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Монтажни полиуретанови пени

еднокомонентни пени

Аерозол     
Art. nr.: 106132  Пистолет  5411183007376  750мл  12 /Кашон
Art. nr.: 110725  Click  5411183041837  750мл  12 /Кашон

Ниско експандираща пистолетна пяна
Монтажна пяна с ниско разширение и отлична адхезия към повечето 
строителни материали, в това число PVC, дървесина и метал.Предназначена 
за монтаж на деликатни профили като PVC и алуминиеви. Характеризира 
се с отлични топло-и звукоизолационни свойства (RSTW -58 dB), които 
са потвърдени от Института i.f.t. Rosenheim (Германия). Патентованата 
система CLICK&FIX дава възможност надежно и бързо с ¼  оборот да 
фиксирате пяната към пистолета ( надежност потвърдена от сертификата 
TÜV-SÜD ), което обезпечава точното дозиране. Разработената от 
компанията Судал „ зимна „ формула (до -10°C), дава възможност за 
извършване на монтажни дейности при отрицателни температури .

SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Аерозол     
Art. nr.: 118685  Пистолет  5411183087620  750мл  12 /Кашон
Art. nr.: 118318  Click  5411183086487  750мл  12 /Кашон

Високоеластична пистолетна пяна
Монтажна високоеластична пяна с ниско разширение от ново поколение, 
характеризираща се с се с отлични топло-и звукоизолационни свойства 
(RSTW -58 dB), които са потвърдени от Института i.f.t. Rosenheim 
(Германия). Предназначена за каси дограми с големи размери 
подложени на вибрации или съществени промени в размера, например 
алуминиевите профили. Характеризира се с бързо втвърдяване и 
висока еластичност – пяната възвръща първоначалните си размери 
след натиска на 45 % или при компресия на 75 %. Огнеустойчив клас В3

FLEXIFOAM 

Пяна с висока производителност
Пистолетна монтажна пяна с висока производителност и отлична адхезия 
към повечето строителни материали, в това число PVC, дървесина и 
метал. Висока производителност до 70 л. Характеризира се с отлични 
топло-и звукоизолационни свойства, а също така и с висока плътност 
и превъзходна стабилност .  Патентованата система CLICK&FIX дава 
възможност надежно и бързо с ¼  оборот да фиксирате пяната към 
пистолета ( надежност потвърдена от сертификата TÜV-SÜD ), което 
обезпечава точното дозиране. Разработената от компанията Судал 
„ зимна „ формула (до -10°C), дава възможност за извършване на 
монтажни дейности при отрицателни температури .

Аерозол     
Art. nr.: 118047   Пистолет  5411183085435  870мл  12 /Кашон
Art. nr.: 118284   Пистолет (-10°C) 5411183086357   870мл  12 /Кашон
Art. nr.: 117565  Click  5411183084216  870мл  12 /Кашон
Art. nr.: 117566  Click (-10°C)  5411183084223  870мл  12 /Кашон

SOUDAFOAM MAXI 70

Аерозол     
Art. nr.: 103244  Пистолет 5411183033542  750мл  12 / Кашон
Art. nr.: 108896  Пистолет (-10°C)  5411183037366  750мл  12 / Кашон
Art. nr.: 117913  Click 5411183085428  750мл  12 / Кашон
Art. nr.: 118285  Click (-10°C)  5411183086364  750мл  12 / Кашон

Пистолетна пяна
Пистолетна монтажна пяна с висока производителност и отлична адхезия 
към повечето строителни материали, в това число PVC, дървесина и 
метал. Висока производителност до 60 л. Характеризира се с отлични 
топло-и звукоизолационни свойства, а също така и с висока плътност 
и превъзходна стабилност .  Патентованата система CLICK&FIX дава 
възможност надежно и бързо с ¼  оборот да фиксирате пяната към 
пистолета ( надежност потвърдена от сертификата TÜV-SÜD ), което 
обезпечава точното дозиране. Разработената от компанията Судал 
„ зимна „ формула (до -10°C), дава възможност за извършване на 
монтажни дейности при отрицателни температури .

SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60
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Монтажни полиуретанови пени

Аерозол     
Art. nr.: 122880  Пистолет 5411183107250  750мл  12 / Кашон
Art. nr.: 123013  Пистолет (-10°C)  5411183107403  750мл  12 / Кашон

Пистолетна пяна
Монтажна пяна с  отлична адхезия към повечето строителни материали, 
висока производителност и кратко време за полимеризация. Характеризира 
се с отлични топло-и звукоизолационни свойства. Разработената от 
компанията Судал „ зимна „ формула (до -10°C), дава възможност за 
извършване на монтажни дейности при отрицателни температури 

ПИСТОЛЕТНА ПЯНА СУДАЛ 

Аерозол     
Art. nr.:109710  Аерозол 5411183038530  300мл  12 / Кашон
Art. nr.:103249  Аерозол 5411183033573  500мл  12 / Кашон
Art. nr.:103250  Аерозол 5411183033580  750мл  12 / Кашон
Art. nr.:108895  Аерозол (-10°C) 5411183037359  750мл  12 / Кашон

Монтажна пяна с апликатор Genius Gun за многократна 
употреба 
Ниско експандираща монтажна пяна с патентован апликатор GUN GENIUS, 
който позволява прецизно нанасяне и възможност за прекъсване на 
работата по всяко време. Флакона с пяна може да бъде изпразнен 
частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. Удобната 
и сигурна дръжка позволява нанасянето на пяната с една ръка - както 
с професионален пистолет.

МОНТАЖНА ПЯНА СУДАЛ 

Всесезонна монтажна пяна с апликатор Genius Gun за 
многократна употреба
Ниско експандираща, всесезонна монтажна пяна с патентован апликатор 
GUN GENIUS, който позволява прецизно нанасяне и възможност за 
прекъсване на работата по всяко време. Флакона с пяна може да бъде 
изпразнен частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. 
Удобната и сигурна дръжка позволява нанасянето на пяната с една 
ръка - както с професионален пистолет. Универсалната й всесезонна 
формула позволява употребата й в широк температурен спектър от 
-10°C до +30°C.

SOUDAFOAM COMFORT
Aerosol     
Art. nr.: 123911  Аерозол  5411183108592  750мл  12 /Кашон

Еднокомпонентна, уплътняваща пяна с перфектно залепване към 
повечето строителни материали и висока устойчивост на органични 
съставки. Създадена за фугиране и запечатване на бетонови елементи 
в септични резервоари, тръби, традиционни кладенци и др.

РъчНА ПЯНА зА ТРъбИ И ОТвОДНИТЕЛНИ кАНАЛИ
Aerozol     
Art. nr.:127287  Аерозол 5411183126176  750мл  12 / Кашон

дВУкомпонентнА пЯнА

Ръчна двукомпонентна пяна  
Двукомпонентна, бързовтвърдяваща се монтажна пяна с висока плътност 
и отлична адхезия към повечето строителни материали. Характеризира се с 
отлични топло-и звукоизолационни свойства. Пълно втвърдяване се достига 
за 30 мин в резултат на химични реакции независещи от влажността на 
въздуха или вида на повърхността. Използва се за монтирането на външна 
дограма без изполването на маханични скоби, а също така и за прилагане 
в области с ограничен достъп на влага  

SOUDAFOAM 2K
Аерозол     
Art. nr.: 104882  Аерозол 5411183003804  400ml  12 / Кашон
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Монтажни полиуретанови пени

допълнителни продУкти

Лепило за пенопласт (ETICS)
Полиуретаново лепило в аерозолна опаковка, предназначено 
за залепване на пенопласт и други изолационни и декоративни 
материали към обичайните строителни повърхности : бетон, тухли, 
гипс, дървесина, матали, битумни повърхности и др. По време на 
полимеризацията, лепилото се разширява, поради което може да 
се използва за запълване на пукнатини и цепнатини в стените и 
изолационните слоеве. Позлволява залепването на  около 6-8 кв.м. 
пенопласт. Огнеустойчив класк В1. 

SOUDATHERM
Аерозол
Art. nr.: 120405  Пистолет 5411183094420  750 мл  12 / Кашон

Универсално лепило
Полиуретаново лепило в аерозолна опаковка с отлични залепващи 
качества към обичайните строителни повърхности ( в това число и 
влажни ) : бетон, тухли и други керамични материали, дървесина, 
пластмаси, метали, а също така и към повечето изолационни материали 
– полистирол, полиуретан, фенолови смоли и др. Притежава висока 
сила на слепване дори и при ниски температури, предотварятва 
образуването на топлинни мостове, позволява точното залепване 
на интериорни и външни подпрозоречни первази, а също така 
топлоизолационни материали от системата SWS. При необходимост 
могат да бъдат измазани и боядисани в много различни цветове. 

SOUDABOND EASY
Аерозол
Art. nr.: 121419  Аерозол 5411183092150  750 мл  12 / Кашон
Art. nr.: 123126  Пистолет 5411183108608  750 мл  12 / Кашон

Почистваща течност 
Готов за употреба препарат в аерозолна опаковка за отстраняване 
на изсъхнала полиуретанова пяна, а също така за почистване на 
пистолети – както с резбовани съединения, така и със системата 
Click&Fix. Съдържа смес от разтворители. Внимание! Може да реагира 
с определени материали. Препоръчително е да се направи проба. Не 
съдържа озоноразрушаващи газове. 

GUN & FOAM CLEANER
Аерозол
Art. nr.: 103242  Пистолет  5411183033535  500 мл  12 / Кашон
Art. nr.: 102080  Click  5411183036451  500 мл  12 / Кашон

вазелинов спрей
Готов за употреба смазочен препарат в аерозолна опаковка за подържане 
и защита на механизма на пистолета. Защитава повърхността от 
залепване на пяна, предотвратява изтичане, което може да е резултат 
от замърсяването на гнездата на пистолета

VASELINE SPRAY
Аерозол
Art. nr.: 122611  Аерозол  5411183089242  400 мл  12 / Кашон

Аерозолни полиУретАноВи 
лепилА
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уплътнители и лепила

СиликоноВи Уплътнители
Ацетатен силиконов уплътнител
Постоянно еластичен силиконов уплътнител с киселинна полимеризация. 
Отлична адхезия към порьозни и непорьозни повърхности, в това число 
тухли, дървесина, стъкло, керамични и емайлирани повърхности. 
Устойчив на UV-радиация и широк температурен диапазон. Не 
използвайте с PVC и акрилати. 

SILIRUB AC
флакон
Art. nr.: 101445  прозрачен  5411183407251  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 101446  бял  5411183001480  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 101451  сив  5411183001497  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 101447  кафяв  5411183001527  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 101452  черен  5411183001510  310мл  15 /Кашон
салам
Art. nr.: 103156  прозрачен  5411183019652  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 102545  бял  5411183019621  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 103155  сив  5411183019614  600мл  12 /Кашон

Неутрален силиконов уплътнител
Постоянно еластичен силиконов уплътнител с неутрална полимеризация. 
Отлична адхезия към порьозни и непорьозни повърхности, в това 
число към стени, тухли, бетон, дървесина, алумиии, дори покрит с 
боя, стъкло и остъклени повърхности, PVC и акрилати. Устойчив на 
UV-радиация и широк температурен диапазон

SILIRUB 2
флакон
Art. nr.: 102384  прозрачен  5411183001619  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 102392  бял  5411183001626  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 102422  сив  5411183001633  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 101270  алуминий  5411183001640  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 102389  кафяв  5411183001664  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 102419  светло кафяв 5411183010376  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 103978  бежево  5411183001695  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 102423  бронз  5411183001688  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 100335  теракота  5411183008878  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 102421  тик  5411183001671  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 102393  черен  5411183001657  310мл  15 /Кашон
салам
Art. nr.: 104073  прозрачен  5411183002968  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 100251  бял  5411183002975  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 100252  сив  5411183002982  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 100254  афяв  5411183002999  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 100253  черен  5411183014350  600мл  12 /Кашон

Неутрални силиконови уплътнители: гама RAL
Постоянно еластичен силиконов уплътнител с неутрална полимеризация 
достъпен в цветове в съответсвие с гамата RAL. Отлична адхезия към 
порьозни и непорьозни повърхности, в това число към стени, тухли, 
бетон, дървесина, алумиии, дори покрит с боя, стъкло и остъклени 
повърхности, PVC и акрилати. Устойчив на UV-радиация и широк 
температурен диапазон

SILIRUB COLOR
флакон
Art. nr.: 105822  RAL1013 перлено-бяло 5411183034785  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 105827  RAL1015 слонова кост  5411183037106  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 105828  RAL3005 червено вино 5411183037113  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 105829  RAL5011 стоманено 5411183037120  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 114104  RAL6005 зелен мъх 5411183090279  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 105830  RAL6009 зелена ела  5411183037137  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 105831  RAL7016 сив антрацит 5411183037144  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 113419  RAL7035 светло-сив 5411183052017  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 113228  RAL7039 кварцово-сив 5411183051478  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 114296  RAL8014 кафява сепия  5411183060104  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 105870  RAL9001 сметана  5411183037151  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 106735  RAL9006 сребрист алуминий 5411183037168  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 111713  RAL9007 сив алуминий 5411183045149  310мл  15 /Кашон

Неутрален силиконов уплътнител за санитарни помещения
Постоянно еластичен силиконов уплътнител с неутрална полимеризация, 
предназначен за употреба в санитарни и стерилни помещения, кабинети 
за манипулации, лаборатории, кухни, хладилни и охладителни помещения 
– в болници, фармацевтични и промишлени помещения. Химически 
безопасен при контакт с питейна вода, хигиенни и фармацевтични 
изделия. Съответства на изискванията на FDA, има сертификат IANESCO 
( физическа бариера срещу микроорганизми).

SILIRUB CLEANROOM
флакон
Art. nr.: 130236  бял  5411183134003  310мл 15 /Кашон
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уплътнители и лепила

Силиконов уплътнител за натурален камък
Постоянно еластичен силиконов уплътнител с неутрална полимеризация. 
Отлична адхезия към порьозни и непорьозни повърхности, в това 
число мрамор, гранит и други натурални камъни, стъкло и остъклени 
повърхности, PVC и акрилати. Не боядисва краищата на порьозните 
повърхности. Устойчив на UV-радиация, гъбички и плесен – съдържа 
фунгицид

SILIRUB MA
флакон
Art. nr.: 104528  сив мрамор 5411183008724  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 107725  portland stone 5411183028517  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 104547  травертин  5411183009271  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 106120  прозрачен  5411183010819  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 105100  бял  5411183002951  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 106252  черен  5411183012059  310мл  15 /Кашон

Силиконов уплътнител за огледала
Постоянно еластично лепило-уплътнител на основата на неутрален 
силикон, предназначен за лепене и херметизация на огледала и огледални 
стени – не прави реакция с амалгамния слой на огледалото. Отлична 
адхезия към стъкло и типични порьозни и непорьозни строителни 
материали, например : бетон, камък, тухла, алуминии, PVC, акрил и 
поликарбонат. Не използвайте въру PE и PP. 

MIR-O-BOND
флакон
Art. nr.: 103146  сив  5411183407084  310мл  15 /Кашон

Силиконов уплътнител за аквариуми 
Постоянно еластично лепило-уплътнител за аквариуми. Отлична 
адхезия към стъкло и други непорьозни повърхности, например 
стъклени и емайлирани. Silirub AQ SE се характеризира с висока 
якост на свръзката и се препоръчва за залепване на повечето видове 
аквариуми и водни резервоари. Устойчив на UV-радиация и с широк 
температурен диапазон

SILIRUB AQ
флакон
Art. nr.: 105751  AQ черен 5411183008809  310мл  15 / Кашон
Art. nr.: 102543  AQ прозрачен  5411183407046  310мл  15 /Кашон
салам
Art. nr.: 109575  AQ черен  5411183068438  400мл   20 /Кашон
Art. nr.: 102822  AQ черен  5411183032682  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 116847  AQ прозрачен 5411183111134  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 109026  AQ SE черен 5411183068414  600мл  12 /Кашон

Silirub WS е висококачествен еднокомпонентен неутрален  уплътнител  
висока еластичност на силиконова основа. Той е разработен специално за 
уплътняване на разширителни фуги на фасади. Идеален за разширителни, 
периметърни и други фуги между различни строителни материали. 
Притежава отлични залепващи качества към стъкло, ламинирано 
стъкло, алуминий, галванизирана стомана, бетон и зидария.

SILIRUB WS
салам
Art. nr.: 117910     5411183085374  600мл   12 /Кашон

Силиконов уплътнител за високи температури
Постоянно еластичен еднокомпонентен силиконов уплътнител, 
устойчив на въздействието на високи температури (до +285°C). 
Нечуствителен към въздействието горива, масла, смазочни материали, 
вода, антифриз, високитемператури и UV-радиация. Заменя корк, 
филц, хартиени, каучукови и азбестови уплътнения в печки, камини, 
филтри, двигатели и помпи.

GASKETSEAL
флакон
Art. nr.: 103460  червен  5411183001831  310мл  12 /Кашон
Art. nr.: 123008  черен  5411183107465  310мл  12 /Кашон
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полиУретАноВи Уплътнители
Нискомодулен уплътнител
Полиуретанов уплътнител с нискомодулна еластичност, притежаващ 
тиксотропни свойства, предназначен за уплътняване на вертикални 
дилатационни фуги. Висока адхезия към повечето строителни и 
промишлени материали: бетон, метали, полиестери, изкуствени 
материали и др. Може да понесе големи динамични натоварвания, 
вибрации. Може да се боядисва. 

SOUDAFLEX 14LM
флакон
Art. nr.: 102624  бял  5411183006683  310мл  12 /Кашон
Art. nr.: 103255  сив бетон  5411183034105  310мл  12 /Кашон
салам
Art. nr.: 102630  бял  5411183006690  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 103256  сив бетон 5411183009288  600мл  12 /Кашон

Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител 
Постоянно еластично полиретаново лепило-уплътнител, предназначено 
за уплътнение на фуги, устойчиви на вибрации, а също така и за 
хоризонтални фуги в индустрилани подове. Отлична адхезия към 
повечето строителни и промишлени материали: бетон, метал, полиестер, 
изкуствени материали и др. Може да понесе големи динамични 
натоварвания, абсорбира вибрациите. Може да се боядисва..

SOUDAFLEX 40FC
флакон
Art. nr.: 102642  бял 5411183034136  310мл  12 / Кашон
Art. nr.: 102640  сив 5411183008908  310мл  12 / Кашон
Art. nr.: 102643 черен  5411183034143  310мл  12 / Кашон
Art. nr.: 102641  тик  5411183034129  310мл  12 / Кашон
салам
Art. nr.: 102486  бял  5411183008892  600мл  12 / Кашон
Art. nr.: 102485  сив  5411183008915  600мл  12 / Кашон
Art. nr.: 107561  сив бетон 5411183068230  600мл  12 / Кашон
Art. nr.: 108220  тик  5411183098916  600мл  12 / Кашон
Art. nr.: 104103  черен  5411183019751  600мл  12 / Кашон

Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител 
Постоянно еластично полиретаново лепило-уплътнител с висок модул 
еластичност и отлична адхезия към повечето строителни и промишлени 
материали, например : бетон, метал, полиестер, изкуствени материали 
и др. Препоръчва се за съдинения и фуги на бетонни повърхности. 

SOUDAFLEX 45HM
салам
Art. nr.: 113070  бял  5411183089006  600мл  12 / Кашон
Art. nr.: 113069  сив  5411183096271  600мл 12 / Кашон

Water seal e високачествен, еднокомпонентен полиуретанов уплътнител, 
който набъбва при контакт с вода, за да създаде водонепромокаемо 
уплътнение в тръби и кабели. Издръжливост до 5 бара. Много добро 
залепване към бетон, много метали и PVC. Набъбва до 450 % от 
първоначалния си обем при контакт с вода. Остава еластичен след 
втърдяване.

WATERSEAL
Folie
Art. nr.: 124495    шампанско  5411183118478  310мл  12 /Кашон
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Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител 
Постоянно еластично полиретаново лепило-уплътнител с отлична 
адхезия към повечето строителни материали, например : метал, 
полиестер, изкуствени материали. Издържа много високи динамични 
натоварвания, абсорбира вибрациите. Намира широко приложение 
в автомобилната и яхт индустрии, а също така в производството на 
контейнери и хладилни камери. След втрърдяване може да се боядисва. 

CARBOND 940 FC
флакон
Art. nr.: 103447  бял 5411183009042  310 мл  12 / Кашон
Art. nr.: 103446  сив 5411183011380  310 мл  12 / Кашон
Art. nr.: 103445  черен   5411183009059  310 мл  12 / Кашон

Лепило за залепване на стъкло 
Постоянно еластично еднокомпонентно полиуретаново лепило, 
предназначено за залепване на автомобилни стъкла. Краткото 
време за втвърдяване позволява да използвате автомобила 2 часа 
след залепването. Препаратът трябва да бъде приложен съвместно  
с грунд ( праймер ) и чистител. 

CARBOND 955 DG
флакон
Art. nr.: 105894  лепило  5411183006812  310мл  12 /Кашон
кутия
Art. nr.: 105928  Priмer 955DG  5411183006805  30мл  6 /Кашон
Art. nr.: 105927  Cleaner 955DG  5411183006799  30мл  6 /Кашон

Еластично полиуретаново лепило-уплътнител, предназначено за 
закрепване на различни видове керемиди. Превъзходна адхезия към 
повечето строителн иматериали: дървесина, бетон, фиброцимент, 
метал и др. Приложение: Закрепване на керемидите, особено в такива 
места, където не могат да се използват обикновените сглобки и скоби. 
Поглъщане на звука (липса на тракане), уплътнение на връзките между 
керемидите и при облицовка на покрива.

COLOTUILE
Флакон
Art. nr.: 106335  кафяв  5411183009455  310мл  12 /Кашон

Двукомпонентно полиуретаново лепило без вода и разтворители за 
залепване на всички видове дървени подове ( включително екзотична 
дървесина ). То притежава много добра адхезия към порьозни и 
непорьозни повърхности, керамични плочки, каменни подове и 
метални листове. Не съдържа разтворители, лесно е за нанасяне, има 
дълго отворено време и осигурява много гъвкава връзка.

PU-20PL ДвУкОМПОНЕНТНО ПАРкЕТНО ЛЕПИЛО
Cartuş
Art. nr.: 128467  10 кг (9+1)   5411183128569    
Art. nr.: 128466  5 кг (4,5 +0,5)   5411183128545    
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ХиБридни полимери
Нискомодулен уплътнител
Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на MS-
полимери, предназначено за уплътнение на вертикални дилатационни 
фуги. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени 
материали : бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това 
число и влажни. Не оставя петна по ръбовете на поръзоните материали. 
Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва 
дори с бои на водна основа, Устойчив на UV-радиация. Тиксотропен .

SOUDASEAL 215LM
флакон
Art. nr.: 105022  бял  5411183000612  290мл  12 /Кашон
Art. nr.: 105023  сив бетон 5411183004108  290мл  12 /Кашон
Art. nr.: 107302  кафяв  5411183027541  290мл  12 /Кашон
салам
Art. nr.: 102291  бял  5411183013537  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 106334  сив  5411183009486  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 101010  сив бетон 5411183004092  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 105089  бежево  5411183013568  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 106333  кафяв  5411183009479  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 103911  черен  5411183013551  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 119109  карамел  5411183088603  600мл  12 /Кашон

Лепило-уплътнител с голяма сила на залепване
Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на 
MS-полимери. Създава много силна и в същотото време еластична фуга. 
Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : 
бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. 
Не оставя петна по ръбовете на поръзоните материали. Не съдържа 
оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои 
на водна основа, Устойчив на UV-радиация

SOUDASEAL 235SF
Флакон
Art. nr.: 101637  бял  5411183032071  290мл  12 /Кашон
Art. nr.: 101811  черен  5411183032286  290мл  12 /Кашон
Салам
Art. nr.: 110012  черен  5411183039179  600мл  12 /Кашон

Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител 
Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на MS-
полимери, с отлична адхезия към повечето строителни и промишлени 
материали: бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число 
и влажни. Не оставя петна по ръбовете на поръзоните материали. Не 
съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва 
дори с бои на водна основа. Устойчив на UV-радиация. 

SOUDASEAL 240FC
Флакон
Art. nr.: 101364  бял  5411183000629  290мл  12 /Кашон
Art. nr.: 105027  сив  5411183004139  290мл  12 /Кашон
Art. nr.: 104925  черен  5411183004122  290мл  12 /Кашон
Салам
Art. nr.: 101809  бял  5411183032309  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 117662  бял RAL9010  5411183084452  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 106912  сив бетон 5411183068223  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 123100  сив RAL1015  5411183108455  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 108148  черен  5411183030169  600мл  12 /Кашон

Лепило – уплътнител с понижена сила на залепване
Лепило – уплътнител с понижена сила на залепване на MS-полимерна 
основа. Нанася се гладко с назъбена шпатула ( дори при ниски 
температури). Благодарение на своите съединения се разнася 
равномерно по целите повърхности на материалите, които ще бъдат 
залепени. Не оставя петна върху порьозните материали. Не съдържа 
оцветители, силикони и изоцианити. Може да бъде боядисван, в това 
число и с бои на водна основа. Устойчив на UV-лъчи.

SOUDASEAL 240LV
Салам
Art. nr.: 109989  бял  5411183068445  600мл  12 /Кашон
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Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител  
Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на 
MS-полимери за структурни съединения. Характеризира се с много 
висока начална сила на свързване, кратко време за втвърдяване , а 
също така и с устойчивост на скъсване. Отлична адхезия към повечето 
строителни и промишлени материали : бетон, метал, полиестер, 
изкуствени материали, в това число и влажни. Не съдържа оцветители, 
изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна 
основа. Устойчив на UV-радиация

SOUDASEAL 250XF
Флакон
Art. nr.: 113890  бял  5411183058873  290мл  12 /Кашон
Art. nr.: 113891  сив  5411183058880  290мл  12 /Кашон
Art. nr.: 114120  черен  5411183059559  290мл  12 /Кашон

Лепило-уплътнител с голямо отворено врeме 
Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на 
MS-полимери с голямо отворено време и голяма сила на свързване 
за професионална употреба. Препоръчва се за структурни свръзки 
на големи повърхности, работа при трудни условия – вибрации, 
при натиск, срязване, счупване. Отлична адхезия към повечето 
строителни и промишлени материали : бетон, метал, полиестер, 
изкуствени материали, в това число и влажни. Не съдържа оцветители, 
изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна 
основа. Устойчив на UV-радиация

SOUDASEAL 260CC
Салам
Art. nr.: 112611  бял  5411183068308  600мл  12 /Кашон

Лепило – уплътнител с голяма сила на залепване
Постоянно еластично лепило с голяма сила на залепване на основата 
на MS-полимери. Отлична адхезия към повечето строителни и 
промишлени материали : бетон, метали, изкуствени материали, в 
това число и мокри. Много бързо постига окончателната висока степен 
на устойчивост от срязване, разтягане и счупване. Не оставя петна 
върху порьозните материали. Не съдържа оцветители, силикони и 
изоцианити. Може да бъде боядисван, в това число и с бои на водна 
основа. Устойчив на UV-лъчи. Използва се залепване на елементи в 
конструкции, дори и във вибриращи.

SOUDASEAL 270HS
Флакон
Art. nr.: 110207  бял  5411183068261  290мл  12 /Кашон
Art. nr.: 111029  сив  5411183042667  290мл  12 /Кашон
Салам
Art. nr.: 113761  бял  5411183068605  600мл  12 /Кашон
Art. nr.: 110645  черен  5411183041691  600мл  12 /Кашон

Лепило-уплътнител с много голяма първоначална сила на 
залепване
Постоянно еластично лепило с висока сила на съединие на основата на 
MS-полимери. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени 
материали : бетон, метал, полиестер, искуствени материали, в това 
число и влажни. Не оставя петна по ръбовете на поръзоните материали. 
Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва 
дори с бои на водна основа. Устойчив на UV-радиация

SOUDASEAL HT
Флакон
Art. nr.: 101639  бял  5411183032088  290мл  12 /Кашон
Art. nr.: 101810  черен  5411183032293  290мл  12 /Кашон
Салам
Art. nr.: 103832  бял  5411183068209  400мл  12 /Кашон
Art. nr.: 106031  черен  5411183068216  400мл  12 /Кашон
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Антибактериален лепило-уплътнител за санитарни помещения
Постоянно еластичен уплътнител на основата на MS-полимери с 
неутрална полимеризация и на-високо ниво на химическа чистота, 
предназначено за използване в чисти и стерилни помещения, 
операционни зали, лаборатории, кухни, хладилни камери, в болничната, 
фармацефтична и хранително-вкусовата промишленост. Устойчив 
на температури от -40° C + 90° C. Може да се боядисва дори с бои на 
водна основа. Съответства на изскванията на FDA и има сертификат 
IANESCO ( непосредствен контакт с хранителни продукти), а също 
така е одобрен от института I.K.I в Германия – физическа бариера и 
антимикробна дейност. 

SOUDASEAL CLEANROOM
Флакон
Art. nr.: 112302  бял  5411183047679  290мл  12 /Кашон

Лепило-уплътнител за почистване на стъкло
Постоянно еластичен уплътнител на основата на SMX®-полимери ( 
патентована технология на фирма Судал ) за уплътняване на самопочистващи 
се стъкла. Съвместим със стъкла BIOCLEAN и ACTIV GLASS, не нарушава 
активния хидрофилен слой на стъклото. Не изискава грунд. Устойчив 
на UV-радиация. Съответства на изиксванията на ISO 11 600

SMX® 506
Флакон
Art. nr.: 119538  черен  5411183089976  290мл  12 /Кашон
Art. nr.: 120831  бял  5411183096516  290мл  12 /Кашон
Салам
Art. nr.: 121977  бял  5411183102446  600мл  12 /Кашон

Двукомпонентно лепило-уплътнител
Двукомпонентно лепило на основата на MS-полимери с късо време на 
полимеризация, а също така притежава отлични механични свойства 
(  голяма твърдост, устойчивост на разтягане, сгъване ). Втвърдява 
се без участието на атмосферната влажност. Нечуствително към 
,мого химични елементи. Препоръчва се за еластични структурни 
съединения  в автомобилостроенето, машиностроенето и авиацията 
и на места, където е необходимо бързо втвърдяване на фугата. 
Устойчив на UV-радиация

SOUDASEAL 2K
Флакон
Art. nr.: 119245  сив  5411183089150  250мл  6 /Кашон

Еластично лепило-херметик на основата на полимерите MS®, устойчиво 
към различни сложни метеорологични условия, към въздействието 
на ултравиолетовите лъчи и повечето химически вещества. Отлична 
адхезия към различните строителни материали, например: дървесина, 
тухли, бетон, камък, метал и др. Може да бъде използвано даже върху 
влажни повърхности. Температурна устойчивост от -40°С до 90°С.

COLOZINC
Флакон
Art. nr.: 124898  сив  5411183120495  290мл  12 /Кашон

MS-30PLUS е универсално паркетно лепило без вода и разтворители 
на основата на полимери. Подходящо за употреба върху порьозни и 
непорьозни повърхности като мозайки, анхидрид, бетон, замазки, 
дърво, ПДЧ и OSB (също така ПДЧ с големи размери ) ) , включително 
и подове с подово отопление. Подходящо за вътрешно приложение 
за залепване на всички видове дървени подове както солидни, така 
и дървени дъски , дървени блокчета и ламинати. Изключително 
подходящо за залепване на влажни и деликатни дървени материали 
върху средно порьозни повърхности.

MS-30PLUS ПАРкЕТНО ЛЕПИЛО
Cartuş
Art. nr.: 124167  18 кг (3x6kg)  5411183116832  
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дрУги Уплътнители

уплътнители и лепила

Боядисваем акрилен уплътнител 
Пластично-еластичен уплътнител на основата на акрилна дисперсия 
за интериорни дейности. Отлична адхезия към обичайните порзьозни 
строителни материали : гипс, тухли, камък, стеним дървесина и др. 
Без мирис, след полимеризацията може да се боядисва. 

ACRYRUB
Салам
Art. nr.: 102603  бял  5411183008960  600 мл  12 /Кашон
Art. nr.: 102602  сив  5411183019515  600 мл  12 /Кашон

Бутиленов уплътнител 
Пластичен уплътнител на основата на полиизобутилен за интериорни и 
екстериорни дейности. Отлична адхезия към строителните материали, 
например: камък,гипс, тухли, дървесина, стъкло, алуминии и други 
метали. Не оставя петна по ръбовете на поръзоните материали, 
създава гладка, еластична кора, която може да бъде боядисвана. 
След полимеризация на кората добива водоустойчивост. 

BUTYRUB
Салам
Art. nr.: 102575  бял  5411183057487  600 мл  12 /Кашон
Art. nr.: 102573  сив  5411183057494  600 мл  12 /Кашон

Покривен уплътнител с отлична адхезия към рубероид и различни 
други покривни материали: керемиди, бетон, тухли, дървесина и даже 
пластмаси. Температурна устойчивост от -30°С до 130°С.
Приложение:
Студено слепване и уплътнение на всички видове рубероид, битумни 
керемиди, ремонт на процепи и пукнатини в покривните покрития от 
керамични и бетонови керемиди.

бИТУМЕН ПОкРИвЕН УПЛъТНИТЕЛ
Флакон
Art. nr.: 106650  черен  5411183035355  300мл  15 /Кашон

Покривен уплътнител на основата на дисперсия от пластмаси с 
превъзходна адхезия към всички покривни повърхности, такива 
като рубероид, поцинкована и ламинирана ламарина, глинени и 
циментови керемиди, тухли, дървесина и повечето пластмаси. Не 
предизвиква корозия, не боядисва повърхността. Може да се прилага 
даже при мокри повърхности, например по време на проливен дъжд. 
Температурна устойчивост от -20°С до 90°С.
Приложение:
Уплътнение на облицовката на мансардни прозорци, комини и покривни 
облицовки, сглобки на ламарина, в това число лакирана, устойчив на 
валежи, студ и ултравиолетови лъчи. Ремонт на покриви и улуци.

ПРОфЕСИОНАЛЕН ПОкРИвЕН УПЛъТНИТЕЛ
Флакон     
Art. nr.: 117979  прозрачен  5411183085565  300мл  15 /Кашон

Еластична и водоустойчива маса на основата на дисперсия от пластмаси 
с превъзходна адхезия към повечето покривни повърхности и 
материали, такива като: рубероид, бетон, камък, естествени шисти, 
азбестоциментови шисти, поцинкована ламарина, стъкло, PVC. 
Устойчивост към въздействието на ултравиолетовите лъчи и повечето 
промени на температурата. Може да се прилага при различни 
метеорологични условия, например, по време на дъжд или при студ 
до -15°С. Температурна устойчивост от -20°С до 80°С.

WASSER STOP
Cutie     
Art. nr.: 103522  сив  5411183013087  0,75 кг  6 /Кашон
Art. nr.: 104732  сив  5411183013643  4 кг  /Кашон
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уплътнители и лепила

монтАжни лепилА
Конструкционно лепило 
Готово за употреба еднокомпонентно полиуретаново лепило с много 
голяма сила на свързване. Изсъхва до полупрозрачно състояние, не 
оставя петна и не боядисва повърхностите. Не съдържа разтворители. 
По време на изсъхването леко се пени, запълва дефекти и неравности 
по повърхностите. След изсъхването става водонепроницаемо. Има 
версия „ Експрес „ – бързосъхнещо ( 1 час ). 

PUROCOL
Флакон
Art. nr.: 103955  стандартен  5411183406551  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 101127  експрес  5411183003200  310мл  15 /Кашон

Влагоустойчиво конструкционно лепило 
Бързосъхнещо еднокомпонентно полиуретаново лепило с голяма 
сила на свързване. Отлична адхезия към повечето материали ( с 
изключение на PP и PE ) Водоустойчив клас D4. Не оставя петна върху 
порозьозните повърхности. Не съдържа разтворители. 

PU CONSTRUCT EXTRA FAST
Флакон
Art. nr.: 105333   5411183035812  310мл  15 /Кашон

Химически анкер
Бързосъхнещ Химически Анкер, не съдържа стирен, предназначен 
за употреба както върху порьозни , така и непорьозни материали. 
Не създава монтажно напрежение, може да се прилага и при ниски 
температури ( Арктик ) и на влажни повърхности ( дори и под вода ). 
Притежава Европейски знак за качество. 

SOUDAFIX VE-SF
Флакон
Art. nr.: 117474  стандартен  5411183083776  280мл  12 /Кашон
Art. nr.: 117475  стандартен  5411183083769  380мл  12 /Кашон
Art. nr.: 120830  арктик  5411183096523  380мл  12 /Кашон

Химически анкер 
Химически анкер без полиестер стирол, специално създаден за 
монтаж без натиск на тежки товари до 1400 кг. в солидни и вдлъбнати 
материали, дори и мокри. Може да бъде използван като хоросан за 
ремонт на бетон заради сивия си цвят след смесването. Напълно 
втрвърдяване след 45 минути (при 20°C).

SOUDAFIX P300-SF
Флакон
Art. nr.: 124953 стандартен 5411183120778 280мл 12 /Кашон

Бързовтвърдяващо се двукомпонентно полиуретаново лепило, 
подходящо за структурно залепване на алуминиеви ъгли върху 
покриващи и странични профили. Също така може да бъде използвано 
за залепване на метали при други приложения. Осигурява голяма сила 
на залепване и много добра устойчивост на атмосферни влияния.  

SOUDABOND 642 DUO
Cartuş
Art. nr.: 128065   5411183129481  2x310мл  6 /Кашон
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уплътнители и лепила

Готово за употреба универсално контактно лепило с разтворители  
без толуол на основата  на каучук и синтетични смоли. Идеално за 
залепване на различни гъвкави материали като гума, кожа, корк 
пластмаса, филц и други върху множество типове повърхности.  

140LQ кОНТАкТНО ЛЕПИЛО
Cartuş     
Art. nr.: 125777    5411183122543  750мл  6/Кашон
Art. nr.: 125776    5411183122567  5л  4/Кашон

Готово за употреба универсално тиксотропно контактно лепило с 
разтворители без толуол на основата на каучук и синтетични смоли.

170TX ТИкСОТРОПНО кОНТАкТНО ЛЕПИЛО
Cartuş     
Art. nr.: 125778    5411183122574  750мл  6/Кашон
Art. nr.: 125779    5411183122581  5л  4/Кашон

Универсално, течно лепило без разтворители на основата на polychloroprene 
(Neoprene®). За двустранно залепване на много материали ,дървесина 
и синтетични декоративни панели (Formica®, Resopal®), шперплат и 
фурнир ,стъпала и ръбове, PVC первази, кожа, корк, върху дърво, 
камък, гипсокартон и другинепорьозни повърхности. Перфектно 
за употреба с полистиреновиматериали (PS) (Isomo®, Styropor®, 
Frigolit®,Kemisol®, Hisfa®), гума и полиуретанова пяна.За залепване 
на приложения излагани на топлина (до +105°C).

180AQ кОНТАкТНО ЛЕПИЛО НА вОДНА ОСНОвА
Cartuş     
Art. nr.: 128509    5411183131309  5l  4/Кашон

контАктни лепилА
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Вътрешна влагонепропусклива лента
Универсална самозалепваща се, паронепроницаема 
лента с превъзходна адхезия към повечето строителни 
материали, в това число PVC, дървесина, алуминии. 
Предназначена за уплътнение на уплътняване на връзките 
на прозореца от вътрешната страна на помещението. 
Осигурява антидифизиоционна защита от газове и водна 
пара. Напречно разтягане, еластична – приема движението 
на рамката. Може да се боядисва и измазва.

SWS UNIVERSAL INSIDE

Ролка
Art. nr.: 121414  70мм  5907667804666  25м  1 /Кашон
Art. nr.: 121415  100мм  5907667804673  25м  1 /Кашон
Art. nr.: 121416  150мм  5907667804680  25м  1 /Кашон

Външна паропропусклива лента
SWS Universal Outside притежава отлична адхезия към 
повечето повърхности (всички видове прозоречни рамки). 
Лентата може да бъде боядисва и измазвана. Тя е съвместима 
с акрилни стъкла и поликарбонати. Поради своята гъвкавост 
осигурява трайно уплътнение на прозоречни рамки. Напречно 
разтягане, еластична – приема движението на рамката. 
Позволява дифузия на въздуха и водните пари от фугите.

SWS UNIVERSAL OUTSIDE

Ролка
Art. nr.: 121411  70мм  5907667804611  25м  1 /Кашон
Art. nr.: 121412  100мм  5907667804628  25м  1 /Кашон
Art. nr.: 121413  150мм  5907667804635  25м  1 /Кашон

Саморазширяваща се лента
Полиуретанова лента, импрегнирана акрилна сисперсия, не изисква 
специална подготовка на повърхностите. Абсорбира движенията по 
краищата на фугите. Устойчива на атмосферните условия. 

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

систеМа

SOUDAL WINDOW SYSTEM

Еднокомпонентно лепило на основата на акрилна дисперсия 
за херметизирано залепване и уплътнение на прозоречно 
фолио към повечето строителни материали ( бетон, дърво, 
метал ). За вътрешно и външно приложение.  Не предизвиква 
реакция при контакт с повърхностите, не причинява ръжда. 
Soudafoil 330d е част от  Soudal Window System (SWS).

SOUDAFOIL 330D 

folia     
Art. nr: 120158  бял  5411183098947  600мл  12/Кашон

Еднокомпонентно лепило на основата на хибрид полимерна 
технология за залепване и уплътнение на прозоречно фолио. 
За вътрешно и външно приложение. Има отлична адхезия 
без нужда от предварително грундиране върху повечето 
видове повърхности, дори когато са влажни. Остава 
постоянно еластично дори напълно втвърдено. Soudafoil 
360H е част от  Soudal Window System (SWS).

SOUDAFOIL 360H 

folia     
Art. nr: 120157  сив 5411183098930  600мл  12/Кашон

Универсална паронепропусклива лента фиксираща се върху 
повърхностите с лепило  Soudafoil 330D или Soudafoil 360H.  
Осигурява защита от проникването на влага в изолацията. 
Може да бъде боядисвана или замазвана. 

SWS BASIC INSIDE

Ролка     
Art. nr: 124512  70мм  5411183118638  25м  1/Кашон
Art. nr: 124513  100мм 5411183118645  25м  1/Кашон
Art. nr: 124514  150мм  5411183118652  25м  1/Кашон

Универсална паропропусклива лента фиксираща се върху 
повърхностите с лепило Soudafoil 330D или Soudafoil 360H.  
Предпазва от навлизането на влага от вътрешната страна и 
позволява излизането на водните изпарения навън. Може 
да бъде боядисвана или замазвана.

SWS BASIC OUTSIDE 

Ролка     
Art. nr: 124515  70мм  5411183118669  25м  1/Кашон
Art. nr: 124516  100мм 5411183118676  25м  1/Кашон
Art. nr: 124517  150мм  5411183118683  25м  1/Кашон
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систеМа

FIRE SYSTEM

Огнеустойчив акрилен  уплътнител 
Огнеустойчив акрилен уплътнител за интериорни дейности, за 
уплътнение на дилатационни фуги в стените.Клас на огнеустойчивост 
EI 30, EI 60, EI 120. Отлична адхезия към повечето строителни порьозни 
повърхности. При температури над 250°C набъбва и се пени, като 
възпрепятства навлизането на дим и огън. След втвърдяване става 
водонепроницаем и може да се боядисва. 

FIRECRYL FR
Флакон
Art. nr.: 106329  бял  5411183009448  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 107433  сив  5411183027558  310мл  15 /Кашон

Огнеустойчива пяна
Полиуретанова Монтажна пяна за уплътнение на дилатационни 
фуги в стените с клас на огнеустойчивост EI 30, EI 60, EI 120. Отлична 
адхезия към повечето строителни повърхности с изключение на PE и 
PP. Ефективно уплътнение срещу дим и газ. Съществува  в стандартна 
ръчна верси, а също така и в пистолетна версия за стандартна резба, 
а също така и Click&Fix вариант. 

SOUDAFOAM 1K FR
Аерозол
Art. nr.: 108289  Аерозол 5411183036079  750 мл  12 / Кашон
Art. nr.: 116900  Пистолет 5411183079977  750 мл  12 / Кашон
Art. nr.: 110203  Click 5411183040076  750 мл  12 / Кашон

Огнеустойчив силиконов уплътнител 
Огнеустойчив еластичен силиконов уплътнител с неутрално втвърдяване 
за уплътнение на дилатационни фуги в стените с глас на огнеустойчивост 
EI 30, EI 60, EI 120. Отлична адхезия към обичайните строителни 
повърхности, ниско модулна еластичност. Устойчив на UV радиацията 
и атмосферните условия. 

FIRE SILICONE B1 FR
Флакон
Art. nr.: 108998  бял  5411183037687  310мл  15 /Кашон
Art. nr.: 102530  сив  5411183017603  310мл  15 /Кашон
Салам
Art. nr.: 109952  сив  5411183039070  600мл  12 /Кашон

Лепило за строително-монтажни дейности
Лепило-уплътнител на основата на синтетични смоли за  пароизолационни 
съединения, различни видове мембрани, притежаващо отлична 
адхезия към бетон, гипс, тухли и AAC, гипсокартон, дървесина и 
изолационни материали – в това число порьозни и влажни. Не 
съсдържа разтворители, изоцианати и пластификатори. Устойчив 
на въздействието на UV-радиацията. Не се оттича по вертикални 
повърхности, не изисква праймери и грундове. 

VAPOURSEAL
Флакон     
Art. nr.: 122391  прозрачен  5411183105126  310мл  15 /Кашон
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допълнителни Материали

грУндоВе
Грундиращ препарат за порьозни повърхности. Усилва 
адхезията на полиуретановите уплътнители към порьозните 
повърхности – бетон, камък, керамика и дърво. Укрепва 
повърхностите

PRIMER 100

кутия
Art. nr.: 123012  прозрачен 5411183107687  500мл  6 /Кашон

Грундиращ препарат за порьозни повърхности. Усилва 
адхезията на полиуретановите уплътнители към порьозните 
повърхности – бетон, камък, керамика и дърво. Укрепва 
повърхностите

PRIMER 150

кутия
Art. nr.: 123011  прозрачен 54111831076707  500мл  12 /Кашон

Обезмасляващ, почистващ и активиращ препарат за непорьозни 
повърхности – пластмаса и метал. Предназначен за активиране 
на повърхността преди полагането на силикона или MS-полимера. 

SURFACE ACTIVATOR
кутия
Art. nr.: 101638  прозрачен  5411183032064  500мл  6 /Кашон

Бързосъхнещ, дълбоко проникващ грунд, усилващ капацитета на 
порьозните повърхности : бетонови и гипсови . Свързва свободните 
частици, намалява порьозността и абсобиращите качества на 
повърхността. След изсъхване – прозрачен. Усилва адхезията на 
полиуретановите уплътнители и MS-полимери. 

SURFACE PRIMER WBPR-21P
кутия
Art. nr.: 113358  прозрачен  5411183051416  5л  1 /Кашон

Механично силни, незапращаващи се кърпи, напоени със специално 
подбрана смес от разтворители, активни вещества и такива 
предпазващи ръцете. Предназначен за премахване на незасъхнал 
силикон, полиуретан, MS-полимери, лепила, бои, масла от ръцете, 
инструмените и други твърди повърхности 

SWIPEX XXL
кутия
Art. nr.: 113551  пластмасова Кашон  5411183057548  100 бр.  6 /Кашон
Art. nr.: 120874  пакет  5411183096486  20 бр.  12 /Кашон
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ленти
Butyband е готова за употреба, самозалепваща се, еластико-платична 
лента на основата на битулна гума. Служи за запечатване и уплътняване 
около комини, въздушни клапи, капандури, первази на прозорци 
и плъзгащи се врати.Универсална запечатваща и възстановяваща 
лента. Запечатване на конструкции от стъкло, при работа с метални 
листове (секционни елементи от метална конструкция). Запечатване 
при ремонти на автомобили и каравани.

BUTYBAND ALU
Ролка
Art. nr.: 111083  алуминий 7,5 cм  5411183042155  10 м  8 /Кашон
Art. nr.: 111084  алуминий 10 cм  5411183042797  10 м  6 /Кашон
Art. nr.: 111085  алуминий 15 cм  5411183042803  10 м  4 /Кашон
Art. nr.: 111086  алуминий 22,5 cм  5411183042810  10 м  2 /Кашон
Art. nr.: 111087  алуминий 30 cм  5411183042827  10 м  2 /Кашон
Art. nr.: 111088  графит 7,5 cм  5411183042834  10 м  8 /Кашон
Art. nr.: 111089  графит 10 cм  5411183042841  10 м  6 /Кашон
Art. nr.: 111090  графит 15 cм  5411183042858  10 м  4 /Кашон
Art. nr.: 111091  графит 22,5 cм  5411183042865  10 м  2 /Кашон
Art. nr.: 111092  графит 30 cм  5411183042872  10 м  2 /Кашон

Soudaband е готова за употреба, самозалепваща се лента на битумна 
основа предпазена от слой алуминий. Служи за уплътняване на всички 
видове пукнатини, цепнатини и течове при тавански прозорци, 
керемиди и улуци.

SOUDABAND
Ролка
Art. nr.: 106913  алуминий 5 cм  5411183035614  10 м  12 /Кашон
Art. nr.: 101161  алуминий 7,5 cм  5411183031265  10 м  8 /Кашон
Art. nr.: 101182  алуминий 10 cм  5411183031272  10 м  6 /Кашон
Art. nr.: 101187  алуминий 15 cм  5411183031289  10 м  4 /Кашон
Art. nr.: 101194  алуминий 22,5 cм  5411183031296  10 м  2 /Кашон
Art. nr.: 101195  алуминий 30 cм  5411183031302  10 м  2 /Кашон
Art. nr.: 101613  графит 7,5 cм  5411183032057  10 м  8 /Кашон
Art. nr.: 101614  графит 10 cм  5411183032040  10 м  6 /Кашон
Art. nr.: 108218  графит 15 cм  5411183030503  10 м  4 /Кашон
Art. nr.: 101154  графит 22,5 cм  5411183031258  10 м  2 /Кашон
Art. nr.: 108140  графит 30 cм  5411183030121  10 м  2 /Кашон
Art. nr.: 101618  теракота 7,5 cм  5411183032033  10 м  8 /Кашон
Art. nr.: 108141  теракота 10 cм  5411183030138  10 м  6 /Кашон
Art. nr.: 100011  теракота 15 cм  5411183031173  10 м  4 /Кашон
Art. nr.: 108142  теракота 22,5 cм  5411183030145  10 м  2 /Кашон
Art. nr.: 108086  теракота 30 cм  5411183029774  10 м  2 /Кашон
Art. nr.: 121856  кафяв 7,5 cм  5411183101814  10 м  8 /Кашон
Art. nr.: 121855  кафяв 10 cм  5411183101807  10 м  6 /Кашон
Art. nr.: 121852  кафяв 15 cм  5411183101777  10 м  4 /Кашон
Art. nr.: 121853  кафяв 22,5 cм  5411183101784  10 м  2 /Кашон
Art. nr.: 121854  кафяв 30 cм  5411183101791  10 м  2 /Кашон

Soudaband Aktiv PLUS е мултифункционална импрегнирана лента, 
която  заменя всички останали продукти използвани във фугите на 
прозорците. Изпълнява следните функции:
1. Херметизация отвътре
2. Изолация по средата 
3. Водоутойчивост отвън (BG1)
Soudaband Aktiv PLUS се използва основно в конструкции с единични 
стени, довършвани след това с ETICS. Това означава, че фугата е 
затворена от двете страни ( лява и дясна ) и че прозорецът е механично 
фиксиран чрез рамката и лентата.

SOUDABAND AKTIV PLUS
Ролка
123045 54/5-10 5411183099692 5,6m 5/Кашон
123044 64/5-10 5411183099685 5,6m 4/Кашон
123046 74/5-10 5411183099661 5,6m 4/Кашон
123043 84/5-10 5411183107922 5,6m 3/Кашон
123042 54/7-15 5411183099678 4,3m 5/Кашон
123041 64/7-15 5411183099654 4,3m 4/Кашон
123040 74/7-15 5411183099647 4,3m 4/Кашон
123035 84/7-15 5411183107908 4,3m 3/Кашон
123039 54/10-20 5411183099623 3,3m 5/Кашон
123034 64/10-20 5411183099630 3,3m 4/Кашон
123038 74/10-20 5411183100114 3,3m 4/Кашон
123037 84/10-20 5411183107915 3,3m 3/Кашон
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Ръчен пистолет за лепила или уплътнители във флакон. 
Съществува подсилена версия (PRO), снабдена с механизъм, 
предотвратяващ обратното движение на буталото. 

ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ 
300/310

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

Метален пистолет с високо качество на нанасянето на 
полиуретанови пени в аерозолни опаковки. Благодарение на 
сменяемите си гнезда и регулиране позволява продължителен 
период на безаварийна работа. Достъпен със стандартна 
резба, а също така и с патентованата от фирма Судал 
резба Click&Fix. 

PROFI GUN

штука
Art. nr.: 103266  Пистолет  5411183037304  40 /Кашон
Art. nr.: 106016  Click  5411183037731  20 /Кашон

Пистолет за лепило или уплътнител в опаковка тип „ салам 
„ и обем  400/600 мл. Предлага се в ръчен и пневматичен 
вариант. 

ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ 
400/600

штука
Art. nr.: 112802  Manual  600мл 5411183049000   1 /Кашон
Art. nr.: 126785  Pneumatic  400мл 5411183124394  1 /Кашон
Art. nr.: 126784  Pneumatic  600мл 5411183124387  1 /Кашон

Компактен пластмасов пистолет за нанасяне на полиуретанови 
пени в аерозолни опаковки със стандартна резба или с 
патентованата от фирма Судал резба Click&Fix

COMPACT GUN

штука
Art. nr.: 109953  Пистолет  5411183039643  40 /Кашон
Art. nr.: 110226  Click  5411183040120  20 /Кашон

пиСтолети

Универсален пистолет с метален корпус за нанасяне на 
полиуретанови пени в аерозолни опаковки с стандартна 
резба или с патентованата от фирма Судал резба Click&Fix

METAL GUN

штука
Art. nr.: 121408  Пистолет  5411183085282  20 /Кашон
Art. nr.: 121409  Click  5411183089259  20 /Кашон

Професионален пистолет позволяващ много добро 
изстискване на двукомпонентен уплътнител от флакон 
тип coaxial с капацитет 380 мл.

ПИСТОЛЕТ зА ХИМИчЕСкИ 
АНкЕР 380

штука
Art. nr.: 103265  Coaxial  5411183088764  1 /Кашон

Професионален пистолет за двукомпонентни уплътнители 
и лепила опаковани в двойни 310 мл. флакони.

ПИСТОЛЕТ 2 X 310 МЛ

Buc
Art. nr.: 111282  Пистолет  5411183131965  1 /Кашон
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