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Soudal Magyarország Kft. a Business 

Superbrands 2011 díj nyertese.

 www.soudal.hu

A Soudal vezető szerepet tölt be a polyuretán hab, tömítők, ragasztók, tetőipari termékek 

gyártásában, világszerte. Az elmúlt 45 év alatt egy kisvállalkozásból, nemzetközi méretű vállalattá  

fejlődött. A Soudal Holding NV, több mint 1400 alkalmazottal, 350 millió EURO-t forgalmazott  

2010-ben.

 

Saját, kutatás-fejlesztési épületében több mint 30 fő, magasan képzett specialista feljleszti ki 

a legkorszerűbb anyagok és technológiák igénybevételével a legjobb és legbiztonságosabb 

temékeket. A cég rendelkezik a szokásos tanúsítványokkal. Minőségbiztosítási rendszere megfelel 

az ISO 9002 és 9001.2000

A következő termékcsoportok szerepelnek ajánlatunkban:

• Tömítők: szilikonok, akrylok, polyuretánok, hybridek / MS-Polymerek, Bitumenes anyagok...

• Polyuretán ragasztó/tömítő habok

• Ragasztók: fa, kontakt, diszperziós, oldószeres, polyuretán, ...

• Technikai aerosolok

• Építési szallagok és fóliák

• Szerszámok és tisztítóanyagok

A Soudalról

A Soudal Magyarország Kft. 1999-ben alakult. 20 fő alkalmazottal, évek óta piacvezető szerepet tölt be a magyarországi piacon. Modern központi raktár, 

több mint 2000m2 területtel, országos lefedettségű képviselői hálózattal és nagykerpartnerekkel teszi hozzáférhetővé a termékeket az ország bármely 

területén, nagy figyelmet fordítva az új technológiák műszaki ismeretének átadására is, szakmai oktatásaival.
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Termék megjelenés

Termék színe

Soudal Logo

Alkalmazási terület

Termékcsoport szín kódja

Felhasználói kör szín kód „yellow”

Alkalmazási kép

Termék név

Jellemző felületek

Jellemzők
Gyártói információk, mennyiség,  

veszélyességi ikonok, EAN kód

Alkalmazások

Alternatív termékek

Tulajdonságok
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Általános Szilikonok

 UNIVERZÁLIS SZILIKON

 ÜVEGEZŐ SZILIKON

Kiváló minőségű ecetsav tartalmú, egykomponenses szilikontömítőanyag.  
Kül- és beltérre egyaránt. Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülehez (kivéve PE,  
PP, Teflon). Könnyű alkalmazhatóság. Szín tartó, UV- álló.

Felhasználási területek:

Sokféle alapfelületnél jó kötés, tégla, fa, gipszkarton, csempe, porcelán, üveg. 
Gépjárműipari területen szintén alkalmazható. Kiváló tömítés bel- és kültéren  
egyaránt.

Tartósan elasztikus, semleges kémhatású szilikon tömítőanyag, alkalmas akril  
és más érzékeny anyagokhoz(kivéve PE,PP,Teflon). Kül- és beltérre egyaránt  
használható. Nem festhető. UV-álló. Hőállóság: -60°C és +180°C között. 

Felhasználási területek: 

Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: üveg, zománc, rozsdamantes acél, 
aluminium, vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom. Alkalmazható PVC ablakkereteknél, és 
más építési anyagok tömítésére is.

Az üvegező szilikon egy tartósan elasztikus tömítőanyag, amely kiváló 
ragasztóerővel rendelkezik porózus és nem porózus építőipari felületen  
egyaránt( kivéve PE,PP,Teflon). Például: tégla, fém fa (kezeletlen vagy festett).  
Teljes kikötés után színtartó és UV-álló. 

Felhasználási területek:

Felhasználható üvegezési munkáknál, üveg és fa között, valamint fém, kerámia,  
porcelán, csempe, üveg...Lezárodó fémszerkezetnél, ami ellenáll a korrózionak.  
Külső és belső használatra egyaránt. 

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

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

Szín  Csomagolás  Cikkszám
szintelen kartus 300ml 117977

 NEUTRÁLIS  SZILIKON
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Szaniter Szilikonok

 SZANITER SZILIKON

 SZANITER NEUTRÁLIS SZILIKON

Tartósan elasztikus, kíváló minőségű szilikon tömítőanyag, szaniter helységek-
ben kitűnően használható( kivéve PE,PP,Teflon). Nem festhető. Kül és beltéren 
egyaránt használható. UV álló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C-tól +200°C-ig.

Felhasználási területek:

Kíválóanalkalmazható tömítéseknél fürdőszobában, zuhanyzókban, fajansz  
és minden olyan helységben ahol tartósan vízzel érintkezik.

Rendkívül rugalmas neutrális tömítőanyag, alkalmazható akril kádakhoz  
és zuhanyzókhoz, valamint szintetikus anyagokhoz egyaránt ( kivéve PE,PP,Teflon). 
Gombásodásgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt  
hasznalható. UV-alló. Hőállósag -60°C-tól +200°C között. 

Felhasználási területek:

Alkalmazható furdőszobákban, zuhanyok, konyhák, vécék, tömítésére. Valamint 
tartósan nedves helységekben. Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: 
kerámia, zománc, porcelán. akrilból készült szaniter szerelvenyekhez.

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

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

 AKRYL

 PARKETTATÖMÍTŐ

Rendkívül jó minőségü, plaszto-elasztikus oldószermentes tömítőanyag.  
Teljes kikötés után tökéletesen festhető. Esőálló. Hőállóság: -60°C és +80°C 
között.

Felhasználási területek:

Alkalmazható tömítésként. pl.:ablakpárkány, téglafalban, fal és mennyezet között, 
lábazat és padló között, valamint lépcsőknél…

A vakolat javító-tömítőanyag, egy akryl alapú vizes diszperziós, szemcsés 
szerkezetű tömítő, ami hasonló a természetes vakolathoz. Tökéletes tapadással  
bír, minden porózus építőipari felülethez: vakolat, gipszkarton, habbeton tégla, 
fa, természetes kövek stb... (kivéve PE, PP, Teflon). Nem tartalmaz oldószert,  
kikötés után festhető. 

Felhasználási területek: 

Rések és üregek kitöltéséhez, beton, vakolat stb felületen. Dolgozzon 10% ráhagyás-
sal a nyílászáró és falszerkezet, padló és oldalfal találkozásoknál.

Kiváló minőségű plaszto-elasztikus egykomponenses, nem vízálló 
tömítő-anyag. Tökéletesen lakkozható és festhető is. Oldószermentes.  
Hőállóság: -20°C és +80°C között. 

Felhasználási területek:

Parketta felületén lévő repedések és rések tömítésére. Mindenfajta fafájtához  
alkalmazható. Laminált parkettához is. Minden hagyományos parketta felülethez 
alkalmazható. 

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

Szín  Csomagolás  Cikkszám
fehér kartus 300ml 123109

Szín  Csomagolás  Cikkszám
juhar kartus 300ml 111258
cseresznye kartus 300ml 111259
bukk kartus 300ml 111260
tolgy kartus 300ml 111261
nyir kartus 300ml 113089
mahagóni kartus 300ml 113090

 VAKOLATJAVÍTÓ AKRYL
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Express
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AKRYL EXPRESS

NEUTRAL SILICONE EXPRESS

SANITARY SILICONE EXPRESS

Az Express Akryl egy innovativ tömítőanyag, ami 10 perc után festhető és  
tökéletes tapadó erővel bír minden porózus felületen: tégla, beton, gipszkarton, 
fa, stb…. Nélkülözhetetlen a belső dekorációs felületek kialakításához.

Felhasználási területek:

Rések és üregek kitöltéséhez, beton, vakolat stb felületen, nyílászáró és falszerkezet, 
padló, plafon és oldalfal találkozásoknál.

A Neutrális szilikon express ,egy semleges gyorskötésű tömítőanyag amely  
30 perc után szagtalan. kivállóan tapad sokfajta felülethez, mint tégla, beton, 
kő, fa, aluminium, üveg, kerámia, többféle műanyag-PCV, Akryl, Plexiüveghez is.  
Korrózómentes, nem képez foltot a porózus felületeken sem. 

Felhasználási területek:

Kikötés után rugalmas és vízálló még az extrém vízterhelés esetén is. Sok féle  
területen alkalmazhazható, nyílászárók, előtetők, tetők, teraszok és egyébb  
vízterhelt felületek csatlakozásánál, üveg, akryl, aluminium és fa esetén is. 

A szaniter szilikon express, egy rugalmas ,gyorskötésű ecetsavas szilikon,  
amelynek víztömítő hatása 2 óra után kialakul. Hosszú távon ellenáll  
a nedvességnek, gomba és penészálló. Alkalmas a legtöbb hagyományos 
építőipari felület tömítésére, padló, szaniter elemek, üveg, akryl, aluminium és 
fa esetén is. 

Felhasználási területek:

Rugalmas tömítést biztosít a magas páratartalmú helységekben is, pl. konyha, fürdő, 
WC, mosó és szárítóhelység, hűtő helységek esetében, sok területen, a szaniterek, 
csempe fugák, csapok, zuhanykiállások környékén.  

Szín  Csomagolás  Cikkszám
fehér kartus 300ml 122878

Szín  Csomagolás  Cikkszám
színtelen kartus 300ml 120562

Szín  Csomagolás  Cikkszám
fehér kartus 300ml 120564
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MS POLYMER®

 FIX ALL CLASSIC

 FIX ALL HIGH TACK

A FIX ALL Classic egy kiváló minőségű egykomponenses, nagy ragasztó erejű  
MS-Polymer® bázisú ragasztó és tömítő. 

Felhasználási területek:

-  Rendkívül erős szerkezeti ragasztások fémek, műanyagok, fémek és keményfák, 
közvetlenül egymáshoz is.

-  Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és 
szigetelőanyagok ragasztására.

-  Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és  
fémiparban egyaránt. 

A FIX ALL Crystal egy kiváló minőségű víztiszta, egykomponenses, MS-Polymer® 
bázisú ragasztó és tömítő

Felhasználási területek:

-  Rendkívül erős szerkezeti ragasztások fémek, műanyagok, fémek és keményfák, 
közvetlenül egymáshoz is.

-  Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és 
szigetelőanyagok ragasztására.

-  Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és  
fémiparban egyaránt.

A FIX ALL High Track egy kiváló minőségű egykomponensű, nagy azonnali  
ragasztó (150 kg/m2) erejű, MS-Polymer® bázisú ragasztó és tömítő.

Felhasználási területek:

-  Rendkívül erős szerkezeti ragasztások fémek, műanyagok, fémek és keményfák, 
közvetlenül egymáshoz is.

-  Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek, és 
szigetelőanyagok ragasztására.

-  Rezgő és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és  
a fémiparban egyaránt.

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

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

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

 FIX ALL CRYSTAL
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MS POLYMER®

 FIX ALL TURBO

 FIX ALL ULTRA

 FIX ALL FLOOR & WALL

A FIX ALL Turbo egy MS Polymer bázisú gyors (20 perc) elsődleges kötés idejű 
termék, mely alkalmas bármilyen felület ragasztására (kivéve PE, PP, Teflon).

Felhasználási területek:

Sokféle felülethez pl. beton, fém, üveg, műanyag, fa és egyéb általános építőipari 
felülethez, magas, végleges ragasztó erővel, 2 óra után.
 

A FIX ALL Ultra egy kiváló minőségű áttetsző, egykomponenses, SMX®  
bázisú ragasztó és tömítő.

Felhasználási területek:

-  Rendkívül erős szerkezeti ragasztásokhoz.
-  Tömítési feladatokhoz, javításokhoz, rögzítésekhez kiválóan alkalmas.
-  Fa, PVC, fém és beton, kő, vakolat, polisztirén, poliészter, műanyagok, üveg, plexi, 

stb. felületek ragasztásához.

Szín  Csomagolás  Cikkszám
fehér kartus 290ml 121923

Szín  Csomagolás  Cikkszám
szintelen bliszter 20ml 116347

Szín  Csomagolás  Cikkszám
doboz 4kg 120137

A Fix All Padló- és falburkolat ragasztó egykomponensű, nagy ragasztóerővel 
rendelkező, MS-Polimer bázisú, semleges kémhatású, teljes mértékben  
elasztikus ragasztó. Univerzálisan alkalmazható mindennemű alapfelületen  
és építőanyaggal.

Felhasználási területek:

-  Mindenfajta építőanyag ragasztására porózus és tömör felületen egyaránt.
-  Vízszintes felületen: mindenfajta hidegburkolat, természetes kő burkolat,  

szőnyeg stb.
-  Függőleges felületen: mindenfajta falburkolat és panel, „Inox”-panelek stb....
-  Nedves felületen is (vizes helyiségekben).
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Tömítők (speciális)

 AQUÁRIUM RAGASZTÓ

 KÁLYHATÖMÍTŐ

Tartósan elasztikus, algaálló, jó minöségű tömítő, üvegezési munkálatokhoz! 
Nem festhető. Hőállóság: -60°C és +200°C között. Kültérre és beltérre egyaránt 
használható.

Felhasználási területek:

Szerkezeti ragasztás és javítás esetén akváriumoknál és terráriumoknál.  
Üvegragasztásoknál. Víznyomásnak rendkivűl jól ellenáll, édes és tengervíz esetén is.

A Gasket Seal egy használatrakész gépipari tömítő, amely alkalmazható filc, 
parafa, rost, papír, azbeszt és gumi helyett minden méretben és vastagságban. 
Elasztikus, tartósan rugalmas tömítő, üzemanyag, olaj és zsír, víz és fagyálló. 
Hőmérsékleti ellenállás -60°C és +285°C között. 

Felhasználási területek: 

Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, konyhai gépekben, szivattyúkban,  
sebességváltókban és motorokban egyaránt. Elasztikus tömítés hűtő és fűtő  
rendszerekben.

Használatra kész, cementbázisú tömítőanyag. Kikötés után nem reped és nem 
töredezik. Hőálló akár 1500°C-ig. Oldószer és azbesztmentes. 

Felhasználási területek:

Kályhák és kazánok tömítésére. Fugák és nyílások tömítésére ahol magas  
hőmérséklet keletkezik. Füstcsövek tömítésére. 

Szín  Csomagolás  Cikkszám
színtelen kartus 300ml 117985
fekete kartus 300ml 105751

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

Szín  Csomagolás  Cikkszám
fekete kartus 300ml 106649

 HŐÁLLÓ SZILIKON
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Ragasztók

 PARAFARAGASZTÓ 22A

 CSEMPERAGASZTÓ 24A

 PADLÓBURKOLATRAGASZTÓ 26A 

A 22A Parafaragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely alkalmas  
a parafa (fal és padló) ragasztására.

Felhasználási területek:

- Falburkolati és padlóburkolati parafa ragasztásához.
- Padlófűtéshez is alkalmazható.
- Alapszigetelésként funkcionáló tekercsben lévő parafához is.

A 24A vízálló csemperagasztó erős tapadással- beltéri rögzítésekhez, falra és 
padlóburkolatokhoz. Rugalmas és ellen áll a szélsőséges hőmérsékleteknek- 
Padlófűtésnél is használható.

Felhasználási területek:

Burkoló padlólapok rögzítéséhez minden felületen pl.: vakolaton, téglán, betonon, 
gipszkartonon stb. Képes megragadni a régi csempe felületén „csempe a csempén” 
módszerrel (max. 20cm x 20cm). 

A 26A padlóburkolat ragasztó egy azonnal felhasználható oldószermentes  
paszta mely erős ragasztóanyag, és hosszú nyitott idővel rendelkezik. Alkalmas 
több féle padlóburkolat rögzítésére.

Felhasználási területek:

Minden fajta padlóburkolathoz alkalmas ragasztó, mint például: szivacsos szőnyeg,  
vinyl és PVC bázisu padlóburkolat, vízszigetelő burkolatokhoz, linoleumhoz,  
Porózus felületre : beton, gipsz, kő, fa, és karton.

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
doboz 1kg 100014
doboz 5kg 100015

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
kartus 300ml 102274
doboz 1kg 107753
doboz 5kg 107752
doboz 15kg 107751

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
doboz 1kg 104455
doboz 5kg 107642
doboz 15kg 107643

11



12

Ragasztók

 POLISZTIROLRAGASZTÓ 28A

 KONTAKTRAGASZTÓ 44A

A 28A Polisztirolragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely lehetővé 
teszi a polisztirol anyagok ragasztását egyenetlen felületre is.

Felhasználási területek:

- Kemény és lágy polisztirol ragasztásához.
- Szintetikus habok ragasztására is.
- Polisztirol mennyezeti elemek ragasztásához.
- Fal és padló szigetelőhabok ragasztásához.
- Zárólécek ragasztásához.

A 42A PVC Ragasztó egy stabil folyékony ragasztó, PVC bázissal és oldószerrel.

Felhasználási területek:

- Minden típusú kemény PVC ragasztásához.
- Magasnyomású PVC csövek ragasztásához.
- PVC csatorna és csővezetékek ragasztásához.

A 44A kontakt használatra kész, gumi és műgyanta bázisú, univerzális, vízálló 
ragasztók. 

Felhasználási területek:

-  Különböző alapfelületű anyagok ragasztására.
-  Szintetikus anyagok ragasztására pl. fa, fém, gumi, bőr, műbőr, parafa stb.

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
doboz 1kg 100024
doboz 5kg 100025
doboz 15kg 105534

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
bliszter 50ml 100030
doboz 250ml 100031
doboz 1l 100028

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
doboz 750ml 117782
doboz 5l 100032
bliszter 125ml 111569

 PVC RAGASZTÓ 42A
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Szerelőragasztók
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 TÜKÖRRAGASZTÓ 47A

 NEOPRÉN SZERELŐRAGASZTÓ 48A

 UNIVERZÁLIS SZERELŐRAGASZTÓ 49A 

47A Tükörragasztó egy használatra kész, szintetikus gyanta alapú ragasztó.  
Nagy kötőerő és kiváló ragasztóképesség minden építőipari alapfelülethez  
(kivéve PE, PP és Teflon). Alapozást nem igényel.

Felhasználási területek:

Tükörragasztásra, szinte minden alapfelületen. Mint például: beton, tégla, vako-
lat, terméskő, csempe, fa, PVC és más szintetikus anyagokhoz: üveg, fém stb.  
Vigyázat! Az egyik felületnek porózusnak kell lennie. A 47A Tükörragasztó nem  
marja meg a tükrök hátsó bevonatát, de a sokféle lehetőség miatt ajánljuk egy 
előzetes kompatibilitásteszt elvégzését.

Gyors kötésű, oldószeres vízálló szerelőragasztó polychloroprene valamint  
szintetikus gyanta bázissal. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális  
építési anyagokhoz (kivéve PE, PP és Teflon). Figyelem! Agresszív ragasztó -  
ne használja polisztiról elemek és MDF-ből készült profilok ragsztására.  
Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot. 

Felhasználási területek:

Szerelő ragasztó alkalmazható: fa, PVC padló szegélylécek, fal panelek, profilok,  
küszöbök, és más fából készült dekoranyagok, farostlemez, furnérlemez-elemek,  
fém stb. ragasztására.

Gyors kötésű szerelőragasztó, amely szintetikus kaucsuk bázisú, oldószeres  
ragasztó paszta, amely polisztiról ragasztására is alkalmazható. Rendkívül jó  
tapadás szinte minden tradicinális építési anyagokhoz (kivéve PE, PP és Teflon). 
Egyenletlen felületeken, réskitőltésre kiválóan alkalmas. Javasolunk egy előzetes 
összeférhetőségi vizsgálatot. 

Felhasználási területek:

49A Szerelőragasztó alkalmazható: polisztiról és poliuretán léceknél, padló  
szegélylécek, panelek, profilok, parafa, műanyagok, fa, fém stb. ragasztására.

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
kartus 300ml 117981

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
kartus 300ml 103221

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
kartus 300ml 118871
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Szerelőragasztók

 VÍZBÁZISÚ SZERELŐRAGASZTÓ 50A

Gyors kötésü, oldószermentes, fehér színű akrylbázisú szerelőragasztó. Kiválló 
tapadást biztosít minden tradicionális építőipari felületen (kivéve PE, PP, Teflon 
és bitumenes alapfelület). Alkalmazható polisztirólhoz, poliuretánhoz és más 
dekorációs anyagokhoz.

Felhasználási területek:

Ragasztó polisztiról, poliuretán léceknél, karnisoknál, rozettáknál, léceknél, panelek-
nél. Profilok és más parafából készült dekorációs anyagoknál, furnérlemez ragasztása 
betonra porózus és nem porózus felületen egyaránt, tégla, vakolat, fa, préselt lemez 
stb...  Megjegyzés! Legalább az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

A Soudal Montage Fix egy nagyerejű, oldoszermentes epitőipari ragaszto, 
kiemelkedően magas kezdeti tapadoerővel (>125kg/m2). Nehez targyak  
rogzitesere, szeg es csavar hasznalata nelkul. 

Felhasználási területek: 

Fa-műanyag-fem-kő-lemez-polisztirol es beton-gipszkarton-faforgacslap stb...  
ragasztasahoz (kiveve PE, PP, es Teflon). Az egyik feluletnek porozusnak kell lennie.

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
kartus 300ml 111716

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
kartus 300ml 123108

 EXTRA ERŐS EPITŐIPARI RAGASZTO MONTAGE FIX
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 SZUPERGYORS FARAGASZTÓ 64A

 65A

 POLIURETÁN FARAGASZTÓ 66A

A 64A Szupergyors Faragasztó egy, egy komponenses, D2-es, használatra kész, 
rendkívül gyorskötésű, diszperzió bázisú faragasztó.

Felhasználási területek:

- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
- Puhafa fajták, karton, papír, valamint faszerkezetek ragasztásához is.

Vízálló Faragasztó egy, egy komponenses, D3-ashasználatra kész, gyorskötésű, 
diszperzió bázisú és vízálló faragasztó.  

Felhasználási területek:

-  Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
-  Tölgyek és exotikus fafajták ragasztásához, valamint faszerkezetek ragasztásához is.
-  Szendvicspanelek ragasztásához. 

A 66A Poliuretán Faragasztó egy gyorskötésű, egykomponensű, D4-es  
használatra kész, erősen vízálló poliuretán ragasztó.

Felhasználási területek:

- Ajtók, ablakok, szarufák ragasztásához.
- Szendvicspanelek ragasztásához.
- Szigetelőanyagok (kivéve nikecell) ragasztásához.
- Faszerkezetek ragasztásához.

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
doboz 250gr 100055
doboz 750gr 107631
doboz 5kg 100052

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
doboz 125ml 100066???
doboz 250gr 103968
doboz 750gr 100062
doboz 5kg 100060
doboz 32kg 100065 

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
doboz 250gr 100058
doboz 750gr 100059
doboz 5kg 100057
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Ragasztók

 DISZPERZIÓS PARKETTARAGASZTÓ 68A

A 68A Diszperziós Parkettaragasztó egy, oldószermentes parkettaragasztó,  
amely sok fajta parketta fajtához alkalmazható, porózus és nem porózus  
alapfelületre, illetve erősen szívóhatású alapfelületre. 

Felhasználási területek:

Univerzális alkalmazhatóság, sok fajta parketta fajtához felhasználható úgy, mint 
laminált-, csaphornyos-, mozaik parkettákhoz és hajópadlókhoz is. Porózus és nem 
porózus alapfelületekhez egyaránt. Erős szívóhatású vagy porózus felületekhez úgy, 
mint OSB vagy hajópadló ragasztásához. Vékony és vastag parkettához, de csak  
csaphornyos kivitelűekhez (6-8 mm).

A 69A Oldószeres Parkettaragasztó egy oldószeres parkettaragasztó, amely sok 
fajta parketta fajtához alkalmazható.

Felhasználási területek:

Univerzális alkalmazhatóság, sok fajta parketta fajtához felhasználható úgy, mint 
laminált-, csaphornyos-, mozaik parkettákhoz és hajópadlókhoz is. Porózus és nem 
porózus alapfelületekhez egyaránt. Erősen szívóhatású vagy porózus felületekhez  
úgy, mint OSB vagy hajópadló ragasztásához. Vékony és vastag parkettához  
egyaránt.

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
doboz 1kg 100063
doboz 5kg 100064
doboz 15kg 113333

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
doboz 5kg 113334
doboz 13kg 113335

 PARKETTARAGASZTÓ 69A

 CYANOFIX PILLANATRAGASZTÓ 84A

A 84A Cyanofix Pillanatragasztó egy rendkívül erős és gyors ragasztó hatású  
ragasztó folyadék, cyanoakril bázissal.

Felhasználási területek:

Rendkívül sok anyag egymással való ragasztására. Alkalmazható üveghez, gumihoz, 
fémhez, műanyagokhoz is, mint PE, PP és teflon.

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
bliszter 20g 118049
bliszter 3g XXXXXX
cyano gel bliszter 3g 119519

16



17

RA
G

A
SZ

TÓ
K

Speciális ragasztóhabok

 SOUDATHERM Szigetelőanyag ragasztó

 Soudabond Easy

A Soudatherm egy használatra kész, B1-es, egykomponensű, önexpanziónáló, 
poliuretán ragasztóhab, polisztirol hablemezek, egyéb építő és burkolóanyagok 
ragasztásához.

Felhasználási területek:

-  Polisztirol keményhab lemezek ragasztására, mint külső szigetelés DIN 4108-2 (Nem 
alkalmazható víznyomás esetén).

-  Szigetelő és csatornaelemek rögzítésére.

A Soudabond Easy egy, egy komponensű, B2-es, önexpanzionáló, használatra 
kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztóhab.

Felhasználási területek:

-  Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására. 
-  Tégla és habbeton válaszfalak ragasztásához.
-  Üregek, hézagok kitöltésére. 
-  Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
aeroszol 750ml 120405

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
aeroszol 750ml 121419
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Araldite

 90SEKUND

 EXTRA STRONG

 PLASTIC STEEL

 RAPID

 LIQUID STEEL

 EASIES

Ragasztja a fém, fa, kerámia, legtöbb műanyag, bőr, gumi stb.  
felületeket. Erős, extra gyors kötés, átlátszó, vízálló. Ellenáll a -50˚C  
és +70˚C közötti hőmérsékletnek.     

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
fecskendő 24ml 117319

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon),  
kő, márvány, fa, bőr, fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb  
oldószernek, a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.     

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
tuburi 2x15ml 117317

Ragasztja az alumínium, réz, acél (rozsdamentes acél), fa, műanyag 
(kivéve PE, PP), porcelán, kerámia, égetett agyag, üveg,kő, beton 
felületeket. Gyorsan köt, vízálló, ellenáll a -40°C és +120°C közö-
tti hőmérsékletnek. Ideális ragasztáshoz, újjáépítéshez, hideg  
hegesztéshez, lyukak és rések tömítéséhez csövekben és 
járművekben egyaránt.     

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
pálca 50g 117321

Ragasztja a fém, fa, farostlemez, kerámia, üveg, legtöbb műanyag, 
bőr, gumi, szövet felületeket, valamint a száraz betont és építési  
anyagokat. Vízálló, szuper erős, gyors kötés. Ellenáll a -50˚C  
és +70˚C közötti hőmérsékletnek.     

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
tuburi 2x15ml 117306
fecskendő 24ml 117315

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon),  
kő, márvány, fa, bőr, fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb  
oldószernek, a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.     

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
fecskendő 24ml 117314

Az Araldite 2-komponenses, egyszer használatos, erős, transzparens, 
vízálló epoxy ragasztó. Egyszerűen használható, veszteségmentes, 
újgenerációs kiszerelésű, 90 másodperces Araldite 90” ragasztóval.

Felhasználási területek:

Ragad majdnem minden felületen, beleértve: fém, üveg, fa, kerámia, 
műanyag, bőr, …. (PP, PE, Teflon kivételével)

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
bliszter 1g 121629
calendar  10 x 1g  121629
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Tetőszigetelők

 BITUMENES ZSINDELYRAGASZTÓ

 COLOZINC

A Soudal tetőjavító rendkívül jó tapadást biztosít a bitumenes felületekhez,  
alkalmazható csempe, beton tégla, fa, műanyag polyuretán hab valamint számos 
építési anyagokhoz egyaránt. Nedves alapfelületen is alkalmazható.

Felhasználási területek:

Hidegragasztó minden típusú kátránypapír, tetőcserép lezárásához, rések es  
repedések tömítésére valamint ereszcsatornák összekötésére.

Kiváló minőségű, plaszto-elasztikus, kopolimer alapú, egykomponensű tömítő.

Felhasználási területek:

Repedések, forrasztások, illesztések tömítésére vízelvezető csatornák és más  
épületszerkezeti elemek esetén. Rendkívül jó tapadás szinte minden tetőszigetelő 
anyaghoz. (pl. fém, üveg, kő, fa stb.) Nedves felületen, valamint esőben is használható. 
Kéményáttörések és zárólemezek tömítésére. Falszerkezetekben is alkalmazható.

A Colozinc tetőlemez tömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, nagy  
ragasztó erejű, MS-Polymer® bázisú, vegyileg semleges ragasztó és tömítő.

Felhasználási területek:

Tökéletes ragasztó tetőborításokhoz, különösen galvanizált fém felületekhez,  
kerámia cserepekhez, számos más építkezésben előforduló felülethez (kivéve PE, PP 
és PTFE). Jó tapadás nedves felületeken is. UV-álló,  gyakorlatilag bármilyen festékkel  
kezelhető. Ereszcsatornák és légtechnikai csatornák csatlakozásainak tömítésére  
is kiválóan alkalmas. 

Szín  Csomagolás  Cikkszám
fekete kartus 300ml 106650

Szín  Csomagolás  Cikkszám
szintelen  kartus 300ml 117979

Szín  Csomagolás  Cikkszám
szürke kartus 290ml 100504

 SPECIÁLIS TETŐJAVÍTÓ TÖMÍTŐ
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Tetőszigetelők

 COLOTUILE  CSERÉPRAGASZTÓ

 SILICOAT

A Colotuile cserépragasztó egy kiváló minőségű, elasztikus, egykomponensű 
tömítő poliuretán bázissal.

Felhasználási területek:

- Tömítésre és ragasztásra kerámia cserepekhez.
- Helyettesít sokféle mechanikus rögzítést.
- Festhető.

A Silicoat egy használatra kész, színtelen, folyékony impregnáló anyag, amely  
ecset segítségével felhordva tartósan víztaszító hatású a külső falakon.

Felhasználási területek:

Megvédi a nedvességtől a külső falakat, téglát, betont, természetes követ,  
mészkövet, homokkövet, cserepet.

Szín  Csomagolás  Cikkszám
barna  kartus 310ml 106335

Szín  Csomagolás  Cikkszám
doboz 1l 101076
doboz 5l 100183

 WASSER STOP

A Wasser Stop tetőjavító máz egy kitűnő minőségű, oldószeres, szintetikus szál 
tartalmú,UV stabil, egykomponenses tömítő, akril copolymer bázissal.

Felhasználási területek:

- Repedések, forrasztások tömítésére.
- Repedt esőcsatornák tömítésére.
- Kémény áttörések és záró lemezek tömítésére a tető- és a fal szerkezetekben. 
- Sérült lapos tetők és kupolák javítására.

Szín  Csomagolás  Cikkszám
doboz 0,75kg 103522
doboz 4kg 104732
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Tetőszigetelők

 BUTYBAND ALU

A BUTYBAND ALU egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk réteggel (0,6 mm)  
ellátott alumínium fólia, illesztéseknél keletkezett hézagok tömítésére és  
lefedésére.

Felhasználási területek:

-  Hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás behatásaival szemben ellenállóvá tehetők.
-  Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések)  

tömítésére, lezárására.
-  Vízelvezető csatornák tömítésére.
-  Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.
-  Üvegszerkezetek tömítésére.
-  Bádog átfedések és repedések tömítésére a konténergyártásban, lakókocsigyártásban és  

fémszerkezetekben.
-  Klíma berendezések és szellőzőcsatornák tömítésére.
-  Minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradiffúziós tulajdonságra.

Szín  Csomagolás  Cikkszám
alu  7,5 cm x 10 m  111083
alu  10 cm x 10 m  111084
alu  15 cm x 10 m  111085
alu  22,5 cm x 10 m  111086
alu  30 cm x 10 m  111087
grafit  7,5 cm x 10 m  111088
grafit  10 cm x 10 m  111089
grafit  15 cm x 10 m  111090
grafit  22,5 cm x 10 m  111091
grafit  30 cm x 10 m  111092

 SOUDABAND 

A Soudaband egy öntapadó tömítőszalag, bitumen elasztomer anyagból készült alumínium  
fólia. Tetőelemek (kémények, kupolák, ereszcsatornák) összeillesztésénél keletkezett  
hézagok tömítésére és lefedésére szolgál. Gyors eredményt érhetünk el vele. 

Felhasználási területek:

• Bitumenbázisú tetőanyagokhoz, minden fajta építőanyaghoz. • Hasadékok, repedések, rések  
elzárásával azok vízállóvá, az időjárás viszontagságaival szemben ellenállóvá tehetők. • Tetőelemek 
(kémény, tetőablakok, kupolák, szigetelőelemek) körüli hézagok kitöltésére. • Vízelvezető  
csatornák tömítésére. • Összeillesztésnél keletkezett hézagok lefedésére. 

Szín  Csomagolás  Cikkszám
alu 5 cm x 10 m 106913
alu 7,5 cm x 10 m 101161
alu 10 cm x 10 m 101182
alu 15 cm x 10 m 101187
alu 22,5 cm x 10 m 101194
alu 30 cm x 10 m 101195
terrakotta  7,5 cm x 10 m 101618
terrakotta  10 cm x 10 m 108141
terrakotta  15 cm x 10 m 100011
terrakotta  22,5 cm x 10 m 108142
terrakotta  30 cm x 10 m 108086
barna RAL8017  7,5 cm x 10 m 121856
barna RAL8017 10 cm x 10 m 121855
barna RAL8017 15 cm x 10 m 121852
barna RAL8017 22,5 cm x 10 m 121853
barna RAL8017 30 cm x 10 m 121854

Színes Csomagolás Cikk
grafit  7,5 cm x 10 m 101613
grafit  10 cm x 10 m 101614
grafit  15 cm x 10 m 108218
grafit  22,5 cm x 10 m 101154
grafit  30 cm x 10 m 108140
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 PURHAB

 MEGAFOAM

Egykomponensű, nagy kiadóssággal rendelkező, rövid idő alatt vágható szigetelő 
és szerelőhab. Az alábbi felületeken kiváló ragasztóerővel rendelkezik: fa, PVC, 
alumínium, vakolat, tégla, kő, stb… A különleges „téli formula” lehetővé teszi  
a fagyban való használatot (max. -10 fokig).

Felhasználási területek:

Tömítés/Szigetelés famunkáknál, valamint válaszfalak, fürdőkádak, zuhany-
tálcák beépítésénél hangszigetelésre. Felhasználási területek: ablakredőnyök  
és ablakpárkányok ragasztásához, csőáttöréseknél, kábelcsatornáknál valamint  
fűtési rendszerekben, víz és csatornahálózatokban szigetelésként.

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

Felhasználási területek:

Szereléshez és tömítéshez ,az ajtó és ablak keretnél és párkánynál. Lyukak  
és rések tömítésére. Szigetelő lemezek, hullám lemezek, tetőlemezek ragasztásához. 
Alkalmazható csőáttörések, kábel átvezetések szigetelésére, rögzítésére, fűtési 
rendszerekben,víz és csatornahálózatok szigeteléseként. 

A MEGAPURHAB egy egykomponensű, önexpanzionáló, multipozicionális,  
használatra kész, ózonkímélő-hajtógázzal ellátott szerelőhab. A különleges  
receptura kombinálva a perforált szelepzárral rendkívüli kiadósságot  
eredményez.

Felhasználási területek:

- Ajtó- és ablaktokok szerelésére, szigetelésére, valamint ablakkönyöklők rögzítésére.
- Üregek, csőáttörések, faláttörések, ajtótokok, redőnytokok kitöltésére.
- Hang- és hőszigetelésként a hűtőkamrák és a hűtő-gépjárműveknél.
- Szerezetek rögzítésére, kitöltésére a fém-, és az elektromos installációknál.
- Szigetelő panelek rögzítésére. 

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

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

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
aeroszol  600ml  114216

 PISZTOLYHAB
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 SOUDAFOAM CLASSIC

 SOUDAFOAM MAXI

 SOUDAFOAM LOW EXPANSION

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

Felhasználási területek:

Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és aluminium). Üregek és csőáttörések 
kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és 
fűtéstechnikában a szigetelés optimalizására. Hangszigetelő rétegként.

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

Felhasználási területek:

Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és aluminium). Üregek és csőáttörések 
kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és 
fűtéstechnikában a szigetelés optimalizására. Hangszigetelő rétegként.

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

Felhasználási területek:

- Ajtók, ablakok beépítésénél.
- Üreges helyek kitöltésére.
- Nyílások és tetőszerkezetek tömítésére.
- Jó hangszigetelő tulajdonság.
- Szigetelőlapok rögzítésére a tetőszerkezethez.
- Hőszigetelőként a hűtőházaknál. 

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

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
gun 870ml 118047
gun (-10°C) 870ml 118284
click 870ml 117565
click (-10°C) 870ml 117566

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
gun  750ml  106132
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 Aknapurhab

 SOUDAFOAM 2K

Az Akna Purhab, egy komponensű, önexpanzionáló, használatra kész, ózonkímélő 
hajtógázzal ellátott szerelőhab. Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, víznek, olajnak,  
baktériumoknak, sa természetben előforduló savaknak.

Felhasználási területek:

- Aknák és kútgyűrűk tömítésére, ragasztására.
- Földfelszín alatti csőáttörések lezárására.
- Üregek kitöltésére.

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

Felhasználási területek:

- Nyílászárók beépítésére és tömítésére.
- Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére.
- Szigetelőanyagok rögzítésére, ragasztására.
- Hangszigetelő rétegként motoroknál.
- Hűtés- és fűtéstechnikában a szigetelés optimalizálására.

A 2K purhab egy kétkomponensű, önexpanzionáló, B2-es, zárt cellás,  használatra 
kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott gyorskötésű, szerelőhab.

Felhasználási területek:

- Nyílászárók szigetelésére és rögzítésére.
- Akusztikai szigetelő rétegként is felhordható.
- Üregek kitöltésére.

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
aeroszol  750ml  110584

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
Click   500ml  114541
Box (+gun)  10x500ml  115000

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
aeroszol  400ml  104882

 SOUDAFOAM X-TRA 750 CLICK
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Aerosols

 ÁPOLÓ ÉS KENŐ SPRAY

 IPARI SPRAY

 TISZTÍTÓ SPRAY

Vasiline Spray  - transzparens technikai vazelin- nem tartalmaz savakat és szilikont.
Silicone Spray  - szilikon alapú tisztító anyag.
PTFE Spray  - a képzett teflon bevonat -50° C- +250° C-ig ellen áll a hőnek.
White Grease  - fehér Lithium és teflon kenőanyag.
Multi Spray  - ranszparens ásványi olaj alapú keverék. 

Zinc Spray (Mat)  -  matt anti korróziós termék magas zink tartalommal.
Alu-Zinc Spray (Shiny)  -  fényes anti korróziós anyag magas zink és aluminium tartalommal. 
Contact Spray  -  elektronikus csatlakosások és kapcsolatok tisztító és védő anyaga. 
Degrip All  -  hatásos szer korrózió eltávolítására és zárak tisztításához.
Cutting Oil  -  vágás és üregelés közben alkalmazható hűtő és kenőanyag.

Cleaner & Degreaser  - a keverék segít zsírtalanítani a felületeket ragasztás, vagy tömítés előtt. 
Sealant Remover  - fellágyítja és eltávolítja a szilikon és hibrid tömítőanyagokat. 
Adhesive Remover  -  oldószeres keverék, ami segít eltávolítani a még ki nem kötött  

ragasztóanyagokat.  
Multi Cleaner  - tisztítóhab, amely nemcsöpög és nem  hagy foltot. 
Brake Cleaner  - tisztító a fékek és fékbetétekhez.

Termék  Csomagolás  Cikkszám
Vasiline Spray aeroszol 400 ml 122611
Silicone Spray aeroszol 400 ml 119704
PTFE Spray aeroszol 400 ml 119705
White Grease aeroszol 400 ml 119706
Multi Spray aeroszol 400 ml 119707

Termék  Csomagolás  Cikkszám
Cleaner & Degreaser aeroszol 400 ml 119708
Sealant Remover aeroszol 400 ml 119709
Adhesive Remover aeroszol 400 ml 119710
Multi Cleaner aeroszol 400 ml 119711
Brake Cleaner aeroszol 400 ml 119712

Termék  Csomagolás  Cikkszám
Zinc Spray (matowy) aeroszol 400 ml 119713
Alu-Zinc Spray (połysk) aeroszol 400 ml 119714
Contact Spray aeroszol 400 ml 119715
Degrip All aeroszol 400 ml 119716
Cutting Oil aeroszol 400 ml 119717
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Segédanyagok

 PURHABPISZTOLY TISZTÍTÓ

 SOUDAGLATT Fugalehúzó

 SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ

 PU ELTÁVOLÍTÓ

 PÁRAMENTESÍTŐ

 SWIPEX Ipari tisztítókendő

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

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
gun  500ml  103242
click  500ml  102080
aeroszol  150ml  104770

Különleges formájú, szintetikus gumiból készült profil, amely 
különböző alakú és szélességű fugák lezárásához alkalmazható.

Termék  Szám  Cikkszám
bliszter  1db  120167

A Szilikon Eltávolító, egy használatra kész gél, amely a friss és  
megkötött szilikon maradványok eltávolítására alkalmazható.

Felhasználási területek:

-  Eltávolítja a kikeményedett szilikont, MS polymert, a különböző 
felületekről

-  Elöregedett szilikon fugák eltávolítása
-  Feloldja a felhordáskor keletkezett szilikon foltokat 

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
doboz  100ml  110757

A PU Eltávolító kifejezetten a megkötött poliuretán habok  
biztonságos eltávolítására lett kifejlesztve.

Felhasználási területek:

A PU Eltávolító minden habtípushoz használható, az 1 komponensű és  
2 komponensű habokhoz egyaránt.
Célja, hogy a beépítés során keletkező poliuretán-szennyeződéseket 
eltávolítsa az ablak- és ajtókeretekről, így a termék otthoni- és  
professzionális felhasználóknak is hasznos segítsége lehet a munkálatok 
során. Festett és kezelt felületek esetén, teszttisztítás ajánlott.

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
doboz  100ml  116544

A PÁRAMENTESÍTŐ egy környezetbarát megoldás a környezet  
nedvességének szabályozására. Az erős nedvszívó hatásának 
köszönhetően megakadályozza mind a szagok és penészfoltok  
kialakulását.

Felhasználási területek:

Nedvességmegkötés otthonában, lakókocsiban, hajóban, külső térben 
vagy kerti lakokban.

Csomagolás  Kapacitás  Cikkszám
doboz   450g  106133

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

Felhasználási területek:

- Ragasztás vagy tömítés felületeinek az előkészítésére is alkalmazható
- Rendkívül sok alapfelületre alkalmazható.
- Kéztörlőként is használható.
- A tűzhely és egyéb háztartási eszközök tisztítására

Termék  Szám  Cikkszám
doboz  80db  115908
flowpack  20db  120874
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Szerszámok

 SZILIKON PISZTOLYOK

 DESIGN PU PISZTOLYOK

PRO Szilikon gun - 360 foban forgatható szárú, Profi szilikon pisztoly.
DIY Szilikon gun - Általános szilikon pisztoly.

Prémium minőségű, ¼ fordítású bajonetzáras és menetes PU pisztoly

Termék  Szám  Cikkszám
DIY  1 db  111072
PRO  1 db  106617

Termék  Szám  Cikkszám
Design gun  1db  103266
Design click  1db  106016
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 COMPACT PU pisztolyok  Fém PU pisztolyok

Műanyag ¼ fordítású bajonetzáras és menetes PU pisztoly.

Termék  Szám  Cikkszám
Compact gun  1db  109953
Compact click  1db  110226

Fém ¼ fordítású bajonetzáras és menetes PU pisztoly.

Termék  Szám  Cikkszám
Fem gun  1db  121408
Fem click  1db  121409
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SOUDAL Magyarország Kft.

SOUDAL Magyarország Kft. 
2040 Budaörs

Gyár u. 2. 
Tel.: (+36)23/880-800
Fax: (+36)23/880-810 

www.soudal.hu

Expert in sealants, foams and adhesives
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