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Soudal

Podjetje Soudal je največji evropski neodvisni proizvajalec tesnil, lepil in poliuretanske pene za
poklicne in zasebne uporabnike. Belgijsko družinsko podjetje je, s svojim ustanoviteljem Vicom
Swertsom na čelu, vodilni proizvajalec na področju gradbene kemije. Podjetje Soudal je postalo
mednarodni partner in strokovnjak za kemične izdelke v gradbeništvu. Zaradi neprestanih
vlaganj v raziskave in razvoj ter dolgoročne vizije na področju inovacij in prilagajanja domačim
zahtevam trga je podjetje Soudal razvilo izdelke odličnih zmogljivosti. Leta 2011 je bilo podjetje
Soudal na mednarodnem tekmovanju, ki ga je organizirala družba Ernst&Young, izbrano za
podjetnika leta.
Danes ima skupina Soudal več kot 2.400 zaposlenih, med njimi 900 v Turnhoutu v Belgiji. Podjetje
ima 54 lastnih prodajnih mest, svoje izdelke pa izvaža v več kot 120 držav. Leta 2014 je podjetje
ustvarilo letni promet v višini več kot 630 milijonov evrov.
Za več informacij obiščite našo spletno stran www.soudal.com

Prodajna pisarna
Proizvodni pogon
Distributer
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Strokovna kakovost

Celotna ponudba

Ciljne skupine

• Odelek za raziskave in
razvoj

• Tesnila

• Gradbeništvo

• Pene

• DIY – naredi sam

• Inovativna tehnologija

• Lepila

• Industrija

• Certifikat ISO 9001 in
ISO 14000

• Tehnični aerosoli

POLIURETANSKA PENA

ENOKOMPONENTNA PENA
SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60
Poliuretanska pena, namenjena uporabi z montažnimi pištolami
Visokokakovostna poliuretanska pena za montažo in tesnjenje,
ki se odlično oprime na večino gradbenih materialov, vključno s
PVC-jem, lesom in kovino. Polnjenje do 60 litrov. Odlikuje jo visoka
toplotna in zvočna izolacija. Na voljo tudi v sistemu Click&Fix, ki
omogoča hitro in varno pritrditev pištole na pločevinko (certifikat
TUV SUD). Razvita je tudi zimska formula, ki omogoča nanos tudi
pri nizkih temperaturah do -10°C.
Duravalve zagotavlja največji donos pločevinke v celotnem obdobju
roka uporabnosti (2 leti). Preprečuje uhajanje plina iz pločevinke.
Odporen na blokade med prevozom ali skladiščenjem v vseh
položajih pločevinke. Odporen na širok temperaturni razpon in
kemikalije. Primeren za vse standardne pištole za montažo pene.

Aerosol 				

Izd. št.: 103244
Izd. št.: 131147
Izd. št.: 108896
Izd. št.: 117913
Izd. št.: 118285

Pištola
Pištola
Pištola (-10 °C)
Click
Click (-10 °C)

5411183033542
5411183138032
5411183037366
5411183085428
5411183086364

750ml
750ml
750ml
750ml
750ml

12 / karton
12 / karton
12 / karton
12 / karton
12 / karton

REVOLUCIONAREN NOV VENTIL
ZAGOTAVLJA 2 LETI ENAK IZKORISTEK PENE

SOUDAFOAM GUN
Visoko zmogljiva poliuretanska pena, namenjena uporabi
z montažnimi pištolami
Visokokakovostna pena za tesnjenje, ki se odlično oprime na
večino gradbenih materialov, vključno s PVC-jem, lesom in kovino.
Visoka izolacija. Na voljo tudi v sistemu Click&Fix, ki omogoča hitro
in varno pritrditev pištole na pločevinko (certifikat TUV SUD).
Razvita je tudi zimska formula, ki omogoča nanos tudi pri nizkih
temperaturah do -10 °C.

Aerosol 				

Izd. št.: 116447 Pištola

5411183077850

750ml

12/karton

REVOLUCIONAREN NOV VENTIL
ZAGOTAVLJA 2 LETI ENAK IZKORISTEK PENE

SOUDAFOAM LOW EXPANSION
Nizko ekspandirajoča enokomponentna poliuretanska pena
Nizko ekspandirajoča enokomponentna poliuretanska pena
pripravljena za uporabo. Ne vsebuje CFC potisnih plinov. Izdelek
ima minimalen raztezek po nanosu (manj kot 50 %), zato je njegova
uporaba ekonomična.

Aerosol 				

Izd. št.: 106132 Pištola
Izd. št.: 110725 Click

5411183007376
5411183041837

750ml
750ml

12/karton
12/karton

REVOLUCIONAREN NOV VENTIL
ZAGOTAVLJA 2 LETI ENAK IZKORISTEK PENE

FLEXIFOAM
Poliuretanska pena z visoko elastičnostjo, največjim faktorjem
toplotne in zvočne izolacije (RSTW - 60 dB certifikat IFT Rosenheim).
Primerna je za izolacijo oken in vrat, izpostavljenim vibracijam in
velikim raztezkom, kakršne so značilne pri montaži aluminijastih
profilov. Odlikujeta jo kratek čas strjevanja in visoka fleksibilnost
- pena se povrne v prvotno velikost, potem ko je raztegnjena ali
stisnjena do 50 %.

Aerosol 				

Izd. št.: 118685 Pištola
Izd. št.: 118318 Click

5411183087620
5411183086487

750ml
750ml

12/karton
12/karton

REVOLUCIONAREN NOV VENTIL
ZAGOTAVLJA 2 LETI ENAK IZKORISTEK PENE

Profesionalni katalog | 3

POLIURETANSKA PENA
SOUDAL GUNFOAM
Poliuretanska pena, namenjena uporabi z montažnimi
pištolami
Poliuretanska pena za montažo in tesnjenje, ki se odlično oprime
na večino gradbenih materialov, vključno s PVC-jem, lesom in
kovino. Polnjenje do 45 litrov pri celotnem izkoristku pločevinke.
Visoka toplotna in zvočna izolacija. Razvita je tudi zimska formula,
ki omogoča nanos tudi pri nizkih temperaturah do -10°C.

Aerosol 				

Izd. št.: 122999 Pištola
Izd. št.: 123013 Pištola (-10 °C)

5411183107601
5411183107403

750ml
750ml

12/karton
12/karton

SOUDAL PU FOAM
Poliuretanska pena za montažo in tesnjenje, ki se odlično oprime
na večino gradbenih materialov, vključno s PVC-jem, lesom in
kovino. Polnjenje do 45 litrov pri celotnem izkoristku pločevinke.
Visoka toplotna in zvočna izolacija. Razvita je tudi zimska formula,
ki omogoča nanos tudi pri nizkih temperaturah do -10°C..

Aerosol 				

Izd. št.: 122998 slamica
Izd. št.: 122997 slamica
Izd. št.: 122996 slamica

5411183107595
5411183107588
5411183107571

300ml
500ml
750ml

12/karton
12/karton
12/karton

5411183038530
5411183033573
5411183033580
5411183037359

300ml
500ml
750ml
750ml

12/karton
12/karton
12/karton
12/karton

SOUDAL PU FOAM GENIUS GUN
Montažna pena z aplikatorjem Genius
Gradbena montažna pena, ki se odlično oprime na tipične gradbene
podlage, kot so les in lesni materiali, PVC, aluminij in druge površine,
beton, zid, opeko, lakirane površine itd.
Aplikator Genius omogoča popoln nadzor količine pene pri iztisu
iz pločevinke. Pena je namenjena večkratni uporabi.

Aerosol 		

Izd. št.: 109710
Izd. št.: 103249
Izd. št.: 103250
Izd. št.: 108895

Genius Gun
Genius Gun
Genius Gun
Genius Gun (-10°C)

SOUDAL WINTERFOAM
Enokomponentna poliuretanska pena za uporabo pri nizkih
temperaturah (do -10°C)
Poliuretanska pena za montažo in tesnjenje, ki se odlično oprime
na večino gradbenih materialov, vključno s PVC-jem, lesom in
kovino. Visoka toplotna in zvočna izolacija.
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Aerosol				

Izd. št.: 108770 Pištola

5411183037366

750ml

12/karton

POLIURETANSKA PENA

DVOKOMPONENTNA PENA
SOUDAFOAM 2K
Dvokomponentna poliuretanska pena
Dvokomponentna pena, ki se hitro suši in je zelo gosta. Odlično se
oprime na večino gradbenih materialov, zagotavlja visoko toplotno
in zvočno izolativnost. Popolnoma se posuši v 30 minutah, kar je
posledica kemične reakcije med dvema komponentama. Primerna
je za montažo notranjih vratnih okvirjev z mehanskimi spoji v
omejenih področjih vlage.

Aerosol 				

Izd. št.: 104882 slamica

5411183003804

400ml

12/karton

5411183094420

750 ml

12/karton

POSEBNE PU PENE
SOUDATHERM FACADE
Pena - lepilo za polistiren (ETICS)
Poliuretansko lepilo za lepljenje polistirena in okrasnih elementov
na različne površine: beton, opeko, omet, les, kovine, bitumenske
površine itd. Ima sposobnost,
da zapolni vrzeli na področjih uporabe. Z enim odmerkom pene
lahko nanesemo od 6 do 8 m² polistirena.

Aerosol

Izd. št.: 120405 Pištola

SOUDABOND EASY
Poliuretansko lepilo za polistiren, mineralno volno, mavčne plošče,
OSB plošče.
Enostavno Soudabond lepilo je pripravljeno za uporabo, primerno
je za pritrjevanje toplotno
izolacijskih plošč, mineralne volne, mavčnih plošč in opeke.
Stroškovno najbolj učinkovit izdelek, ki zagotavlja čisto vgradnjo
in ima dolgo življenjsko dobo.

Aerosol

Izd. št.: 122846 Pištola

5411183101173750 ml

12/karton

DODATNA OPREMA
GUN & FOAM CLEANER
Tekočina za čiščenje - čistilo za peno
Čistilec pištole je namenjen odstranjevanju odvečne pene iz
površine in čiščenju pištole za nanos pene. Vsebuje mešanico topil.
Opozorilo! Lahko reagira.

Aerosol

Izd. št.: 103242 Pištola
Izd. št.: 102080 Click

5411183033535
5411183036451

500 ml
500 ml

12/karton
12/karton
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TESNILA IN LEPILA

NEVTRALNI SILIKONI
SILIRUB 2
Silikon, izolacijski, kemično nevtralen in trajno elastičen. Odlično
se oprime na porozne in neporozne površine, kot so opeka, beton,
les, aluminij, steklo, PVC in akrilne površine. Odporen je na UV
žarke in ohranja svoje lastnosti skozi širok temperaturni razpon.

Kartuša

Izd. št.: 102384
Izd. št.: 102392
Izd. št.: 102422
Izd. št.: 101270
Izd. št.: 102389
Izd. št.: 102419
Izd. št.: 103978
Izd. št.: 102423
Izd. št.: 100335
Izd. št.: 102421
Izd. št.: 102393

prozorna
bela
siva
aluminij
rjava
rjava
bež
bron
barva kamna
rdečerjava
črna

5411183001619
5411183001626
5411183001633
5411183001640
5411183001664
5411183010376
5411183001695
5411183001688
5411183008878
5411183001671
5411183001657

310ml
310ml
310ml
310ml
310ml
310ml
310ml
310ml
310ml
310ml
310ml

15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton

Izd. št.: 104073
Izd. št.: 100251
Izd. št.: 100252
Izd. št.: 100254
Izd. št.: 100253

prozorna
bela
siva
rjava
črna

5411183002968
5411183002975
5411183002982
5411183002999
5411183014350

600ml
600ml
600ml
600ml
600ml

12/karton
12/karton
12/karton
12/karton
12/karton

Izd. št.: 101990 prozorna
Izd. št.: 101989 bela
Izd. št.: 104846 siva

5411183005488
5411183005174
5411183013308

300ml
300ml
300ml

15/karton
15/karton
15/karton

RAL1013 pearl bela 5411183034785
310ml
RAL1015 slonovina 5411183037106
310ml
RAL3005 vinska
5411183037113
310ml
RAL5011 modrikasta 5411183037120
310ml
RAL6005 zeleni mah 5411183090279
310ml
RAL6009 zelena jelka 5411183037137
310ml
RAL7016 antracit siva 5411183037144
310ml
RAL7035 siva
5411183052017
310ml
RAL7039 siva - kremen 5411183051478
310ml
RAL8014 sepia rjava 5411183060104
310ml
RAL9001 belkasta 5411183037151
310ml
RAL9006 srebrna aluminijasta 5411183037168 310ml
RAL9007 siva aluminijasta 5411183045149 310ml

15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton

Folija

SILIRUB 2/S
Nevtralni silikon brez vonja. Primeren je za uporabo v vlažnih
prostorih, zlasti za vgradnjo akrilnih kadi in kabin za prhanje.

Kartuša

SILIRUB COLOR
Silikon, kemično nevtralen, trajno elastičen, odlično se oprime na
porozne in neporozne površine, kot so opeka, beton, les, aluminij,
steklo, PVC in akrilne površine. Odporen je na UV žarke in ohranja
svoje lastnosti skozi širok temperaturni razpon.
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Kartuša

Izd. št.: 105822
Izd. št.: 105827
Izd. št.: 105828
Izd. št.: 105829
Izd. št.: 114104
Izd. št.: 105830
Izd. št.: 105831
Izd. št.: 113419
Izd. št.: 113228
Izd. št.: 114296
Izd. št.: 105870
Izd. št.: 106735
Izd. št.: 111713

TESNILA IN LEPILA

SILIRUB CLEANROOM
Trajno elastičen silikonski izolator je kemično nevtralen in
primeren za uporabo v sterilnih okoljih, kot so laboratoriji, obrati
za proizvodnjo hrane in bolnišnice ter v farmacevtski in prehrambni
industriji. Je kemično neškodljiv pri stiku s pitno vodo ter s
higienskimi in farmacevtskimi izdelki. V skladu s certifikatom FDA
(neposredni stik z živili) in odobren s strani IKI (fizična pregrada
proti mikroorganizmom).

Kartuša

Izd. št.: 130236 bela

5411183134003

310ml

15/karton

5411183008724
5411183028517
5411183009271
5411183010819
5411183002951
5411183012059

310ml
310ml
310ml
310ml
310ml
310ml

15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton

SILIRUB MA
Trajno elastičen silikon, kemično nevtralen za uporabo na naravnem
kamnu. Odlično se oprime na porozne in neporozne površine, vključno
z marmorjem, granitom in drugimi površinami iz naravnega kamna,
stekla, PVC-ja in akrila. Ne pušča madežev na robovih naravnega
kamna. Odporen na UV žarke in plesni - vsebuje fungicide.

Kartuša

Izd. št.: 104528
Izd. št.: 107725
Izd. št.: 104547
Izd. št.: 106120
Izd. št.: 105100
Izd. št.: 106252

siva marmor
portland kamnita
lehnjak
prozorna
bela
črna
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TESNILA IN LEPILA

ACETATNI SILIKONI
SILIRUB AC
Acetatni silikonski kit, trajno elastičen, odlično se oprime na porozne
in neporozne površine, kot so opeka, les, steklo, keramika in lakirane
površine. Odporen je na UV žarke in ohranja svoje lastnosti skozi
širok temperaturni razpon. Njegove uporabe ne priporočamo za
PVC in akrilne površine.

Kartuša

Izd. št.: 101445
Izd. št.: 101446
Izd. št.: 101451
Izd. št.: 101447
Izd. št.: 101452

prozorna
bela
siva
rjava
črna

5411183407251
5411183001480
5411183001497
5411183001527
5411183001510

310ml
310ml
310ml
310ml
310ml

15/karton
15/karton
15/karton
15/karton
15/karton

Izd. št.: 103156 prozorna
Izd. št.: 102545 bela
Izd. št.: 103155 siva

5411183019652
5411183019621
5411183019614

600ml
600ml
600ml

12/karton
12/karton
12/karton

Izd. št.: 105751 AQ črna
Izd. št.: 102543 AQ prozorna

5411183008809
5411183407046

310ml
310ml

15/karton
15/karton

Izd. št.: 109575
Izd. št.: 102822
Izd. št.: 116847
Izd. št.: 109026

5411183068438
5411183032682
5411183111134
5411183068414

400ml
600ml
600ml
600ml

20/karton
12/karton
12/karton
12/karton

5411183001831
5411183107465

310ml
310ml

12/karton
12/karton

Folija

SILIRUB AQ
Trajno elastična tesnilno lepilna masa za lepljenje akvarijev.
Odličen oprijem na steklo in druge neporozne površine, kot sta
steklo in emajl. Ni strupen za vodne organizme. Visoka odpornost,
priporočamo ga za lepljenje akvarijev. Odporen je na UV žarke in
ohranja svoje lastnosti skozi širok temperaturni razpon.

Kartuša

Folija

AQ črna
AQ črna
AQ prozorna
AQ SE črna

GASKETSEAL
Elastična tesnilna masa, odporna na temperature do +285 °C.
Odporna na visoke temperature in UV žarke. Nadomestilo za tesnilo,
pluto, filc, netkan papir, gumo in azbest. Primerna je za tesnjenje
pri pečeh, dimnikih in filtrih ter za tesnjenje črpalk in motorjev.
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Kartuša

Izd. št.: 103460 rdeča
Izd. št.: 123008 črna

TESNILA IN LEPILA

POLIURETANI
SOUDAFLEX 14LM
Poliuretanska tesnilna masa z visokim modulom elastičnosti in
tiksotropnimi lastnostmi (se ne razliva na navpičnih površinah) in
je zato idealna za uporabo pri navpičnih spojih. Odličen oprijem
na večini gradbenih površin: beton, kovina, poliester, plastika
itd. Lahko prenese visoke vibracije in dinamične obremenitve.
Lahko jo pobarvamo.

Kartuša

Izd. št.: 102624 bela
Izd. št.: 103255 siva beton

5411183006683
5411183034105

310ml
310ml

12/karton
12/karton

Izd. št.: 102630 bela
Izd. št.: 103256 siva beton

5411183006690
5411183009288

600ml
600ml

12/karton
12/karton

Folija

SOUDAFLEX 40FC
Trajno elastična poliuretanska tesnilna masa, izdelana posebej za
izolacijo dilatacij pri industrijskih tleh. Odličen oprijem na večini
gradbenih površin: beton, kovina, poliester, plastika itd. Lahko
prenese obremenitve, saj absorbira vibracije. Lahko ga pobarvamo.

Kartuša

Izd. št.: 102642
Izd. št.: 102640
Izd. št.: 102643
Izd. št.: 102641

bela
siva
črna
rdečerjava

5411183034136
5411183008908
5411183034143
5411183034129

310ml
310ml
310ml
310ml

12/karton
12/karton
12/karton
12/karton

Izd. št.: 102486
Izd. št.: 102485
Izd. št.: 107561
Izd. št.: 108220
Izd. št.: 104103

bela
siva
siva beton
rdečerjava
črna

5411183008892
5411183008915
5411183068230
5411183098916
5411183019751

600ml
600ml
600ml
600ml
600ml

12/karton
12/karton
12/karton
12/karton
12/karton

5411183089006
5411183096271

600ml
600ml

12/karton
12/karton

Folija

SOUDAFLEX 45HM
Trajno elastična poliuretanska tesnilna masa, izdelana posebej za
izolacijo dilatacij pri industrijskih tleh. Odličen oprijem na večini
gradbenih površin: beton, kovina, poliester, plastika itd. Lahko
prenese obremenitve, saj absorbira vibracije. Lahko ga pobarvamo.
Izdelek je posebej razvit za dela na betonskih površinah.

Folija

Izd. št.: 113070 bela
Izd. št.: 113069 siva
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TESNILA IN LEPILA

HIBRIDNI POLIMERI
FIX ALL FLEXI
Lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi MS polimerov za uporabo na
vseh površinah in v vseh pogojih na poroznih in gladkih površinah.
Odličen oprijem, popolnoma elastično in vodoodporno. Primerno za
uporabo v sanitarijah, tudi v vlažnih prostorih. Lahko ga pobarvamo
z večino barv na vodni osnovi.

Kartuša

Izd. št.: 111715
Izd. št.: 106038
Izd. št.: 106039
Izd. št.: 106037

bela
rjava
črna
siva

5411183045163
5411183017016
5411183017030
5411183017023

290ml
290ml
290ml
290ml

/karton
/karton
/karton
/karton

Izd. št.: 108107 bela

5411183029040

80ml

/karton

Izd. št.: 119381 bela

5411183089532

290ml

/karton

Izd. št.: 122392 bela

5411183104471

80ml

/karton

Izd. št.: 119382 prozorna

5411183080549

290ml

/karton

Izd. št.: 122393 prozorna

5411183104488

80ml

/karton

5411183102026

290 ml

12/karton

Tuba

FIX ALL HIGH TACK
Lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi MS polimerov z izjemnimi
lepilnimi lastnostmi (velika začetna trdnost). Za uporabo na vseh
površinah in v vseh pogojih na poroznih in gladkih površinah.
Odličen oprijem, popolnoma elastično in vodoodporno. Primerno za
uporabo v sanitarijah, tudi v vlažnih prostorih. Lahko ga pobarvamo
z večino barv na vodni osnovi.

Kartuša
Tuba

FIX ALL CRYSTAL
Kristalno čisto lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi MS polimerov
za nevidno lepljenje na vse vrste površin. Primerno za uporabo v
sanitarijah, tudi v vlažnih
prostorih in na neporoznih materialih.

Kartuša
Tuba

FIX ALL TURBO
Super hitro elastično lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi hibridnih
polimerov SMX. Hitro doseže dokončno trdnost - omogoča strjevanje
spojev po 20 minutah uporabe. Lahko ga uporabljamo tudi na
mokrih materialih. Kemično nevtralno. Odporno na blage kisline,
baze, topila in olja. Odporno na vremenske vplive in UV žarke.
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Kartuša

Izd. št.: 121923 bela

TESNILA IN LEPILA
SOUDASEAL 215LM
Visoko kakovostno nevtralno, elastično lepilo, izdelano na osnovi
MS polimerov. Lastnosti – preizkušeno v skladu s standardom ISO
11600-F 25LM. Visoka trdnost spojev na skoraj vseh površinah,
odličen oprijem tudi v neugodnih pogojih, skoraj brez vonja. Ne
tvori mehurčastih nanosov niti v mokrih in vlažnih pogojih. Barvna
stabilnost in UV odpornost. Lahko ga pobarvamo z vsemi barvami
na vodni osnovi. Odlična odpornost na vse vremenske vplive.
Uporaba: lepljenje in tesnjenje v gradbeništvu: Tesnjenje spojev v
montažnih objektih, gibljivi spoji pri visokih konstrukcijah, tesnjenje
okenskih in vratnih okvirjev ...

Kartuša

Izd. št.: 105022 bela
Izd. št.: 105023 siva beton
Izd. št.: 107302 rjava

5411183000612
5411183004108
5411183027541

290ml
290ml
290ml

12/karton
12/karton
12/karton

Izd. št.: 102291
Izd. št.: 106334
Izd. št.: 101010
Izd. št.: 105089
Izd. št.: 106333
Izd. št.: 103911
Izd. št.: 119109

5411183013537
5411183009486
5411183004092
5411183013568
5411183009479
5411183013551
5411183088603

600ml
600ml
600ml
600ml
600ml
600ml
600ml

12/karton
12/karton
12/karton
12/karton
12/karton
12/karton
12/karton

Izd. št.: 101364 bela
Izd. št.: 105027 siva
Izd. št.: 104925 črna

5411183000629
5411183004139
5411183004122

290ml
290ml
290ml

12/karton
12/karton
12/karton

Izd. št.: 101809
Izd. št.: 117662
Izd. št.: 106912
Izd. št.: 123100
Izd. št.: 108148

5411183032309
5411183084452
5411183068223
5411183108455
5411183030169

600ml
600ml
600ml
600ml
600ml

12/karton
12/karton
12/karton
12/karton
12/karton

5411183068445

600ml

12/karton

5411183058873
5411183058880
5411183059559

290ml
290ml
290ml

12/karton
12/karton
12/karton

Izd. št.: 101639 bela
Izd. št.: 101810 črna

5411183032088
5411183032293

290ml
290ml

12/karton
12/karton

Izd. št.: 103832 bela
Izd. št.: 106031 črna

5411183068209
5411183068216

400ml
400ml

12/karton
12/karton

Folija

bela
siva
siva beton
bež
rjava
črna
karamelna

SOUDASEAL 240FC
Visoko kakovostna tesnilna masa z odličnim oprijemom. Izdelana je na
osnovi MS polimerov, je kemično nevtralna in popolnoma elastična.
Značilnosti: izjemna trdnost na skoraj vseh površinah (tudi vlažnih).
Upogljiva elastična guma - elastična prilagodljivost do 20 %. Zelo enostavna
za uporabo. Enostavno iztiskanje, tudi pri nizkih temperaturah, odporna
na vremenske vplive in UV žarke. Ne umaže poroznih materialov, kot
so naravni kamen, granit, marmor itd. Uporaba: tesnjenje in lepljenje
v gradbeništvu, tesnjenje talnih fug in slabo gibljivih stenskih spojev,
strukturno spajanje med vibrirajočo konstrukcijo. Tesnjenje klimatskih naprav.
Primeren za sanitarne namene, lepljenje varnostnega stekla, za lepljenje
v avtomobilih, počitniških prikolicah, zabojnikih ...

Kartuša

Folija

bela
bela RAL9010
siva beton
siva RAL1015
črna

SOUDASEAL 240LV
Lepilo - trajno elastični hibridni polimer, ki se odlično oprime na skoraj
vse materiale, ki se uporabljajo v gradbeništvu in industriji: beton,
kovino, plastiko, poliester - tudi na vlažnih površinah. Idealen je za
dilatacijske stike, pregibe in zunanjo izolacijo. Ne pušča madežev na
poroznih robovih. Ne vsebuje topil, izocianatov in silikona. Lahko
ga pobarvamo z barvo na vodni osnovi. Odporno na UV žarke.

Folija

Izd. št.: 109989 bela

SOUDASEAL 250XF
Visoko kakovostna lepilno tesnilna masa, izdelano na osnovi MS
polimerov z močnim začetnim oprijemom. Značilnosti: združuje visoko
trdnost in visoko trdnost spojev, velika začetna trdnost, hitra dokončna
trdnost, velika moč po strjevanju. Ne vsebuje izocianatov, silikonov in
topil. Upogljiva elastična guma - velika elastična prilagodljivost do 20
%. Ne tvori mehurčastih nanosov (pri uporabi pri visoki temperaturi
in vlagi). Barvna stabilnost in UV odpornost. Lahko ga pobarvamo
s tehniko mokro na mokro. Odporno na vse vremenske pogoje.
Uporaba: elastično lepljenje v stavbah in v kovinski industriji, lepljenje
v avtomobilski industriji, elastično lepljenje plošč, profilov in drugih
delov na najpogosteje uporabljenih površinah.

Kartuša

Izd. št.: 113890 bela
Izd. št.: 113891 siva
Izd. št.: 114120 črna

SOUDASEAL HT
Trajno elastično lepilo, izdelano na osnovi hibridnih polimerov za
lepljenje in strukturno izolacijo.
Ima zelo močno začetno oprijemljivost, odličen oprijem vzdolž spojev
in izjemno trdnost. Odlično se oprime na večini gradbenih površin,
kot so beton, kovina, poliester, plastika itd. Odlično se oprime na
večino površin, ki so v uporabi pri gradnji in proizvodnji betona,
kovin, poliestra, plastike itd. Lahko ga pobarvamo, tudi z barvami
na vodni osnovi. Odporno na UV žarke.

Kartuša

Folija
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SOUDASEAL CLEANROOM
Trajno elastična tesnilna masa, izdelana na osnovi hibridnih
polimerov, kemično nevtralna in izjemne čistosti. Idealna je za
uporabo v sterilnih pogojih, laboratorijih, kuhinjah, za hladilnike in
zamrzovalnike. Primerna za uporabo v bolnišnicah in farmacevtski
ter prehrambni industriji. Je kemično neškodljiva pri stiku s pitno
vodo, pri proizvodnji higienskih, prehrambenih in farmacevtskih
izdelkov. Odporna na temperature od -40 °C do +90 °C. Ko se posuši,
jo lahko pobarvamo tudi z barvami na vodni osnovi. V skladu s
certifikatom FDA, IANESCO (neposredni stik z živili) in odobrena s
strani IKI (fizična pregrada proti mikroorganizmom).

Kartuša

Izd. št.: 112302 bela

5411183047679

290ml

12/karton

Izd. št.: 119538 črna
Izd. št.: 120831 bela

5411183089976
5411183096516

290ml
290ml

12/karton
12/karton

Izd. št.: 121977 bela

5411183102446

600ml

12/karton

5411183120495

290ml

12/karton

5411183089150

250ml

6/karton

SMX® 506
Enokomponentno tesnilo z veliko začetno trdnostjo, ki temelji na
tehnologiji SMXR, kemično nevtralno in popolnoma elastično,
odobreno s standardom ISO 11600 G 20 LM.
Lastnosti: zelo močna oprijemljivost na skoraj vseh materialih,
lahko ga pobarvamo z vsemi barvami na vodni osnovi. Odličen
oprijem na steklo, les, kovino in PVC. Elastično po strjevanju,
velika elastična prilagodljivost do 20 %. Enostavno za uporabo,
za zaključno strukturo uporabite milnico. Odporno na UV žarke.
Barvna stabilnost. Uporaba: tesnjenje med steklom in tesnjenje
običajnih materialov za izdelavo okvirjev. Posebej izdelano za
tehnologijo BiocleanR in Activ GlassR.

Kartuša

Folija

COLOZINC
Lepilo za tesnjenje, izdelano na osnovi MS polimerov, odličen
oprijem na strešne materiale, na belo pločevino in laminat,
keramične ploščice in druge gradbene površine (tudi na vlažnih
površinah). UV odpornost, odpornost na veliko kemikalij, kisli dež
in ekstremne vremenske razmere. Lahko ga pobarvamo s katero
koli vrsto barve. Ne izgubi barve.

Kartuša

Izd. št.: 124898 siva

SOUDASEAL 2K
Dvokomponentno lepilo, izdelano na osnovi hibridnih polimerov
z izjemno kratkim časom sušenja, suši se v celotnem preseku in
ima izjemne mehanske lastnosti (velika trdnost in odpornost proti
drsenju, raztezanju in krčenju). Suho v odsotnosti atmosferske vlage,
idealno za ozke prostore. Odporno na veliko kemikalij. Priporočamo
ga za uporabo pri elastičnem strukturnem lepljenju v avtomobilski
industriji, ladjedelništvu in letalski industriji, na področjih, kjer je
potrebno hitro sušenje. Odporno na UV žarke.
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Kartuša

Izd. št.: 119245 siva

TESNILA IN LEPILA

DRUGA TESNILA
ACRYRUB
Izolacijska trajno elastična akrilna tesnilna masa. Odličen oprijem
na različne površine: omet, suhozid, opeke, kamen, stene, les itd.
Nima vonja, ko se posuši, jo lahko pobarvamo.

Kartuša

Izd. št.: 102603 bela
Izd. št.: 102602 siva

5411183008960
5411183019515

600 ml
600 ml

12/karton
12/karton

5411183126176

300 ml

24/karton

5411183057487
5411183057494

600 ml
600 ml

12/karton
12/karton

ACRYRUB EXTERIER
Visoko kakovostni akrilni kit za tesnjenje razpok, izdelan na osnovi
akrilnega polimera za tesnjenje rež in razpok pred barvanjem pri
zunanji uporabi. Odličen oprijem na porozne podlage. Visoka
viskoznost, idealen za uporabo s pištolo za nanašanje.

Kartuša

Izd. št.: 120663 bela

BUTYRUB
Butilna folija, izdelana na osnovi plastike za tesnjenje pri notranji
in zunanji uporabi. Odličen oprijem na različne podlage, kot so
kamen, zid, mavec, opeka, les, steklo, keramika, aluminij in kovina.
Ne izgubi barve, idealna za porozne materiale, ki tvorijo film. Gladka,
elastična, lahko jo pobarvamo. Po tvorbi filma je vodoodporna.

Folija

Izd. št.: 102575 bela
Izd. št.: 102573 siva

WASSER STOP
Hidroizolacijska umetna smola, ojačena s sintetičnimi vlakni pripravljena za uporabo. Primerna je za popravila v vseh vremenskih
pogojih in ima odličen oprijem tudi na mokrih in zamrznjenih
površinah. Hidroizolacija, UV odporna, trajno elastična, odporna
na visoke temperature po sušenju. Mehanska trdnost je ojačena s
sintetičnimi vlakni. Odporna proti staranju, ne poka.

Pločevinka 				

Izd. št.: 103522 siva
Izd. št.: 104732 siva

5411183013087
5411183013643

0,75 kg
4 kg

6/karton
/karton

Profesionalni katalog | 13

TESNILA IN LEPILA

LEPILA
PUROCOL
Poliuretansko lepilo je pripravljeno za uporabo in ima izjemen
oprijem. Po sušenju postane prozorno, ne pušča madežev in ne obarva
podlage. Ne vsebuje topil. Dolgotrajno sušenje omogoča tesnjenje
lukenj in lepljenje neravnih površin. Po sušenju je vodoodporno,
razred D4. Na voljo tudi v formuli, ki se trikrat hitreje posuši (v 1 uri).

Kartuša

Izd. št.: 103955 standard
Izd. št.: 101127 express

5411183406551
5411183003200

310ml
310ml

15/karton
15/karton

5411183035812

310ml

15/karton

5411183129481

2x310ml

6/karton

bel

5411183046696

5411183083776
5411183083769
5411183096523

280ml
380ml
380ml

PU CONSTRUCT EXTRA FAST
Poliuretansko lepilo je pripravljeno za uporabo in ima izjemen
oprijem. Po sušenju postane prozorno, ne pušča madežev in ne obarva
podlage. Ne vsebuje topil. Dolgotrajno sušenje omogoča tesnjenje
lukenj in lepljenje neravnih površin. Po sušenju je vodoodporno,
razred D4. Na voljo tudi v formuli, ki se trikrat hitreje posuši (v 1 uri).

Kartuša

Izd. št.: 105333 		

SOUDABOND 642 DUO
Soudabond 642DUO je dvokomponentno poliuretansko lepilo,
primerno za konstrukcijsko lepljenje kotov pri stavbnem pohištvu
iz aluminija ter za profile vrat s krili. Primerno je tudi za lepljenje
in spajanje kovin ter številne druge uporabe.

Kartuša

Izd. št.: 128065 		

MONTAGE PRO 140
Konstrukcijsko montažno lepilo z visoko močjo lepljenja in izredno
visokim trenutnim oprijemom (čez 140 kg/m2). Primeren za lepljenje
trdih materialov, kot npr. les, sintetični gradbeni materiali, plošče,
kovina, kamen, gips plošče, iverne plošče…

Kartuša

Izd.št.: 83712129
310ml
15/karton

SOUDAFIX VE-SF
Vinilester kemično sidro z izredno hitrim sušenjem brez stirena
- primerno za porozne podlage. Lahko ga uporabljamo pri
temperaturah pod ničlo (formula Arktik) in na mokri podlagi (tudi
pod vodo). Potrjeno z ETA.
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Kartuša

Izd. št.: 117474 standard
Izd. št.: 117475 standard
Izd. št.: 120830 arctic

12/karton
12/karton
12/karton

SISTEM

SOUDAL WINDOW SYSTEM
SWS BASIC TRAK - NOTRANJI
Univerzalni paro-nepropustni trak, pritrjen na podlago z lepilom
Soudafoil 330D ali Soudafoil 360H. Nudi zaščito pred vdorom vodne
pare v izolacijo, ki se ustvari v prostoru. Lahko se obarva ali omeče.

Kolut 				

Izd. št.: 124512 70mm
Izd. št.: 124513 100mm
Izd. št.: 124514 150mm

5411183118638
5411183118645
5411183118652

25m
25m
25m

1/karton
1/karton
1/karton

5411183118669
5411183118676
5411183118683

25m
25m
25m

1/karton
1/karton
1/karton

SWS BASIC TRAK - ZUNANJI
Univerzalni paro-prepustni trak, pritrjen na podlago z lepilom
Soudafoil 360H. Preprečuje vdor vlage iz notranjosti in omogoča
migracijo vodne pare na prosto. Lahko se obarva ali omeče.

SOUDAFOIL 330D
Enokomponentno lepilo, izdelano na osnovi akrilne
disperzije za neprodušno lepljenje in tesnjenje okenske
folije na večino gradbenih materialov
(beton, les, kovina) - v zaprtih prostorih in na prostem.
Ne reagira s površino, na katero smo ga nanesli, ne
povzroča korozije. Soudafoil 330d je del Soudal okenskega
sistema (SWS).

Kolut 				

Izd. št.: 124515 70mm
Izd. št.: 124516 100mm
Izd. št.: 124517 150mm

SOUDAFOIL 360H
Enokomponentno lepilo, izdelano na osnovi hibridnega
polimera za lepljenje in tesnjenje okenske folije za notranjo
in zunanjo uporabo. Ima odličen oprijem brez osnovnega
premaza na večini površin, tudi ko je površina vlažna. Po
strjevanju ostane trajno elastično. Soudafoil 360H je del
okenskega sistema Soudal (SWS).

Folija 				

Folija 				

Izd. št.: 120158 bela

Izd. št.: 120157 siva

5411183098947 600ml 12/karton

SOUDABAND PRO BG1/CLASS1
Standardiziran predkomprimiran ekspanzijski trak za
tesnjenje fasadnih spojev proti zunanjim vplivom (dež,
hrup, prepih,…). Izpolnjuje zahteve razreda BG1 v
skladu z DIN18542: 2009. Odporen proti dežju do 600Pa
in UV. Izdelek ima certifikat ATG (nadzor proizvodnje) in
Socotec specifikacijo. Idealen kot tesnilno pri vgradnji
oken, vrat, pri gradnji montažnih, zidnih, betonskih in
lesenih konstrukcij.

5411183098930 600ml 12/karton

SOUDABAND AKTIV PLUS
Predkomprimiran multifunkcijski tesnilni trak za enostavno
vgradnjo stavbnega pohištva z samo enim proizvodom.
Izpolnjuje trostopenjsko tesnjenje:
- zunanje tesnjenje proti vdoru dežja do 600Pa (BG1)
- nepredušno tesnjenje na notranji strani (BGR)
- termična in akustična izolacija
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SISTEM

VAPOURSEAL
Lepilo - tesnilna masa, izdelana na osnovi sintetične smole za vse
vrste membran in folij, parnih zapor z odličnim oprijemom na
beton, omet, opeko in beton, mavčne plošče, les in druge porozne
materiale ali vlažne površine. Ne vsebuje topil, izocianatov in
sredstev za mehčanje. Odporen je na UV žarke. Ne drsi na navpičnih
površinah, predhodna uporaba osnovnega premaza ni potrebna.

Kartuša 				

Izd. št.: 122391 prozorna

5411183105126

310ml

15/karton

alu 5 cm
alu 7,5 cm
alu 10 cm
alu 15 cm
alu 22,5 cm
alu 30 cm
grafit 7,5 cm
grafit 10 cm
grafit 15 cm
grafit 22,5 cm
grafit 30 cm
terakota 7,5 cm
terakota 10 cm
terakota 15 cm
terakota 22,5 cm
terakota 30 cm
rjav 7,5 cm
rjav 10 cm
rjav 15 cm
rjav 22,5 cm
rjav 30 cm

5411183035614
5411183031265
5411183031272
5411183031289
5411183031296
5411183031302
5411183032057
5411183032040
5411183030503
5411183031258
5411183030121
5411183032033
5411183030138
5411183031173
5411183030145
5411183029774
5411183101814
5411183101807
5411183101777
5411183101784
5411183101791

10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

12/karton
8/karton
6/karton
4/karton
2/karton
2/karton
8/karton
6/karton
4/karton
2/karton
2/karton
8/karton
6/karton
4/karton
2/karton
2/karton
8/karton
6/karton
4/karton
2/karton
2/karton

alu 7,5 cm
alu 10 cm
alu 15 cm
alu 22,5 cm
alu 30 cm
grafit 7,5 cm
grafit 10 cm
grafit 15 cm
grafit 22,5 cm
grafit 30 cm

5411183042155
5411183042797
5411183042803
5411183042810
5411183042827
5411183042834
5411183042841
5411183042858
5411183042865
5411183042872

10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

8/karton
6/karton
4/karton
2/karton
2/karton
8/karton
6/karton
4/karton
2/karton
2/karton

6 mm
10 mm
15 mm
20 mm

5411183108721
5411183021099
5411183024748
5411183024908

1500m
1500 m
750 m
500 m

1/karton
1/karton
1/karton
1/karton

SOUDABAND
Bitumenski trak
Vodoodporni bitumenski trak, ojačen z aluminijasto folijo. Primeren
za uporabo na večini materialov, kot so kovina, les, marmor, keramika,
beton, kamen, ploščice, plastika in nekatere vrste PVC-ja. Idealen
za izolacijo in popravilo razpok in lukenj pri vgradnji
strešnih oken, dimnikov, ploščic, cevi ali pri delu na strehi. Lepljiv
- segrevanje ni potrebno. V 10-metrskem kolutu različnih širin:
7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 22,5 cm; 30 cm in različnih barv: aluminij,
grafit, barva ploščic, RAL 8017.

Rola

Izd. št.: 106913
Izd. št.: 101161
Izd. št.: 101182
Izd. št.: 101187
Izd. št.: 101194
Izd. št.: 101195
Izd. št.: 101613
Izd. št.: 101614
Izd. št.: 108218
Izd. št.: 101154
Izd. št.: 108140
Izd. št.: 101618
Izd. št.: 108141
Izd. št.: 100011
Izd. št.: 108142
Izd. št.: 108086
Izd. št.: 121856
Izd. št.: 121855
Izd. št.: 121852
Izd. št.: 121853
Izd. št.: 121854

BUTYBAND ALU
Butilni trak
Butylband je izolacijski, elastični samolepilni trak, ojačan z aluminijasto folijo
v 10-metrskem kolutu različnih širin: 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 22,5
cm, 30 cm.

Rola

Izd. št.: 111083
Izd. št.: 111084
Izd. št.: 111085
Izd. št.: 111086
Izd. št.: 111087
Izd. št.: 111088
Izd. št.: 111089
Izd. št.: 111090
Izd. št.: 111091
Izd. št.: 111092

DILATACIJSKI TRAK
PE gobica za tesnjenje dilatacij na industrijskih tleh.
Zmanjšuje porabo poliuretanskih tesnil ali hibridnih polimerov.

16 | Profesionalni katalog

Rola

Izd. št.: 123138
Izd. št.: 110308
Izd. št.: 110310
Izd. št.: 106783

OSTALA SREDSTVA

PROTIPOŽARNI SISTEMI
SOUDAFOAM 1K FR
Poliuretanska pena za tesnjene rež in sten v različnih požarnih
razredih: EI 30 – EI 180. Odličen oprijem na vseh površinah, razen
PE in PP. Učinkovito tesnjenje pred dimom in plinom. Na voljo za
različne vrste uporabe: s pištolo in sistemom Click Fix.

Aerosol

Izd. št.: 108289 slamica
Izd. št.: 116900 Pištola
Izd. št.: 110203 Click

5411183036079
5411183079977
5411183040076

750 ml
750 ml
750 ml

12/karton
12/karton
12/karton

5411183009448
5411183027558

310ml
310ml

15/karton
15/karton

Izd. št.: 108998 bela
Izd. št.: 102530 siva

5411183037687
5411183017603

310ml
310ml

15/karton
15/karton

Izd. št.: 109952 siva

5411183039070

600ml

12/karton

FIRECRYL FR
Ognjevarni kit za tesnjenje rež in notranjih sten v
različnih požarnih razredih: EI 30 - EI 240. Odličen oprijem
na vseh poroznih površinah. Razteza se pri temperaturah
> 120 °C in preprečuje vdor ognja in dima. Lahko ga pobarvamo.

Kartuša

Izd. št.: 106329 bela
Izd. št.: 107433 siva

FIRE SILICONE B1 FR
Nevtralni ognjevarni silikon z nizkim modulom za tesnjenje notranjih
in zunanjih površin, lukenj in sten v različnih požarnih razredih:
EI 30 - EI 240. Odličen oprijem na vseh površinah. Preprečuje vdor
ognja ali dima. Odporen na vremenske vplive in UV žarke.

Kartuša

Folija
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OSTALA SREDSTVA

OSNOVNI PREMAZI IN AKTIVATORJI
PRIMER 100

PRIMER 150

Osnovni premaz za porozne površine. Izboljša oprijem
poliuretana in izolacijskih materialov, kot so beton,
kamen, keramika in les na poroznih površinah. Stabilizira
površino, saj preprečuje njeno fragmentacijo.

Osnovni premaz za porozne površine. Izboljša oprijem
poliuretana in izolacijskih materialov, kot so beton,
kamen, keramika in les na poroznih površinah. Stabilizira
površino, saj preprečuje njeno fragmentacijo.

Pločevinka

Pločevinka

Izd. št.: 123012 prozorna 5411183107687 500ml 6/karton

Izd. št.: 123011 prozorna 54111831076707 500ml 12/karton

SURFACE ACTIVATOR
Razmaščuje, čisti in aktivira neporozne površine, plastiko in kovino.
Primeren je za aktiviranje površine pred uporabo silikonskih
polimerov in hibridov.

Pločevinka

Izd. št.: 101638 prozorna

5411183032064

500ml

6/karton

5411183051416

5l

1/karton

5411183057548
5411183096486

100 kosov 6/karton
20 kosov 12/karton

SURFACE PRIMER WBPR-21P
Osnovni premaz za hitro sušenje betona ali ometa in stabilizacijo
površine. Zmanjšuje poroznost in absorpcijo substrata. Po sušenju
je brezbarven. Izboljša oprijem poliuretana ali hibridnih polimerov.

PVC embalaža

Izd. št.: 113358 prozorna

SWIPEX XXL
Mehansko trdne krpice brez vlaken, impregnirane z mešanico topil
so posebej izdelane za zaščito kože, namenjene pa so odstranjevanju
svežih madežev silikona, poliuretana, MS polimerov, lepila, barve,
olja in maščob z rok, orodja in drugih trdnih površin.

18 | Profesionalni katalog

PVC embalaža

Izd. št.: 113551 Tuba
Izd. št.: 120874 Paketek

PRIPOMOČKI

PIŠTOLE ZA NANAŠANJE
PIŠTOLA ZA KARTUŠE

PIŠTOLA ZA PENO - PROFI

Aplikacijska pištola za posamezne kartuše. Na voljo tudi
v različici Profi, ki preprečuje nenadzorovano iztekanje
silikona.

Izd. št.: 111072 DIY
Izd. št.: 106617 PRO

5411183042896
5411183009462

24/karton
12/karton

PIŠTOLA ZA
FOLIJSKO PAKIRANJE

Izd. št.: 103266 Pištola
Izd. št.: 106016 Click

5411183037304
5411183037731

40/karton
20/karton

PIŠTOLA ZA PENO - COMPACT

Pištola za folijsko pakiranje (za črevesa) 400/600 ml. Na
voljo ročna ali pnevmatska.

Izd. št.: 112802 ročna
600ml 5411183049000 1/karton
Izd. št.: 126785 pnevmatska 400ml 5411183124394 1/karton
Izd. št.: 126784 pnevmatska 600ml 5411183124387 1/karton

PIŠTOLA ZA 2-K SIDRNO
LEPILO
Aplikacijska pištola za kemično sidro.

Izd. št.: 103265 koaksialna 5411183088764

Polprofesionalna razpršilna pištola za poliuretansko peno.
Na voljo tudi v sistemu Soudal Click Fix.

1/karton

Polprofesionalna razpršilna pištola za poliuretansko peno.
Na voljo tudi v sistemu Soudal Click Fix.

Izd. št.: 109953 Pištola
Izd. št.: 110226 Click

5411183039643
5411183040120

40/karton
20/karton

PIŠTOLA ZA PENO - TEFLON
Kovinska pištola za razpršilno peno. Na voljo tudi v
sistemu Soudal Click Fix.

Izd. št.: 121408 Pištola
Izd. št.: 121409 Click

5411183085282
5411183089259

20/karton
20/karton

PIŠTOLA ZA DVOJNE
KARTUŠE
Aplikacijska pištola za Soudabond 642 DUO

Izd. št.: 128708 2x310ml

5411183131965

1/karton
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SOUDAL MULTI SPRAY
Univerzalni sprej za mazanje, čiščenje, antikorozijsko delovanje,
kontakt sprej…

Lastnosti:

• odstranjevalec rje
• mazivo
• čistilo (odstranjuje umazanijo in mast)
• vodoodbojen
• odporen proti koroziji
• kontakt sprej
• učinek hlajenja in krčenja
• brez silikona
• za notranjo in zunanjo uporabo
Uporaba:

• za vijake, matice, gibajoče dele, osi, tečaje, verige, vrtno orodje, ...
• odporen na korozijo
• po čiščenju ostane na površini zaščitni film
• ne poškoduje plastike in kovine
• podaljšuje življenjsko dobo gume
Embalaža:

400 ml/kos

SOUDAL SEALANT REMOVER SPRAY
Odstranjevalec strjenega silikona, pu pene in MS polimerov

Lastnosti:

• hito deluje
• ne kaplja
• posebej za silikone in MS polimere
• temperatura uporabe: max +30 °C
Uporaba:

• uporablja se ga lahko na večini površin, vključno z aluminijem, keramiko, laminirane
plošče, barvano plastiko,...
• podlaga mora biti suha
• da bi preprečili poškodbe na površini, priporočamo predhodni preizkus
Embalaža:

400 ml/kos

SOUDAL MULTI CLEANER FOAM SPRAY
Univerzalno čistilo za vse vrste površin: steklo, ploščice, ogledala,
laminat, PVC, kuhinje,
notranjost avtomobilov, tapete, pisarniško opremo…

Lastnosti:

• čisti in razmasti
• zelo topen
• ne kaplja
• ne pusti ostankov
Uporaba:

• univerzalno čistilo za vse vrste površin: steklo, ploščice, ogledala, laminat, PVC, kuhinje,
notranjost avtomobilov, tapete, pisarniško opremo…
• pred uporabo pločevinko pretresemo
• pustimo delovati cca 20sek
• nato zdrgnemo do suhe površine
• da bi preprečili poškodbe na površini, priporočamo predhodni preizkus
Embalaža:

400 ml/kos

SOUDAL ZINK SPRAY MAT
Zaščita kovinskih izdelkov - mat

Lastnosti:

• velika vsebnost cinka (98 %)
• dobra odpornost na udarce, drgnjenje in erozijo
• zelo ekonomičen, učinkovit in zanesljiv
• primeren tudi za točkovno varjenje
• dober električni prevodnik
• za uporabo na rji
Uporaba:

• za karoserije, zaščito zvarov, primeren tudi za točkovno varjenje
• ščiti neobdelane kovine pred korozijo železa in jekla
• nanesemo na suho in nemastno površino
• pločevinko dobro pretresamo cca 30 s
• sprej vedno nanesemo v 2 slojih v intervalu 2 min
Embalaža:

400 ml/kos
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SOUDAL ZINK SPRAY ALU SHINY
Zaščita kovinskih izdelkov - alu sijaj

Lastnosti:

• zagotavlja bleščečo površino
• dobra odpornost na udarce, drgnjenje in erozijo
• zelo ekonomičen, učinkovit in zanesljiv
• primeren tudi za točkovno varjenje
• dober električni prevodnik
• za uporabo na rji
Uporaba:

• ščiti neobdelane kovine pred korozijo železa in jekla nanesemo na suho in nemastno
površino
• pločevinko dobro pretresamo cca 30 s
• sprej vedno nanesemo v 2 slojih v intervalu 2 min
Embalaža:

400 ml/kos

SOUDAL PTFE SPRAY
Visoko kvalitetno mazivo v spreju na osnovi Teflona (PTFE) za
vsesplošno uporabo

Lastnosti:

• za mazanje
• ščiti pred obrabo
• zatira rjo in korozijo
• vodoodporno
• brez silikona
• hitro prodre v reže
• zelo dobra mehanska in termična stabilnost
• za zunanjo in notranjo uporabo
Uporaba:

• povsod, kjer so deli izpostavljeni dolgotrajnim ali visokim obremenitvam (-50 °C do 200
°C): verige, škripci, ležaji, transportni trakovi….
Embalaža:

400 ml/kos

SOUDAL CLEANER & DEGREASER
Močno, hitro sušeči razmaščevalec in čistilo za različna vzdrževanja,
čisti silikone, MS polimere, mast, vosek….

Lastnosti:

• čisti in razmasti
• ne pušča ostankov
• hitro se suši
Uporaba:

• primeren je za čiščenje in razmaščevanje mehanskih delov
• primeren za pripravo površin za uporabo tesnil ali lepil
• za odstranitev odvečnih neutrjenih MS polimerov, PU ali silikonskih tesnil, ostankov
katrana, masti, voskov, …
• lahko se uporablja na večini površin (kovinskih, plastičnih masah, PVC, ...)
• da bi preprečili poškodbe na površini, priporočamo predhodni preizkus
Embalaža:

400 ml/kos

SOUDAL CONTACT SPRAY
Univerzalno pršilo za čiščenje in vzdrževanje električnih kontaktnih
področij

Lastnosti:

• raztopi korozijo in oksidacijo
• izboljša prevodnost
• preprečuje izgubo napetosti
• zmanjšuje vlažnost
• ni jedek
• primeren za notranjo in zunanjo uporabo
Uporaba:

• primeren za električne spoje, kot so stikala, baterije, merilna orodja, itd
• čisti površine in izboljša električni kontakt
• preprečuje vdor vlage, ki bi lahko povzročila motnje
• prepričaj se, da so vse električne naprave izklopljene pred uporabo
Embalaža:

400 ml/kos
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SOUDAL SILICONE SPRAY
Transparentni sprej za mazanje na osnovi silikonskega olja

Lastnosti:

• površine po nanosu ostanejo čiste
• za mazanje
• preprečuje obrabo
• odporen na rjo in korozijo
• sredstvo za odbijanje vode
• električni izolator
• primeren za notranjo in zunanjo uporabo
• zmanjšuje trenje ob mehanske dele
• idealna temperatura uporabe od +5 °C do +30 °C
Uporaba:

• idealen za fino mazanje plastike in gume, kot so drsna vrata in gumijasta tesnila
• ustvari vodoodbojno plast in ščiti električne napeljave avtomobilov, motorjev,... pred
vlago

SOUDAL WHITE GREASE SPRAY
Mast v spreju z odličnimi mazivnimi lastnostmi na osnovi bele litine
(white lithium) z dodatkom Teflona (PTFE), za vsesplošno uporabo

Embalaža:

400 ml/kos
Lastnosti:

• za mazanje
• ščiti pred obrabo
• preprečuje rjo in korozijo
• vodoodporna
• brez silikona
• primerna za temperature od -20 °C do 120 °C
Uporaba:

• uporablja se povsod, kjer se zahteva mazivo (stroji, ležaji, vijaki….)
• idealna za vrteče in gibljive dele kovine in plastike
Embalaža:

400 ml/kos

SOUDAL ADHESIVE REMOVER
Transparentno čistilo za temeljito odstranjevanje vseh vrst lepil
ter za čiščenje in razmaščevanje kovinskih površin

Lastnosti:

• odstrani sveže madeže od lepila
• čisti in razmasti
• ne pušča ostankov
• hitro sušenje
• lahko vnetljivo
Uporaba:

• za odstranjevanje svežih lepilnih madežev ter čiščenje čopičev, lopatic…
• odstrani odvečno trdo kontaktno lepilo
• ni primeren za stiropor in pleksi stekla
Embalaža:

400 ml/kos

SOUDAL DEGRIP ALL SPRAY
Sprej za odvijanje težko razstavljivih (zarjavelih in zapečenih)
mehanskih delov.

Lastnosti:

• odlična penetracija
• raztopi rjo in korozijo
• ščiti pred rjo in korozijo
• primeren za notranje in zunanje aplikacije
• zaradi zelo nizke površinske napetosti Degrip olje prodre v zelo majhne odprtine
Uporaba:

• zelo učinkovit pri zarjavelih kovinskih delih, kot so matice, vijaki in strojni deli
• za odstranjevanje umazanije in rje s kovinsko krtačo
Embalaža:

400 ml/kos

SOUDAL CUTTING OIL
Preprečuje pregrevanje kovine pri rezanju in vrtanju, ni koroziven
in ne vsebuje silikonov

Lastnosti:

• zmanjšuje trenje in obrabo
• odlične hladilne lastnosti
• zmanjšuje odpornost pri rezanju in mehanske napetosti pri rezanju orodja
• ni jedko in ne vsebuje silikonov
Uporaba:

• primerno za: vrtanje, rezkanje, rezanje, žaganje, struženje, prebijanje…
Embalaža:

400 ml/kos
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Fix All

VSE
	V ENEM
ZA VSE MATERIALE
ZA VSE PODLAGE
		
ZA VSE APLIKACIJE

www.fixall.eu

STROKOVNJAK
ZA TESNILA IN
SILIKONE,
PU-PENE IN LEPILA

Skladišče in prodaja:
Ljubljanska cesta 45
1241 Kamnik
t +386 (0)1 830 36 50
f +386 (0)1 830 36 59
info@klp.si
www.klp.si
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