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SPUME POLIURETANICE

SPUME MONOCOMPONENTE

Aerozol     
Art. nr.: 106132  pistol  5411183007376  750ml  12 /Bax
Art. nr.: 110725  click  5411183041837  750ml  12 /Bax

Spumă cu expandare redusă 
Spumă cu expandare redusă pentru asamblare şi etanşare, cu excelentă aderenţă 
pe majoritatea materialelor de construcţii, inclusiv PVC, lemn şi metale. Este special 
proiectată pentru evitarea deformării la montajul elementelor delicate din PVC şi 
aluminiu. Capacitate de izolare fonică excelentă (RSTW - 58 dB, certificată de I.F.T. 
Rosenheim). Este disponibilă şi în sistemul Click & Fix , sistem ce permite fixarea 
rapidă şi blocarea sigură a tubului în pistol (certificat de către TÜV SÜD). Formula 
de iarnă dezvoltată de Soudal permite lucru la temperaturi scăzute până la -10°C.

SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Aerozol     
Art. nr.: 118685  pistol  5411183087620  750ml  12 /Bax
Art. nr.: 118318  click  5411183086487  750ml  12 /Bax

Spumă super elastică 
Spumă poliuretanică cu elasticitate înaltă, din cea mai nouă generaţie, cu cel mai 
mare factor de izolare termică şi fonică (RSTW - 60 dB certificată de I.F.T. Rosenheim). 
Proiectată pentru a izolarea ferestrelor şi uşilor supuse la vibraţii, de dimensiuni mari 
sau schimbări semnificative în dimensiune cum ar fi cele din profil de aluminiu. Are un 
timp scurt de întărire şi o flexibilitate ridicată - spuma revine la dimensiunea iniţială 
după ce a fost întinsă sau comprimată cu 50%.

FLEXIFOAM 

Spumă de înaltă performanţă pentru pistol 
Spumă poliuretanică pentru asamblare şi etanşare, cu excelentă aderenţă pe majoritatea 
materialelor de construcţii, inclusiv PVC, lemn şi metale. Capacitate de umplere până 
70 de litri după expandarea totală. Oferă izolare termică – acustică excelentă. Este 
disponibilă şi în sistemul Click & Fix , sistem ce permite fixarea rapidă şi blocarea 
sigură a tubului în pistol (certificat de către TÜV SÜD). Formula de iarnă dezvoltată 
de Soudal permite lucru la temperaturi scăzute până la -10°C.

Aerozol     
Art. nr.: 118047  pistol  5411183085435  870ml  12 /Bax
Art. nr.: 118284  pistol (-10°C)  5411183086357  870ml  12 /Bax
Art. nr.: 117565  click  5411183084216  870ml  12 /Bax
Art. nr.: 117566  click (-10°C)  5411183084223  870ml  12 /Bax

SOUDAFOAM MAXI 70

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

Spumă pentru pistol 
Spuma poliuretanică pentru asamblare şi etanşare, cu excelentă aderenţă pe majoritatea 
materialelor de construcţii, inclusiv PVC, lemn şi metale. Capacitate de umplere până 
60 de litri după expandarea totală. Oferă izolare termică – acustică excelentă. Este 
disponibilă şi în sistemul Click & Fix , sistem ce permite fixarea rapidă şi blocarea 
sigură a tubului în pistol (certificat de către TÜV SÜD). Formula de iarnă dezvoltată 
de Soudal permite lucru la temperaturi scăzute până la -10°C.

SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60
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Aerozol     
Art. nr.: 122880  pistol  5411183107250  750ml  12 /Bax
Art. nr.: 123013  pistol (-10°C)  5411183107403  750ml  12 /Bax

Spumă pentru pistol 
Spuma poliuretanică pentru asamblare şi etanşare, cu excelentă aderenţă pe majoritatea 
materialelor de construcţii, inclusiv PVC, lemn şi metale. Capacitate de umplere până la 
45 de litri după expandarea totală. Oferă izolare termică – acustică excelentă. Formula 
de iarnă dezvoltată de Soudal permite lucru la temperaturi scăzute până la -10°C.

SOUDAL GUNFOAM

Spumă poliuretanică de etanşare cu rezistenţă mare la compuşi organici şi aderenţă 
excelentă la majoritatea materialelor de construcţii. Recomandată pentru etanşarea 
tuburilor, inelelor şi căminelor de comunicare la sistemele de canalizare, etc.

SPUMA POLIURETANICĂ PENTRU TUBURI CANALIZARE
Aerozol     
Art. nr.: 110584  manual  5411183041516  750ml  12 /Bax

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

Spuma poliuretanica Genius Gun 
Spumă Poliretanică Universală pentru montaj cu o aderenţă excelentă pentru majoritatea 
materialelor de construcţie şi cu un timp scurt de întărire. Oferă o izolare ridicată 
acustică şi termică de etanşare. Fiecare tub are sistem de aplicare Genius Gun care 
permite confort în aplicare, precizie la fel ca în cazul spumei de pistol, lucrul putând 
fi întrerupt oricând fără pierderea spumei rămasă în tub.

SPUMA POLIURETANICA GENIUS GUN

Spumă de montaj cu aplicaţie patentată Pistol Genius
Spuma poliuretanica pentru montaj si etansare cu excelenta aderenta pe majoritatea 
materialelor de constructii cum ar fi: lemn, PVC, aluminiu, zidarie, caramida, beton, 
piatra, suprafete vitrate, etc. Este echpata cu sistem de aplicare Genius Gun care asigura 
o dozare precisa, operare doar cu o singura mana in conditii de siguranta, si reutilizare 
pe termen lung. Formula Low expansion (Expandare redusa).

SOUDAFOAM COMFORT
Aerosol     
Art. nr.: 123911  manual  5411183108592  750ml  12 /Bax

SPUME BICOMPONENTE
Spumă poliuretanică bicomponentă
Spumă cu uscare rapidă, bicomponentă, cu densitate mare. Are aderenţă excelentă
la majoritatea materialelor de construcţii, oferind izolare acustică şi termică mare.
Se usucă complet în 30 minute, ca urmare a reacţiei chimice dintre cele două
componente. Proiectată pentru montarea tocurilor uşilor de interior fără elemente
de fixare mecanice şi în zonele cu umezeală limitată.

SOUDAFOAM 2K
Aerozol     
Art. nr.: 104882  manual  5411183003804  400ml  12 /Bax
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SPUME POLIURETANICE

ADEZIVI POLIURETANICI

MATERIALE AUXILIARE

Adeziv pentru polistiren (ETICS) 
Adeziv poliuretanic pentru lipirea plăcilor şi elementelor decorative din polistiren pe 
diverse substraturi: beton, cărămidă, ipsos, lemn, metal, suporturi bituminoase, etc 
Are capacitatea de a umple golurile de pe suprafeţele de aplicare. Cu un tub se pot 
lipii 6-8 m² de plăci de polistiren. Reacţie la foc B1.

SOUDATHERM FAÇADE
Aerosol
Art. nr.: 120405  pistol  5411183094420  750ml  12 /Bax

Adeziv poliuretanic pentru polistiren, vata minerala, gips-carton, OSB 
Adezivul Easy Soudabond este un adeziv gata de lucru, autoexpandabil, monocomponent 
pentru lipirea placilor de izolare termica, a panelurilor, vatei minerale, vatei bazaltice, 
placilor de gips-carton si a caramizilor usoare din BCA intr-un mod cat mai economic,
curat si permanent securizat.

SOUDABOND EASY
Aerosol
Art. nr.: 121419  manual  5411183092150  750ml  12 /Bax
Art. nr.: 123126  pistol  5411183108608  750ml  12 /Bax

Curăţător pentru spumă lichidă 
Se utilizează pentru îndepărtarea excesului de spumă de pe suprafeţele de aplicare 
precum şi a pistoalelor aplicatoare. Conţine amestec de solvenţi. Notă! Poate reacţiona 
cu anumite substraturi de accea se recomandă un test prealabil de compatibilitate.

GUN & FOAM CLEANER
Aerosol
Art. nr.: 103242  pistol  5411183033535  500ml  12 /Bax
Art. nr.: 102080  click  5411183036451  500ml  12 /Bax

Spray vaselină 
Spray lubrifiant pentru protecţia mecanismului din interiorul pistoalelor aplicatoare 
de spumă poliuretanică, prevenind lipirea spumei pe suprafeţele acestora.

VASELINE SPRAY
Aerosol
Art. nr.: 122611  manual  5411183089242  400ml  6 /Bax
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SILICONI
Izolant siliconic acetic permanent elastic, cu aderenţă excelentă pe suprafeţe poroase 
şi neporoase, cum ar fi cărămidă, lemn, sticlă, ceramică şi suprafeţe emailate. 
Rezistent la razele UV şi o gamă largă de temperaturi. Nu este recomandat pentru 
PVC si suprafeţe acrilice.

SILIRUB AC
Cartuş
Art. nr.: 101445  transparent  5411183407251  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 101446  alb  5411183001480  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 101451  gri  5411183001497  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 101447  maro  5411183001527  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 101452  negru  5411183001510  310ml  15 /Bax
Folie
Art. nr.: 103156  transparent  5411183019652  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 102545  alb  5411183019621  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 103155  gri  5411183019614  600ml  12 /Bax

Izolant siliconic neutru din punct de vedere chimic permanent elastic, cu aderenţă 
excelentă pe suprafeţe poroase şi neporoase, cum ar fi cărămidă, beton, lemn, aluminiu, 
sticlă, PVC şi suprafeţe acrilice. Rezistent la razele UV şi o gamă largă de temperaturi.

SILIRUB 2
Cartuş
Art. nr.: 102384  transparent  5411183001619  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 102392  alb  5411183001626  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 102422  gri  5411183001633  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 101270  aluminium  5411183001640  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 102389  maro  5411183001664  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 102419  maro deschis  5411183010376  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 103978  bej  5411183001695  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 102423  bronz  5411183001688  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 100335  piatra  5411183008878  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 102421  teak  5411183001671  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 102393  negru  5411183001657  310ml  15 /Bax
Folie
Art. nr.: 104073  transparent  5411183002968  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 100251  alb  5411183002975  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 100252  gri  5411183002982  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 100254  maro  5411183002999  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 100253  negru  5411183014350  600ml  12 /Bax

Izolant siliconic neutru din punct de vedere chimic permanent elastic, cu aderenţă 
excelentă pe suprafeţe poroase şi neporoase, cum ar fi cărămidă, beton, lemn, aluminiu, 
sticlă, PVC şi suprafeţe acrilice. Rezistent la razele UV şi o gamă largă de temperaturi. 
Disponibil în diverse culori RAL.

SILIRUB COLOR
Cartuş
Art. nr.: 105822  RAL1013 alb perlă  5411183034785  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 105827  RAL1015 fildeş  5411183037106  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 105828  RAL3005 vin roşu  5411183037113  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 105829  RAL5011 oţel albastru  5411183037120  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 114104  RAL6005 muşchi verde  5411183090279  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 105830  RAL6009 brad verde  5411183037137  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 105831  RAL7016 gri antracit  5411183037144  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 113419  RAL7035 gri deschis  5411183052017  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 113228  RAL7039 gri cuartz  5411183051478  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 114296  RAL8014 sepia maro  5411183060104  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 105870  RAL9001 cremos  5411183037151  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 106735  RAL9006 argintiu aluminiu  5411183037168  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 111713  RAL9007 gri aluminiu  5411183045149  310ml  15 /Bax

Izolant siliconic permanent elastic complet neutru din punct de vedere chimic 
pentru utilizare în „camere curate”: laboratoare, spaţii alimentare – spitale, industria 
farmaceutică şi alimentară. Chimic inofensiv, în contact cu apa potabilă, produse 
de igienă şi farmaceutice. Respectă Certificatul FDA (contact direct cu produsele 
alimentare) şi este aprobat de către IKI (barieră fizică împotriva micro-organismelor)

SILIRUB CLEANROOM
Cartuş
Art. nr.: 130236  alb  5411183134003  310ml  15 /Bax
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Etanşant siliconic permanent flexibil, neutru din punct de vedere chimic pentru piatră 
naturală. Aderenţă excelentă la suprafeţe poroase şi neporoase, inclusiv marmură, granit 
şi alte pietre naturale, sticlă şi suprafeţe vitrate,PVC şi acrilice. Nu pătează muchiile
pietrei naturale. Rezistent la UV şi mucegai - conţine fungicide.

SILIRUB MA
Cartuş
Art. nr.: 104528  marmură gri  5411183008724  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 107725  piatră portland  5411183028517  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 104547  travertin  5411183009271  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 106120  transparent  5411183010819  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 105100  alb  5411183002951  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 106252  negru  5411183012059  310ml  15 /Bax

Adeziv-izolant permanent elastic, pe bază de silicon neutru, pentru lipirea şi etanşarea 
oglinzilor sau pereţilor din oglinzi – nu distruge stratul protector al oglinzilor. 
Aderenţă excelentă la sticlă şi alte materiale de construcţii poroase şi neporoase, 
cum ar fi beton, piatră, caramidă, aluminiu, PVC, acrilice şi policarbonat. Nu este 
recomandat pentru PE si PP.

MIR-O-BOND
Cartuş
Art. nr.: 103146  gri  5411183407084  310ml  15 /Bax

Adeziv – etanşant permanent elastic pentru lipirea acvariilor. Excelentă aderenţă pe 
sticlă şi alte suprafeţe neporoase, cum ar fi geamuri şi email. Nu este toxic pentru 
mediul acvatic. Are o rezistenţă sporită şi este recomandat pentru lipirea acvariilor si 
bazinelor de apă. Rezistent la raze UV şi o gamă largă de temperaturi.

SILIRUB AQ
Cartuş
Art. nr.: 105751  AQ negru  5411183008809  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 102543  AQ transparent  5411183407046  310ml  15 /Bax
Folie
Art. nr.: 109575  AQ negru  5411183068438  400ml  20 /Bax
Art. nr.: 113877  AQ transparent  5411183068681  400ml  20 /Bax
Art. nr.: 109026  AQ SE negru  5411183068414  600ml  12 /Bax

Garnitură elastică termorezistentă (pana la 285°C), pe bază de silicon. Nu este afectată 
de benzină, fluide, uleiuri, grăsimi, apă şi este rezistentă la îngheţ, temperaturi ridicate 
şi radiaţii UV. Înlocuieşte garniturile din plută, fetru, materiale neţesute, hârtie, 
cauciuc şi azbest. Se poate folosi la cuptoare, coşuri de fum, filtre, pompe şi motoare.

GASKETSEAL
Cartuş
Art. nr.: 103460  roşu  5411183001831  310ml  12 /Bax
Art. nr.: 123008  negru  5411183107465  310ml  12 /Bax

Silirub WS este un silicon neutru de înaltă calitate şi elasticitate, monocomponent. 
Este special creat pentru izolări de faţade. Caracteristici: compatibil cu geamul laminat, 
compatibil cu stratul secundar pe bază de polisulfit şi silicon al unităţilor de geam 
dublu, rezistent UV, Low modulus conform standardelor ISO, excelentă aderenţă pe 
sticlă, geam laminat, aluminiu vopsit, oţel galvanizat, beton şi zidărie. Aplicaţii: izolarea 
pereţilor cortină, a faţadelor vitrate, izolarea rosturilor perimetrale, de legătură, supuse 
la mişcare dintre diferite materiale de construcţii.

SILIRUB WS
Cartuş
Art. nr.: 117910   negru  5411183085374  600ml  12 /Bax
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POLIURETANI
Mastic poliuretanic cu modul de elasticitate mare şi proprietăţi tixotropice (nu curge) 
fiind ideal pentru aplicarea în rosturi verticale. Are aderenţă excelentă pe majoritatea 
suprafeţelor din industria construcţiilor: beton, metal, poliester, materiale plastice, 
etc. Poate prelua vibraţii şi sarcini dinamice mari. Poate fi vopsit..

SOUDAFLEX 14LM
Cartuş
Art. nr.: 102624  alb  5411183006683  310ml  12 /Bax
Art. nr.: 103255  gri beton  5411183034105  310ml  12 /Bax
Folie
Art. nr.: 102630  alb  5411183006690  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 103256  gri beton  5411183009288  600ml  12 /Bax

Adeziv – izolant poliuretanic permanent elastic special conceput pentru izolarea 
rosturilor de dilataţie la pardoselile industriale. Are aderenţă excelentă la majoritatea 
suprafeţelor din : beton, metal, poliester, materiale plastice, etc . Poate prelua sarcini 
dinamice mari absorbind vibraţiile. Poate fi vopsit.

SOUDAFLEX 40FC
Cartuş
Art. nr.: 102642  alb  5411183034136  310ml  12 /Bax
Art. nr.: 102640  gri  5411183008908  310ml  12 /Bax
Art. nr.: 102643  negru  5411183034143  310ml  12 /Bax
Folie
Art. nr.: 102486  alb  5411183008892  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 102485  gri  5411183008915  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 107561  gri beton  5411183068230  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 104103  negru  5411183019751  600ml  12 /Bax

Adeziv – izolant poliuretanic monocomponent cu modul de elasticitate foarte mare. 
Are aderenţă pe majoritatea materialelor de construcţii şi o bună rezistenţă la UV. 
Poate fi aplicat ca izolant pentru ramele ferestrelor şi uşilor, rosturilor la construcţiile 
din beton şi rosturilor la pardoseli. Poate fi vopsit.

SOUDAFLEX 45HM
Folie
Art. nr.: 113070  alb  5411183089006  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 113069  gri  5411183096271  600ml  12 /Bax

Water Seal este un etanşant poliuretanic monocomponent de înaltă calitate care 
expandează în contact cu apa, dezvoltat pentru etanşarea conductelor de apă şi  gaz 
la trecerile prin pereţi. Caracteristici : Rezistent la apă şi gaze până la 5 bar ; Aderenţă 
excelentă la cele mai obişnuite materiale de constructii. (. Beton,   metal, PVC, etc) 
expandează până la 450% din volumul său iniţial în contact cu apa. Aplicatii :etanşarea 
ţevilor de apă şi gaz la trecerile prin pereţi.

WATERSEAL
Folie
Art. nr.: 124495    şampanie  5411183118478  310ml  12 /Bax
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Adeziv-izolant poliuretanic elastic cu aderenta excelenta pe majoritatea materialelor 
cum ar fi: metale, poliesteri, plastic. Preia vibratii si sarcini dinamice foarte mari. Se 
poate utiliza ca izolant la constructia autovehiculelor, remorcilor, rulotelor, containerelor 
si camerelor frigorifice. Poate fi vopsit dupa uscare.

CARBOND 940 FC
Cartuş
Art. nr.: 103447  alb  5411183009042  310ml  12 /Bax
Art. nr.: 103446  gri  5411183011380  310ml  12 /Bax
Art. nr.: 103445  negru  5411183009059  310ml  12 /Bax

Adeziv parbrize 
Adeziv poliuretanic monocomponent pentru lipirea parbrizelor. Aderenta foarte 
puternica, uscare rapida, autovehiculele pot fi puse in circulatie in doar 2 ore, preia 
vibratiile, este omologat pentru autovehicule dotate cu airbag. Se foloseşte împreună 
cu Primer şi Cleaner.

CARBOND 955 DG
Cartuş
Art. nr.: 105894  Carbond 955DG  5411183006812  310ml  12 /Bax
Recipient
Art. nr.: 105928  Primer 955DG  5411183006805  30ml  6 /Bax
Art. nr.: 105927  Cleaner 955DG  5411183006799  30ml  6 /Bax

Adeziv-izolant pentru lipirea ţiglelor ceramice. Mastic poliuretanic monocomponent 
cu elasticitate înaltă, pentru fixarea suplă a ţiglelor ceramice sau din ciment, înlocuind 
cu succes cuiele, mortarul şi cimentul la fixarea ţiglelor. Caracteristici: Uşor de aplicat 
, excelentă aderenţă pe cărămidă, ciment şi beton. Aplicaţii: lipiri ţiglă pe ţiglă, lipirea 
ţiglelor pe lemn sau pe alte suprafeţe, lipirea jgheaburilor

COLOTUILE
Cartuş
Art. nr.: 106335  maro  5411183009455  310ml  12 /Bax

Adeziv pentru lipirea parchetului masiv pe baza de poliuretan. Necesită mixarea celor 
două componente adeziv şi întăritor. Indicat pentru lipirea parchetului pe pardoseli 
încălzite, precum şi parchetului din lemn exotic cum ar fi bambus. Ideal pentru lipirea 
parchetului pe suprafeţe absorbante sau nonabsorbante.

PU-20PL ADEZIV POLIURETANIC PENTRU PARCHET
Cartuş
Art. nr.: 128467  10 kg (9+1)   5411183128569    
Art. nr.: 128466  5 kg (4,5 +0,5)   5411183128545    
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POLIMERI HIBRIZI
Adeziv-izolant neutru din punct de vedere chimic, pe bază de polimeri hibrizi pentru 
aplicaţii pe verticală. Are aderenţă excelentă la majoritatea suprafeţelor din construcţii 
şi industrie cum ar fi: beton, metal, poliester, material plastic, etc, inclusiv suprafeţe 
umede. Nu pătează muchiile poroase. Nu conţine solvenţi, izocianaţi şi silicon. Poate 
fi vopsit, inclusiv cu vopseluri pe bază de apă. Rezistent la razele UV. Tixotropic, nu 
curge de pe suprafeţele verticale.

SOUDASEAL 215LM
Cartuş
Art. nr.: 105022  alb  5411183000612  290ml  12 /Bax
Art. nr.: 105023  gri beton  5411183004108  290ml  12 /Bax
Art. nr.: 107302  maro  5411183027541  290ml  12 /Bax
Folie
Art. nr.: 102291  alb  5411183013537  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 106334  gri  5411183009486  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 101010  gri beton  5411183004092  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 105089  Bej  5411183013568  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 106333  maro  5411183009479  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 103911  negru  5411183013551  600ml  12 /Bax

Adeziv-izolant permanent elastic pe bază de polimeri hibrizi. Conferă o asamblare 
foarte puternică şi flexibilă. Are aderenţă excelentă la majoritatea suprafeţelor din 
construcţii şi industrie cum ar fi: beton, metal, poliester, material plastic, etc, inclusiv 
suprafeţe umede. Nu pătează muchiile poroase. Nu conţine solvenţi, izocianaţi şi 
silicon. Poate fi vopsit, inclusiv cu vopseluri pe bază de apă. Rezistent la razele UV.

SOUDASEAL 235SF
Cartuş
Art. nr.: 101637  alb  5411183032071  290ml  12 /Bax
Art. nr.: 101811  gri  5411183032286  290ml  12 /Bax
Folie
Art. nr.: 110012  gri  5411183039179  600ml  12 /Bax

Adeziv – izolant permanent elastic pe bază de polimeri hibrizi, cu aderenţă excelentă 
la substraturile cele mai comune în construcţii şi industrie: beton, metal, plastic, 
poliester - chiar şi umede. Ideal pentru izolarea rosturilor de dilataţie la exterior. Nu 
pătează muchiile poroase. Nu conţine solvenţi, izocianaţi şi silicon. Poate fi vopsit, 
inclusiv cu vopseluri pe bază de apă. Rezistent la razele UV.

SOUDASEAL 240FC
Cartuş
Art. nr.: 101364  alb  5411183000629  290ml  12 /Bax
Art. nr.: 105027  gri  5411183004139  290ml  12 /Bax
Art. nr.: 104925  negru  5411183004122  290ml  12 /Bax
Folie
Art. nr.: 101809  alb  5411183032309  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 106912  gri beton  5411183068223  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 108148  negru  5411183030169  600ml  12 /Bax

Adeziv – izolant pe bază de polimeri hibrizi care combină proprietăţile mecanice 
ale Soudaseal 240FC cu vâscozitatea mai redusă. Este uşor de aplicat şi se întinde 
cu o spatulă dinţată (chiar şi la temperaturi scăzute) - astfel încât sarcinile sunt 
distribuite uniform pe întreaga suprafaţă a adezivului. Nu pătează muchiile poroase. 
Nu conţine solvenţi, izocianaţi şi silicon. Poate fi vopsit, inclusiv cu vopseluri pe bază 
de apă. Rezistent la razele UV.

SOUDASEAL 240LV
Folie
Art. nr.: 109989  alb  5411183068445  600ml  12 /Bax



10  | CATALOG PRODUSE PROFESIONALE 

IZOLANŢI ŞI ADEZIVI

Adeziv-izolant permanent elastic pe bază de polimeri hibrizi pentru lipiri şi izolări 
structurale. Are aderenţa iniţială foarte mare, de inițiale, întărire rapidă de-a lungul 
secţiunii şi rezistenţă la rupere şi forfecare foarte mare. Are aderenţă excelentă la 
majoritatea suprafeţelor din construcţii şi industrie cum ar fi: beton, metal, poliester, 
material plastic, etc Aderență excelentă la majoritatea suprafețelor găsite în construcții 
și industrie: beton, metal, poliester, material plastic, etc Poate fi vopsit, inclusiv cu 
vopseluri pe bază de apă. Rezistent la razele UV.

SOUDASEAL 250XF
Cartuş
Art. nr.: 113890  alb  5411183058873  290ml  12 /Bax
Art. nr.: 113891  gri  5411183058880  290ml  12 /Bax
Art. nr.: 114120  negru  5411183059559  290ml  12 /Bax

Adeziv permanent elastic pe baza de polimeri hibrizi, timp de lucru deschis mare şi 
aderenţă la suprafeţe ridicată pentru uz profesional. Recomandat pentru lipirea structurală 
a suprafeţelor mari de lucru în condiţii dificile - vibraţii, forţe de forfecare sau de rupere 
mari. Are aderenţă excelentă la majoritatea suprafeţelor din construcţii şi industrie 
cum ar fi: beton, metal, poliester, material plastic, etc. Nu conţine solvenţi, izocianaţi 
şi silicon. Poate fi vopsit, inclusiv cu vopseluri pe bază de apă. Rezistent la razele UV.

SOUDASEAL 260CC
Folie
Art. nr.: 112611  alb  5411183068308  600ml  12 /Bax

Adeziv-izolant permanent elastic pe bază de polimeri hibrizi. Are aderenţă excelentă la 
majoritatea suprafeţelor din construcţii şi industrie cum ar fi: beton, metal, poliester, 
material plastic, etc, inclusiv suprafeţe umede. Ajunge după aplicare foarte repede la 
o excelentă rezistenţă la forfecare, rupere şi tracţiune. Nu conţine solvenţi, izocianaţi 
şi silicon. Poate fi vopsit, inclusiv cu vopseluri pe bază de apă. Rezistent la razele 
UV. Recomandat pentru lipiri structurale, inclusiv a structurilor supuse la vibraţii.

SOUDASEAL 270HS
Cartuş
Art. nr.: 110207  alb  5411183068261  290ml  12 /Bax
Art. nr.: 111029  negru  5411183042667  290ml  12 /Bax
Folie
Art. nr.: 113761  alb  5411183068605  600ml  12 /Bax
Art. nr.: 110645  negru  5411183041691  600ml  12 /Bax

Adeziv-izolant permanent elastic pe bază de polimeri. Special creat pentru lipirea 
plintelor, elementelor decorative, panelurilor, plăcilor izolatoare, etc. Aderenţă iniţială 
foarte bună, ideal pentru fixarea elementelor decorative grele. Are aderenţă excelentă la 
substraturile cele mai comune în construcţii şi industrie: beton, metal, plastic, poliester 
- chiar şi umede. Nu pătează suprafeţele poroase. Nu conţine solvenţi, izocianaţi şi 
silicon. Poate fi vopsit, inclusiv cu vopseluri pe bază de apă. Rezistent la razele UV.

SOUDASEAL HT
Cartuş
Art. nr.: 101639  alb  5411183032088  290ml  12 /Bax
Art. nr.: 101810  negru  5411183032293  290ml  12 /Bax
Folie
Art. nr.: 103832  alb  5411183068209  400ml  12 /Bax
Art. nr.: 106031  negru  5411183068216  400ml  12 /Bax
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IZOLANŢI ŞI ADEZIVI

Etanşant permanent elastic pe baza de polimeri hibrizi, neutru din punct de vedere 
chimic şi de înaltă puritate, ideal pentru utilizare în camere curate şi sterile, baze 
de tratament, laboratoare, bucătării, frigidere şi congelatoare - în spitale, industria 
farmaceutică şi alimentară. Chimic inofensiv în contact cu apa potabilă, produsele de 
igienă şi farmaceutice. Rezistenţa termică de la -40°C până la + 90°C. După întărire, 
poate fi vopsit , inclusiv cu vopseluri pe bază de apă. Respectă FDA certificat IANESCO 
(contact direct cu produsele alimentare) şi este aprobat de către IKI (barieră fizică 
împotriva microorganismelor).

SOUDASEAL CLEANROOM
Cartuş
Art. nr.: 112302  alb  5411183047679  290ml  12 /Bax

Etanşant permanent elastic pe bază de polimeri SMX ® (tehnologie patentată de 
Soudal) pentru sigilarea ferestrelor din sticlă specială. Special creat pentru sticlă cu 
sistem de autocurăţare (Bioclean® şi Activ Glass®). Se poate folosi ca izolant între 
ferestre şi cadre din: lemn, aluminiu, metal, PVC. Fabricat conform ISO 11600 G 20 LM.

SMX® 506
Cartuş
Art. nr.: 119538  negru  5411183089976  290ml  12 /Bax
Art. nr.: 120831  alb  5411183096516  290ml  12 /Bax
Folie
Art. nr.: 121977  alb  5411183102446  600ml  12 /Bax

Adeziv-izolant pe bază de MS Polymer®, monocomponent, cu aderenţă excelentă pe 
materialele pentru acoperişuri, în special pentru tabla galvanizată şi laminată, ţigle 
ceramice sau alte suprafeţe în construcţii (chiar umede). Rezistent UV, insensibil la 
multe chimicale, ploi acide şi condiţii atmosferice extreme. Este vopsibil cu orice tip 
de vopsea. Nu decolorează suprafeţele poroase.

COLOZINC
Cartuş
Art. nr.: 100504  gri  5411183030107  290ml  12 /Bax

Adeziv bicomponent pe bază de polimeri hibrizi, cu un timp foarte scurt de întărire, 
pe întreaga secţiune transversală a asamblării şi cu proprietățile mecanice excelente 
(rigiditate mare, rezistenţă la forfecare, tracţiune şi la rupere). Se usucă şi în lipsa 
de umidităţii atmosferice, ideal pentru spaţii închise. Rezistent la multe produse 
chimice. Recomandat pentru a efectua lipiri flexibile structurale în industria auto, 
construcţii navale şi industria aerospaţială, în zonele în care este necesară întărire 
rapidă. Rezistent la razele UV.

SOUDASEAL 2K
Cartuş
Art. nr.: 119245  gri  5411183089150  250ml  6 /Bax

Adezivul MS -30PLUS este un adeziv pe bază de polimeri hibrizi. Complet uscat (24h la 
21°C si 50% RH) formează o peliculă elastică si fara contractare, rezistenta la umezeala 
si caldura. Are o excelenta aderenta la majoritatea materialor de constructii. Nu contine 
apa sau solventi iar riscul de a deforma parchetul este minim. MS-30P este un adeziv 
universal fara apa cu baza MS POLYMER, indicat pentru lipirea la interior al oricarui 
tip de parchet parchetul masiv, prefinisat, laminat, etc. Suprafetele de lipire pot fi 
poroase si neporoase cum ar fi : mozaic, anhidrite, beton, lemn, placi OSB inclusiv 
cu particule mari, pardoseli incalzite.Este foarte indicat pentru lipirea parchetului 
sensibil la umezeala pe suprafete moderat poroase.

MS-30PLUS ADEZIV POLIMER HIBRID PENTRU PARCHET
Cartuş
Art. nr.: 124167  18 kg (3x6kg)  5411183116832  
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IZOLANŢI ŞI ADEZIVI

DIVERŞI IZOLANŢI
Izolant elasto-plastic pe bază de dispersie acrilică pentru interior. Aderenţă excelentă 
la substraturi comune poroase: ipsos, gips-carton, caramidă, piatră, zidărie, lemn, 
etc Inodor, după uscare poate fi vopsit.

ACRYRUB
Cartuş
Art. nr.: 102600  alb  5411183407459  310 ml  15 /Bax
Art. nr.: 102598  gri  5411183001756  310 ml  15 /Bax
Art. nr.: 102599  teak  5411183005303  310 ml  15 /Bax
Folie
Art. nr.: 102603  alb  5411183008960  600 ml  12 /Bax
Art. nr.: 102602  gri  5411183019515  600 ml  12 /Bax

Etanşant plastic pe bază de poliizobutilenă pentru aplicaţii la interior şi exterior. Aderenţă 
excelentă la diverse substraturi, cum ar fi: piatră, zidărie, tencuială, cărămidă, lemn, 
sticlă, ceramică, aluminiu şi metale. Nu decolorează materialele poroase, formează 
o peliculă netedă, elastică, poate fi vopsit. După formarea peliculei este rezistent la apă.

BUTYRUB
Folie
Art. nr.: 102575  alb  5411183057487  600 ml  12 /Bax
Art. nr.: 102573  gri  5411183057494  600 ml  12 /Bax

Izolant bituminos pentru acoperişuri. Are o foarte bună aderenţă pe suprafeţele 
bituminoase, diferite tipuri de ţigle, beton, cărămidă, lemn, majoritatea materialelor 
plastice sau alte materiale de construcţii uzuale. Poate fi aplicat chiar şi pe suprafeţe 
umede. Nu este indicat pentru polistiren.

IZOLANT BITUMINOS PENTRU ACOPERIŞURI
Cartuş
Art. nr.: 106650  negru  5411183035355  300ml  15 /Bax

Izolant monocomponent de înaltă calitate pe bază de poliacrilat. Foarte bună 
aderenţă pe multe materiale chiar şi aplicat sub apă. Vopsibil. Se poate folosi pentru 
etanşarea impermeabilă şi umplerea găurilor, crăpăturilor şi îmbinărilor în acoperişuri, 
jgheaburi, burlane, ţevi, lucarne, hornuri, pereţi. Are bună aderenţă pe materialele 
de acoperiş din asfalt, ciment, metal, sticlă, piatră, lemn si sintetice. Ideal în cazul 
reparaţiilor de urgenţă chiar şi în condiţii de ploaie. Potrivit pentru plăci de acoperiş 
cu excepţia celor din polistiren.

MASTIC PROFESIONAL PENTRU ACOPERIŞURI
Cartuş     
Art. nr.: 117979  Transparent  5411183085565  300ml  15 /Bax

Pastă hidroizolantă, gata de lucru, pe bază de răşini sintetice ramforsată cu fibre 
sintetice. Creată pentru reparaţii pe orice vreme, are aderenţă chiar pe suprafeţe 
umede sau îngheţate. Hidroizolantă, rezistentă UV, permanent elastică, rezistentă 
pe o plajă mare de temperaturi (după uscare). Rezistentă mecanic fiind ramforsată 
cu fibre sintetice. Nu îmbătrâneşte, nu se contractă, nu crapă.

WASSER STOP
Cutie     
Art. nr.: 103522  gri  5411183013087  0,75 kG  6 /Bax
Art. nr.: 104732  gri  5411183013643  4 kG  /Bax



CATALOG PRODUSE PROFESIONALE | 13  

IZOLANŢI ŞI ADEZIVI

ADEZIVI PENTRU CONSTRUCŢII
Adeziv poliuretanic gata de lucru, monocomponent cu aderenţă extrem de mare. 
După uscare devine transparent, nu pătează şi nu decolorează substraturile. Nu 
conţine solvenţi.Timpul de uscare uşor extins, permite umplerea golurilor şi lipirea 
la suprafeţelor inegale. După uscare, este rezistent la apă, clasa D4. De asemenea, 
disponibil în formula Express cu timp de uscare trei ori mai rapid (1 h).

PUROCOL
Cartuş
Art. nr.: 103955  standard  5411183406551  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 101127  express  5411183003200  310ml  15 /Bax

Adeziv poliretanic monocomponent cu aderenţă extrem de mare la majoritatea 
substraturilor (cu excepţia PE şi PP). Rezistent la apă Clasa D4. Nu decolorează 
substraturile. Nu conţine solvenţi.

PU CONSTRUCT EXTRA FAST
Cartuş
Art. nr.: 105333   5411183035812  310ml  15 /Bax

Ancoră chimică cu uscare super rapidă fără conţinut de stiren, destinată pentru 
suprafeţe poroase. Nu induce tensiuni în asamblare, poate fi, de asemenea, utilizată 
la temperaturi sub limita de îngheţ (formula Arctic) şi pe suprafeţele umede (chiar 
si sub apă). Are certificat ETA (European Technical Approval).

SOUDAFIX VE-SF
Cartuş
Art. nr.: 117474  standard  5411183083776  280ml  12 /Bax
Art. nr.: 117475  standard  5411183083769  380ml  12 /Bax
Art. nr.: 120830  arctic  5411183096523  380ml  12 /Bax

Soudabond 642 Duo este un adeziv poliuretanic bicomponent, ideal pentru lipirea 
în unghiuri a profilelor de aluminiu (sertizarea colţarelor la tâmplăria de aluminiu). 
De asemenea se poate folosi ca adeziv pentru diferite materiale de construcţii şi în 
special în locuri lipsite de umiditate atmosferică.

SOUDABOND 642 DUO
Cartuş
Art. nr.: 128065   5411183129481  2x310ml  6 /Bax

Ancora chimică Soudafix P-300SF   este un mortar chimic bicomponent pentru fixarea 
rapidă a a tijelor filetate în pereţi din materiale solide sau cărămizi cu goluri. Întărire 
rapidă, poate fi pusă sub sarcină în doar 30 minute. Nu conţine stiren (aproape fără 
miros). Are certificat ETA (European Technical Approval).

SOUDAFIX P300-SF
Cartuş
Art. nr.: 124953 standard 5411183120778 280ml 12 /bax
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Adeziv de contact monocomponent universal, lichid, pe bază de cauciuc şi răşini 
sintetice. Caracteristici: gata de lucru, bună rezistenţă termică, excelentă aderenţă. 
Se poate folosi ca adeziv de paneluri, furniruri şi materiale sintetice pe mese de lucru 
din lemn şi metal, lipirea covoarelor PVC (inclusiv ridicare în scafă), lipirea materialelor 
din cauciuc, piele sintetică, diverse materiale plastice. Nu este recomandat pentru 
lipirea polistirenului.

ADEZIV LICHID CONTACT 140LQ
Cartuş     
Art. nr.: 125777    5411183122543  750ml  6/Bax
Art. nr.: 125776    5411183122567  5l  4/Bax

Adeziv de contact monocomponent universal, gel, pe bază de cauciuc şi răşini sintetice. 
Caracteristici: gata de lucru, bună rezistenţă termică, excelentă aderenţă, tixotropic 
(nu curge de pe suprafeţe verticale) . Se poate folosi ca adeziv de paneluri, furniruri şi 
materiale sintetice pe mese de lucru din lemn şi metal, lipirea covoarelor PVC (inclusiv 
ridicare în scafă), lipirea materialelor din cauciuc, piele sintetică, diverse materiale 
plastice. Nu este recomandat pentru lipirea polistirenului.

ADEZIV GEL CONTACT 170TX
Cartuş     
Art. nr.: 125778    5411183122574  750ml  6/Bax
Art. nr.: 125779    5411183122581  5l  4/Bax

Adezivul Soudal  Aquacontact 180AQ este un adeziv de contact, lichid pe baza de 
policloropen, fără solvenţi sau toluen. Caracteristici : forţă de aderenţă progresivă, 
consum redus, fixare rapidă, rezistent la acizi şi baze slabe, rezistenţă termica la 
temperaturi mari pana la +105°C. Se poate folosi ca adeziv pentru dubla lipirea 
a diferitelor materiale, paneluri de decorative din lemn sau laminat (Formica,RESOPAL® 
...), furnirurilor, plintelor PVC, piele, plută, textile între ele sau pe lemn, piatră, beton, 
ipsos, metal şi alte suprafeţe netede, non-poroase. Poate fi de asemenea utilizat pentru 
panouri duble din spumă de polistiren (PS, Isomo®, Styropor®,Frigolit®, Kemisol®, 
Hisfa®), spuma de cauciuc, spumă de latex, spumă polieter.

ADEZIV PE BAZĂ DE APĂ CONTACT  180AQ
Cartuş     
Art. nr.: 128509    5411183131309  5l  4/Bax

IZOLANŢI ŞI ADEZIVI

CONTACT ADEZIVI
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Bandă barieră de vapori universală cu bună aderenţă la majoritatea 
materialelor de construcţii, inclusiv din PVC, lemn, aluminiu. Proiectată 
pentru etanşarea rosturilor la ferestre din interior. Oferă protecţie pentru 
pătrunderea vaporilor de apă în stratul izolant al ferestrei. Transversal 
extensibilă, flexibilă - preia mişcări ale rosturilor. Poate fi vopsită sau tencuită.

SWS UNIVERSAL INSIDE

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

Bandă barieră de vapori universală cu bună aderenţă la majoritatea 
materialelor de construcţii, inclusiv din PVC, lemn, aluminiu. Proiectată 
pentru etanşarea rosturilor la ferestre din exterior. Oferă protecţie pentru 
pătrunderea vaporilor de apă în stratul izolant al ferestrei din exterior 
şi permite evacuarea vaporilor de apă din stratul izolant al ferestrei.. 
Transversal extensibilă, flexibilă - preia mişcări ale rosturilor. Poate fi 
vopsită sau tencuită.

SWS UNIVERSAL OUTSIDE

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

Bandă acrilică autoexpandabilă impregnată cu dispersii acrilice. Conferă izolare
acustică şi termică excelentă, nu are nevoie de o pregătire specială a substratului.
Absoarbe mişcările din rosturi. Rezistentă la condiţiile atmosferice.

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

SISTEME

SOUDAL WINDOW SYSTEM

Folie de interior universală antivapori pentru montajul ferestrelor care 
poate fi lipită cu adeziv Soudafoil 330D sau Soudafoil 360H.  Oferă 
protecţie împotriva mucegaiului şi pătrunderea vaporilor de apă în 
stratul izolant. Poate fi vopsită şi tencuită.

SWS BASIC INSIDE

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

Folie de  exterior universală permeabilă antivapori pentru montajul 
ferestrelor care poate fi lipită cu adeziv Soudafoil 330D sau Soudafoil 360H.  
Previne pătrunderea umidităţii din interior în stratul izolant şi permite 
evacuarea vaporilor de apă către exterior. Poate fi vopsită şi tencuită

SWS BASIC OUTSIDE 

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

Adeziv monocomponent pe bază de dispersii acrilice pentru izolarea 
şi lipirea foliilor antivapori pe majoritatea materialelor de construcţii 
(beton, lemn, metal) la interior sau exterior. Nu afectează suprafeţele, 
nu produce rugină. Soudafoil 330d este parte componentă a Soudal 
Window System (SWS).

SOUDAFOIL 330D 

Folie     
Art. nr: 120158  Alb  5411183098947  600ml  12/Bax

Adeziv monocomponent pe bază de polimeri hibrizi pentru lipirea 
şi izolarea foliilor antivapori în aplicaţii la interior sau exterior. Are 
aderenţă excelentă, fără Primer, pe majoritatea suprafeţelor, chiar şi 
umede. Rămâne permanent elastic după uscare. Soudafoil 360H este 
parte componentă a Soudal Window System (SWS).

SOUDAFOIL 360H 

Folie     
Art. nr: 120157  Gri 5411183098930  600ml  12/Bax
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SISTEME

SISTEME ANTIFOC
Spumă poliuretanică pentru etanşarea golurilor şi pereţilor antifoc în diverse clase: 
EI 30 - EI 180. Aderenţă excelentă la toate substraturile, cu excepţia PE, PP. Etanşare 
eficientă împotriva fumului şi gazelor. Disponibilă în diverse tipuri de aplicare: 
manual, pistol sau click.

SOUDAFOAM 1K FR
Aerosol
Art. nr.: 108289  manual  5411183036079  750ml  12 /Bax
Art. nr.: 116900  pistol  5411183079977  750ml  12 /Bax
Art. nr.: 110203  click  5411183040076  750ml  12 /Bax

Mastic rezistent la foc pentru etanşarea la interior a golurilor şi pereţilor antifoc în 
diverse clase: EI 30 - EI 240. Aderenţă excelentă la toate substraturile poroase. Se dilată 
la temperaturi > 120°C, şi previne pătrunderea flăcării sau fumului. Poate fi vopsit.

FIRECRYL FR
Cartuş
Art. nr.: 106329  alb  5411183009448  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 107433  gri  5411183027558  310ml  15 /Bax

Silicon neutru rezistent la foc, cu modul de elasticitate scăzut, pentru etanşarea 
la interior şi exterior a golurilor şi pereţilor antifoc în diverse clase: EI 30 - EI 240. 
Aderenţă excelentă la toate substraturile. Preveni pătrunderea flăcării sau fumului. 
Rezistent la intemperii şi radiaţii UV..

FIRE SILICONE B1 FR
Cartuş
Art. nr.: 108998  alb  5411183037687  310ml  15 /Bax
Art. nr.: 102530  gri  5411183017603  310ml  15 /Bax
Folie
Art. nr.: 109952  gri  5411183039070  600ml  12 /Bax

Adeziv pentru folii 
Adeziv-etanşant pe bază de raşini sintetice pentru toate tipurile de membrane şi folii 
barieră de vapori cu aderenţă excelentă la beton, ipsos, caramidă şi BCA, gipscarton, 
lemn, alte materiale poroase sau umede. Nu conţine solvenţi, izocianaţi şi plastifianţi. 
Rezistent la radiaţii UV. Tixotropic nu curge de pe suprafeţele verticale, nu necesită primer.

VAPOURSEAL
Cartuş     
Art. nr.: 122391  Incolor  5411183105126  310ml  15 /Bax
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MATERIALE DIVERSE

PRIMER ŞI ACTIVATOR
Grund pentru substraturi poroase. Creşte aderenţa materialelor izolatoare 
poliuretanice pe substraturi poroase, cum ar fi betonul, piatra, ceramica 
şi lemnul. Stabilizează suprafeţele prevenind fărămiţarea acestora.

PRIMER 100

Recipient
Art. nr.: 123012  Transparent 5411183107687  500ml  6 /Bax

Grund pentru substraturi poroase. Creşte aderenţa materialelor 
izolatoare pe bază de polimeri hibrizi pe substraturi poroase, cum ar fi 
betonul, piatra, ceramica şi lemnul. Stabilizează suprafeţele prevenind 
fărămiţarea acestora.

PRIMER 150

Recipient
Art. nr.: 123011  Transparent 
5411183107670  500ml  6 /Bax

Degresant, curăţător şi activator de suprafeţe neporoase - plastic şi metale. Proiectat 
pentru a activa suprafaţa înainte de aplicarea siliconilor şi polimerilor hibrizi.

SURFACE ACTIVATOR
Recipient
Art. nr.: 101638  Transparent  5411183032064  500ml  6 /Bax

Primer penetrant cu uscare rapidă pentru stabilizarea solurilor din beton sau ipsos. 
Reduce porozitatea şi gradul de absorbţie a substratului. Incolor după uscare. 
Îmbunătăţeşte aderenţa adezivilor poliuretanici sau polimeri hibrizi.

SURFACE PRIMER WBPR-21P
Bidon
Art. nr.: 113358  Transparent  5411183051416  5L  1 /Bax

Şerveţele rezistente mecanic, fără scame, impregnate cu un amestec de solvenţi, 
special selectaţi pentru protecţia pielii concepute pentru a elimina petele proaspete 
de siliconi, poliuretani, polimeri MS, adezivi, vopseluri, uleiuri şi grăsimi, de pe mâini, 
unelte şi alte suprafeţe solide.

SWIPEX XXL
Recipient
Art. nr.: 115908  Tub  5411183073807  80 Şerveţele  6 /Bax
Art. nr.: 120874  Pachet  5411183096486  20 Şerveţele  12 /Bax
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MATERIALE DIVERSE

BENZI ŞI ŞNURURI
Banda butilica Butyband este o banda de izolare autoadeziva, elastoplastica, din 
cauciuc butilic pe suport folie de aluminiu sau plumb. Role de 10 m cu diverse latimi: 
7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 22,5 cm; 30 cm.

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

Şnur PE pentru astuparea fundului de rost la pardoselile industriale. Diminuează 
consumul de izolanţi poliuretanici sau polimeri hibrizi.

ŞNUR DE DILATAŢIE
Rola
Art. nr.: 123138  6 mm  5411183108721  1500m  1 /Bax
Art. nr.: 110308  10 mm  5411183021099  1500 m  1 /Bax
Art. nr.: 110310  15 mm  5411183024748  750 m  1 /Bax
Art. nr.: 106783  20 mm  5411183024908  500 m  1 /Bax

Bandă hidroizolantă bituminoasă ramforsată cu folie de aluminiu. Poate fi folosită 
pe majoritatea materialelor ca: metal, lemn, marmură, ceramică, beton, piatră, ţiglă, 
plastic şi unele tipuri de PVC. Ideală pentru izolarea sau repararea crăpăturilor, găurilor, 
luminatoarelor, coşurilor de fum, ţiglelor, ţevilor de la acoperişuri. Este autoadezivă, 
nu necesită încălzire. Role de 10 m, cu diverse latimi: 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 22,5 cm; 
30 cm si diverse culori: Aluminiu, Grafit, Teracota, Maro.

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

Pistol aplicator pentru izolanti la cartus. Disponibil si in varianta PRO 
pentru evitarea curgerii necontrolate a izolantilor.

PISTOL SILICON

Buc
Art. nr.: 111072  DIY  5411183042896  24 /Bax
Art. nr.: 106617  PRO  5411183009462  12 /Bax

PISTOALE APLICATOARE

Pistol semiprofesional pentru spuma poliuretanica in aerosol. Disponibil 
si in varianta Click&Fix patentata Soudal.

PISTOL SEMIPROFESIONAL

Buc
Art. nr.: 109953  pistol  5411183039643  40 /Bax
Art. nr.: 110226  click  5411183040120  20 /Bax

Pistol metalic pentru spuma poliuretanica in aerosol. Disponibil si in 
varianta Click&Fix patentata Soudal.

PISTOL TEFLON

Buc
Art. nr.: 121408  pistol  5411183085282  20 /Bax
Art. nr.: 121409  click  5411183089259  20 /Bax

Pistol profesional pentru spuma poliuretanica in aerosol. Disponibil si 
in varianta Click&Fix patentata Soudal.

PISTOL PROFI

Buc
Art. nr.: 103266  pistol  5411183037304  40 /Bax
Art. nr.: 106016  click  5411183037731  20 /Bax

Pistol profesional pentru ancore chimice in amabalaj 380ml.

PISTOL ANCORE 380

Buc
Art. nr.: 103265  coaxial  5411183088764  1 /Bax

Pistol aplicator pentru adeziv poliuretanic bicomponent Soudabond 642 DUO

PISTOL 2 X 310ML

Buc
Art. nr.: 111282  pistol  5411183131965  1 /Bax

Pistol aplicator pentru izolanti la folie (salam) 400/600ml. Disponibil in 
varianta manuala si pneumatica.

PISTOL SALAM

Buc
Art. nr.: 106515  manual  600ml  5411183006225  1 /Bax
Art. nr.: 126785  pneumatic   400ml  5411183124394  1 /Bax
Art. nr.: 126784  pneumatic   600ml  5411183124387  1 /Bax
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EXPERTUL  
IN ETANSARE  
SI LIPIRE

Soudal S.c. S.r.l.
Calea Darzei 86A
RO-137182 Darza
Com. Crevedia, Jud. Dambovita
Tel./fax: +40 21 351 58 04
www.soudal.ro
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