküljele. Tagab täieliku
seest-välja hüdroisolatsiooni

punane

Akna- ja uksekonstruktsioonide paigaldamine
avadesse

rull: pikkus 25 m
lindi laius 70, 100,
150 mm

FOLIENBAND OUTSIDE
UNI
auru läbilaskev lint ukse- ja
aknavuukide tihendamiseks

Kahelt poolt kleepribaga
varustatud lint, mis kinnitatakse aknavõi ukseraami välisküljele. Võimaldab
konstruktsioonil hingata

valge

Akna- ja uksekonstruktsioonide paigaldamine
avadesse

rull: pikkus 25 m
lindi laius 70, 100,
150 mm

Suure koormusega, õhuniiskusele vastuvõtlikele
ühendusvuukidele akna ja kiviseina vahele
välistingimustes, liikuvate vuukide tihendamiseks,
samuti trapetsplekkide ja sandwich-elementide
vahele

600 ml vorst

Süsteemi kuuluvad ka eelnevalt kirjeldatud tooted: Flexifoam, Soudaseal 215 LM, Silirub 2
LINDID

Toote nimi

Omadused

Värvus

Kasutusala

Pakend

SOUDATAPE
CONNECT

Lahustitevaba, akrüüli baasil,
survetundliku liimiga

kollane

Aluskatete ja kilede ühenduskohtade
ühendamiseks. Lint on spetsiaalse veepritsmeid
tõrjuva paberkattega

40 m x 60 mm
5 rulli karbis

SOUDATAPE
FLEX

Lahustitevaba, akrüüli baasil,
survetundliku liimiga

valge

Sisetingimustes kaablite, torude ja muude
läbiviikude tihendamine

25 m x 60 mm
10 rulli karbis

SOUDATAPE FACADE

Lahustitevaba, akrüüli baasil,
survetundliku liimiga

must

Kasutamiseks sisetingimustes või ilmastiku eest
kaitstud välitöödel. Mõeldud OSB ja
puidupaneelide ühendamiseks.
Lint on kuni 3 kuud UV-kindel.

25 m x 60 mm
5 rulli karbis

BUTYLBAND
FLEECE

Butüüli baasil õhu- ja aurukindel
lint 1,5 mm paksusega, mis on
ülekrohvitav

hall

Ehitistes sisenurkade tihendamiseks õhu- ja
aurukindlaks ning soojapidavaks.

Laiuses 100; 150 mm
20 m rullis

SOUDABAND ALU
iseliimuv bituumenlint

Lihtne paigaldada, iseliimuv,
tugeva nakkega alumiinium
fooliumiga hermetiseerimislint.
Vee- ja ilmastikukindel, UV-kindel

AL
terrakota
antratsiit

Katuseelementide ühendused (korstnad, katuse
aknad, äärised, kuplid jne), nurga all olevate
ühenduste moodustamine katuseelementides.
Aukude, lekete ja pragude hüdroisolatsioon

rullid: pikkus 10 m.
laius 7,5; 10; 15; 22,5;
30 cm

Butyband
iseliimuv hermetiseeriv lint
butüüli baasil

Lihtne paigaldada, iseliimuv ka
külma ilmaga, ei muutu soojalt
kleepuvaks. Vee- ja ilmastikukindel,
kaetud alumiiniumfooliumikihiga

tumehall

Katuseelementide ühendused (korstnad, katuse
aknad, äärised, kuplid jne), nurga all olevate
ühenduste moodustamine katuseelementides.
Aukude, lekete ja pragude hüdroisolatsioon

rullid: pikkus 10 m.
laius 7,5; 10; 15; 22,5;
30 cm

AS SOUDAL

Haraka 5, 11311 TALLINN
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655 1851, 655 3539, 655 3538
Faks 655 2970
e-post info@soudal.ee
Konsultatsioon 54004850
www.soudal.ee

