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За компанията
Soudal е най-големият независим европейски производител на уплътнители, лепила и PU пени 
насочени както към специалисти, така и към крайни клиенти в Европа. С повече от 2600 служители 
и 16 завода на четири континента, компанията, която е 100 % белгийска семейна собственост– 
чийто основател Вик Сверц е все още и неин ръководител – е международен играч и специалист 
в химическите строителни материали. Интензивните инвестиции R&D комбинирани с дългосрочна 
визия за иновации и адаптация към местните пазари са основата на която компанията постига 
изключителните си резултати. През 2016 Soudal отпразнува своята 50-та годишнина. 

www.soudal.bg

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

Судал ЕООД
1138 София, бул. “Цариградско шосе” № 425,
Складова база Юнивърсал - офис 24-25
Тел.: 02/ 931 21 86
Факс: 02/ 931 21 44

Професионално 
Качество
•  Голям собствен отдел за изследване  

и развитие
• Иновативни технологии
• Сертификати ISO 9001 и ISO 14000

Насоченост  
към
• Професионалното строителство
• Хоби продукти (DIY)
• Индустриални

Пълен 
асортимент
• Уплътнители 
• Пени
• Лепила
• Технически аерозоли

Дистрибутор

Завод за производство

Дъщерно дружество
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Судал определя пътя

Цветни кашони за лесно разпознаване

Паркетни
Сп

ец
иа

лн
и

Строителни

Акрилни
Покривни

1 2 3
Бързо разпознаване чрез цветния код  
 
Всеки продукт притежава свой 
собствен цветен код: син за 
Санитарните силикони, червен  
за Строителните силикони, и др.

Лесно отваряне на кашона   
 
Благодарение на специалната  
лента върху кашона!

Отворени кашони с цветни дисплеи  
 
Имат ясна и специфична 
маркировка, потребителят  
е насочен към правилния продукт.

Всички уплътнители на Судал са класифицирани в ясно 
обособени групи , определени чрез цветови код.

Санитарни
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Представяне на продукта
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Цвят на продукта

Място за използване на продукта

Жълт цвят на опаковката на продукта

Снимка на приложенията

Собствено име на продукта

Типични повърхности

Особености на продукта

Код EAN, 
информация за дистрибутора

Начин на употреба

Описание

'Professional Quality' logo
Позната марка

Алтернативни продукти
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Строителни Силикони
Неутрален силикон с отлична адхезия към камък, бетон, дървесина, алуминий, 
стъкло, керамика и различни пластмаси, например PVC, акрил, плексиглас. 
Температурна устойчивост от -60°С до 180°С.

Приложение:
Еластична херметизация, устойчива на дъжд, студ и ултравиолетови лъчи, 
херметизация на рамките на врати и прозорци, херметизация на полиакрилни  
и поликарбонатни елементи, на фугите между стъкло и дървесина, PVC, алуминий.

прозрачен 103245

15/Кашон 280 мл

5411183033559 

бял 103246 5411183033566 

сив 104461 5411183013919

кафяв 102254 5411183411449 

черен 104466 5411183013933

беж 103978 5411183001695

неУТрАлен СилиКон

Универсалeн силикон с киселинна полимеризация и отлична адхезия към  
порьозни и непорьозни повърхности, такива като тухли, санитарна керамика, 
дървесина, стъкло, неръждаема стомана и емайл. Температурна устойчивост  
от -60°С до 180°С.

Приложение:
Плавен преход между строителните и довършителните материали, изглаждане 
на фугите на керамичните плочки, херметизация, устойчива на дъжд, студ  
и ултравиолетови лъчи, херметизация на рамките на врати и прозорци,  
специални стъкларски и изкусни довършителни работи.

прозрачен 103230

15/Кашон 280 мл

5411183033498

бял 103234 5411183033504 

сив 109711 5411183038547

черен 103414 5411183033726 

кафяв 106553 5411183035195

УниВерСАлен СилиКон

Еластичен дълготраен силикон с киселинна полимеризация, с отлични залепващи 
качества към много порьозни и непорьозни обичайни строителни материали, 
като стъкло, керамика, тухли, метал, дърво (нетретирано или боядисано с лак). 
Температурна устойчивост от -60°С до 180°С.

Приложение:
Фуги между стъкло и дърво, метал, керамични плочки,порцелан, стъкло. Предпазва 
металните конструкции от корозия (не използвайте върху мед и олово). За всички  
видове външни и вътрешни уплътнителни дейности.

прозрачен 117977 15/Кашон 280 мл 5411183085541

СилиКон ЗА оСТЪКлЯВАне

Silirub N е неутрален, еластичен еднокомпонентен уплътнител за фуги на основата 
на силиконови полимери. Запазва еластичността си след втвърдяване. Притежава 
отлично залепващо действие върху различни материали и нисък коефициент  
на еластичност.

Приложение:
Еластична херметизация, устойчива на дъжд, студ и ултравиолетови лъчи, херметизация  
на рамките на врати и прозорци, херметизация на полиакрилни и поликарбонатни елементи, 
на фугите между стъкло и дървесина, PVC, алуминий.

прозрачен 108772 15/Кашон 600 мл 5411183108417

черен 119360 15/Кашон 600 мл 5411183098893

бял 119373 15/Кашон 600 мл 5411183098886

неУТрАлен СилиКон SILIRUB N 
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Неутрален силикон, устойчив на продължително въздействие на влага, с отлична 
адхезия към бетон, дървесина, алуминий, стъкло и различни пластмаси, такива  
като PVC, акрил, плексиглас. Температурна устойчивост от -50°C до 120°С.

Приложение:
Еластична херметизация в помещения с повишена влажност - бани, тоалетни,  
кухни, а също така в студени помещения и вентилационни системи. Херметизация  
на вани и душ кабини, фуги между полиакрилни и поликарбонатни елементи.

прозрачен 117973
15/Кашон 280 мл

5411183085503

бял 117974 5411183085510

неУТрАлен САниТАрен СилиКон

Еластичен бързовтвърдяващ се уплътнител с киселинна полимеризация, който 
осигурява водоустойчивост след два часа. Дълготрайна устойчивост към влага, 
мухъл и плесен. Характеризира се с отлична адхезия към обичайните санитарни 
повърхности, като плочки, санитарни изделия, стъкло, алуминий и дърво. 
Температурна устойчивост от -50°C до 120°С.

Приложение:
Постоянни фуги на места с висока влажност - кухни, бани, тоалетни, перални 
помещения, както и в складови помещения - фуги между оточни тръби и стената, 
около душове,вани и др.

бял 124150 12/Кашон 280 мл 5411183116702

еКСПреС САниТАрен СилиКон

Санитарни Силикони

Силикон в хоби опаковка с киселинна полимеризация, устойчив на  
продължителното въздействие на влага, с отлична адхезия както към порьозни,  
така и към непорьозни повърхности, например: тухли, алуминий, дървесина,  
стъкло, порцелан и керамика. Температурна устойчивост от -60°C до 180°С.

Приложение:
Еластична херметизация в помещения с повишена влажност - бани, тоалетни, кухни,  
а също така в студени помещения. Фуги между мивката и стената, херметизация  
на ваните и емайлираните душ кабини, заличаване фугите на фаянсовите плочки.

САниТАрен СилиКон
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прозрачен 103217

15/Кашон 280 мл

5411183033443 

бял 103218 5411183033450

сив 124547 5411183119956

беж 106481 5411183035164

манхатън 110586 5411183041622
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Акрилни уплътнители

Уплътнител на основата на акрилни дисперсии със зърнеста структура,  
наподобяващ естествена минерална мазилка с отлични залепващи способности  
към почти всички порьозни материали, използвани в строителството: мазилка,  
тухли, блокове от автоклавен газобетон, дърво, естествен камък и др. Може да се 
боядисва. Температурна устойчивост от -20°С до 80°С.

Приложение:
За запълване на пукнатини и вдлъбнатини в бетон, мазилка и др. Използва се за 
уплътняване на фуги с еластичност до 10%, за уплътняване между подпрозоречни 
дъски и стени, между перваз и под и др.

бял 123109 15/Кашон 280 мл 5411183108516 

АКрил ЗА ТрАДиЦионни МАЗилКи

•	          

Акрилен уплътнител с отлична адхезия към всички порьозни материали,  
използвани в строителството: тухли, бетон, дървесина, камък, гипсокартонени 
плоскости. Не съдържа разтворители. След полимеризация може да се боядисва. 
Използва се само за приложение отвътре на помещенията. Температурна  
устойчивост от -20°С до 80°С.

Приложение:
Херметизация на цепнатините в бетона и мазилката, стените и таваните,  
херметизация на гипсокартонени плоскости, запълване на пролуките между  
рамките на вратите и прозорците, пода, цокъла, первазите, стълбището,  
за всички видове сглобявания на строителните фуги с изместване до 15%.

бял 103228

15/Кашон 280 мл

5411183033467 

сив 109712 5411183038554

кафяв 102265 5411183411944 

АКрил

Иновативен уплътнител, който може да се обработва и боядисва 10 минути 
след нанасянето. Той е незаменим при всички вътрешни довършителни работи 
благодарение на изключителната си адхезия към всички порести повърхности:  
тухли, бетон, дърво, камък, гипсокартонени плоскости. Температурна устойчивост  
от -20°С до 80°С.

Приложение:
Замаскиране на цепнатини и пукнатини в бетона, стените и мазилката,  
разкъсване на гипсокартонените плоскости, запълване на цепнатините около 
цокъла, первазите и декоративните плочи на стените и таваните, за всички  
видове сглобявания на строителните фуги с изместване до 15%.

бял 122878 12/Кашон 280 мл  5411183107106

еКСПреС АКрил

Бързовтвърдяващ се акрилен уплътнител с отлично залепване към всички  
порьозни повърхности. За запълване на всички пукнатини и дупки във вътрешни 
стени и тавани. Може да бъде боядисан след 15 минути. Температурна устойчивост 
от -20°С до 80°С.

бял 123774 6/Кашон 0,9 л 5411183112018 

бял 122873 1/Кашон 2,5 л  5411183112025

леКА АКрилнА ЗАМАЗКА
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Паркетни уплътнители 

Уплътнител на основата на акрилна дисперсия, който не съдържа разтворители  
и силикони. След полимеризацията няма мирис, водоустойчив е и не се чупи.  
Може да се боядисва и лакира. Температурна устойчивост от -20°С до 80°С.

Приложение:
Запълване на процепите между дървените елементи (цокъл) и стената или пода 
запълване на пукнатини и луфтове в дъсчените, паркетните и ламинираните 
подвижни подове, херметизация на первазите и отрезите.

явор 111258

15/Кашон 280 мл

5411183043596

бреза 113089 5411183051133

бук 111260 5411183043619

дъб 111261 5411183043626

череша 111259 5411183043602

махагон 113090 5411183051140

ПАрКеТни УПлЪТниТели
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Специални уплътнители

Силиконов уплътнител, устойчив на въздействието на високи температури  
(до +285ºС), гориво, минерални масла, мазнини, вода и антифриз. Замества  
всички уплътнители от корк, филц, влакно, хартия, азбест и гума.  
Температурна устойчивост от -60°С до 285°С.

Приложение:
Еластична херметизация на котли, пещи на централното отопление, машини  
и кухненско оборудване. Течно уплътнение, формиращо се непосредствено  
между металните части на двигателите, помпите, скоростните кутии,  
климатичните и отоплителните системи.

черен 123008
15/Кашон 280 мл

 5411183107465

червен 117975 5411183085572 

ВиСоКоТеМПерАТУрен СилиКон

•	          

Уплътнител на основата на натриевия силикат, устойчив на въздействието на  
високи температури (до 1500ºС). Не съдържа разтворители и азбест.  
След полимеризацията не се пропуква. Температурна устойчивост от -40°С до 1500°С.

Приложение:
Монтаж и ремонт на огнищата на камини, уплътняване на камините,  
решетките, кухненските печки, пещите, котлите на централното отопление, 
помещенията за опушване (на месо, риба) и др.

черен 106649 15/Кашон 280 мл 5411183035348

УПлЪТниТел ЗА ПеЩи

Постоянно еластичен силикон с отлична адхезия към стъкло и други  
непорьозни материали. Не е необходимо предварително грундиране.  
След полимеризацията не е вреден за аквариумните риби и растенията.  
Температурна устойчивост от -60°С до 180°С. UV - устойчив.

Приложение:
Еластично слепване и херметизация на стъклените конструкции: аквариуми 
терариуми, изложбени витрини и др.

прозрачен 117985 15/Кашон 280 мл 5411183085534

черен 105751 15/Кашон 300 мл 5411183008809

СилиКон ЗА АКВАриУМи

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.

БЪрЗо ВТВЪрДЯВАЩо Се леПило-УПлЪТниТел

бял 102642 12/Кашон 300 мл 5411183034136

сив 102640 12/Кашон 300 мл 5411183008908 

черен 102643 12/Кашон 300 мл 5411183034143 

тик 102641 12/Кашон 300 мл 5411183034129 

бял 102486 12/Кашон 600 мл 5411183008892 

сив 102485 12/Кашон 600 мл 5411183008915 

сив бетон 107561 12/Кашон 600 мл 5411183068230 

тик 108220 12/Кашон 600 мл 5411183098916 

черен 104103 12/Кашон 600 мл 5411183019751

•	          

REPAIR EXPRESS CEMENT е продукт със структура на гранули. Идеален за  
запълване на всякакви пукнатини и фуги в увреден камък и тухлена зидария. 
Може да бъде използван за ремонт на бетонни стълбища. Подходящ за външна  
и вътрешна употреба. Няма нужда от смесители или тежки инструменти за  
нанасянето на продукта. Нанася се с обикновен пистолет за уплътнители. Продуктът  
е готов за  употреба, без нужда от добавки. Може да бъде боядисван и изшкурен  
след втърдяване. Повърхността трябва да бъде обезпрашена и обезмаслена. 
Температура на нанасяне между +5°C и 40°C.

сив 131986 12/Кашон 280 ml 5411183147614 

REPAIR EXPRESS CEMENT

Замазката за прозорци е високачествена уплътнителна паста на основата на ленено 
масло, модифицирано със синтетични смоли. Продуктът е готов за употреба. Не се 
раздробява или накъсва след втвърдяване. Боядисваем. Без риск от оцветяване на 
порьозните повърхности. Лесно нанасяне с инструменти.

Приложение:
Монтаж на стъкла без стъклопакет. Ремонт на остъклени площи, които са обработени 
с маджун за прозорци. Монтаж на стъкла в оранжерии.

беж 106749 12/Кашон 500 g 5411183001770

беж 106751  12/Кашон 1 kg 5411183008113

ЗАМАЗКА ЗА ПроЗорЦи
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Силиконов уплътнител, устойчив на въздействието на високи температури  
(до +285ºС), гориво, минерални масла, мазнини, вода и антифриз.  
Замества всички уплътнители от корк, филц, влакно, хартия, азбест и гума.

Приложение:
Еластична херметизация на котли, пещи на централното отопление, машини  
и кухненско оборудване. Течно уплътнение, формиращо се непосредствено  
между металните части на двигателите, помпите, скоростните кутии,  
климатичните и отоплителните системи.

червен 120035 12/Кашон блистер 60 г 3498781004275

ВиСоКоТеМПерАТУрен СилиКон

•	          

Универсалeн силикон с киселинна полимеризация и отлична адхезия към  
порьозни и непорьозни повърхности, такива като тухли, санитарна керамика, 
дървесина, стъкло, неръждаема стомана и емайл. Температурна устойчивост  
от -60°С до 180°С.

Приложение:
Плавен преход между строителните и довършителните материали, изглаждане 
на фугите на керамичните плочки, херметизация, устойчива на дъжд, студ  
и ултравиолетови лъчи, херметизация на рамките на врати и прозорци,  
специални стъкларски и изкусни довършителни работи.

прозрачен 120032
12/Кашон блистер 60 г

5411183038219

бял 120031 5411183038226

УниВерСАлен СилиКон

Силикон с киселинна полимеризация, устойчив на продължителното въздействие  
на влага, с отлична адхезия както към порьозни, така и към непорьозни  
повърхности, например: тухли, алуминий, дървесина, стъкло, порцелан  
и керамика. Температурна устойчивост от -60°С до 180°С.

Приложение:
Еластична херметизация в помещения с повишена влажност – бани, тоалетни,  
кухни, а също така в студени помещения. Фуги между мивката и стената,  
херметизация на ваните и емайлираните душ кабини, заличаване фугите на 
фаянсовите плочки.

прозрачен 120034
12/Кашон блистер 60 г

5411183038233

бял 120033 5411183038240

САниТАрен СилиКон

Хоби силикони
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SMX® полимерни лепила и уплътнители
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Универсално лепило-херметик на основата на SMX® полимерна технология, 
притежаващо отлична адхезия към повечето строителни повърхности, в това 
число влажни. Устойчиво на атмосферните въздействия и ултравиолетовите 
лъчи. Благодарение на голямата сила на залепване и еластичност, може да бъде  
използвано за уплътняване на материали с различно топлинно разширение. 
Лепилото е химически неутрално и не е чувствително към въздействието на  
повечето химически вещества. Не разрушава сребърния слой на огледалата.  
Не предизвиква промяна в цвета на порьозни повърхности, например,  
естествения камък. След полимеризацията може да се боядисва, в това число  
с водни бои. Температурна устойчивост от -40°С до 90°С.

Приложение:
Еластично слепване и запълване на фуги в панелите, праговете, первазите, 
декоративните пластинки, изолационните плочи, запушалки, стъкло и стъклен  
памук, дървени повърхности. ДСП, мазилка, тухли, метал и др. Залепване  
и херметизация на естествен камък (мрамор, гранит и др.). Еластично  
съединение при виброустойчиви конструкции.

бял 111715

12/Кашон 290 мл

5411183045163 

кафяв 106038 5411183017016

черен 106039 5411183017030

сив 106037 5411183017023

FIX ALL FLEXI

Кристално прозрачно еластично лепило-херметик на основата на SMX® полимерна 
технология, притежващо отлична адхезия към повечето строителни повърхности 
(даже влажни). Устойчиво е на атмосферните въздействия и ултравиолетовите 
лъчи. То е химически неутрално и не е чувствително към въздействието на  
повечето химически вещества. Не предизвиква промяна в цвета на порьозни 
повърхности - идеално подхожда за залепване и херметизация на естествения  
камък. След полимеризацията може да се боядисва, в това число с водни бои. 
Температурна устойчивост от -40°С до 90°С.

Приложение:
Залепване и херметизация на порьозни и непорьозни материали, особено  
в местата, където има повишени естетически изисквания. Залепване на дръжки  
и скоби към стъкло. Закрепване на огледала и огледални стени.

прозрачен 119382 12/Кашон 290 мл 5411183080549

FIX ALL CRYSTAL

Еластично лепило-херметик на основата на SMX® полимерна технология, 
притежаващо екстремална сила на началното съединение и превъзходна  
адхезия към повечето строителни повърхности (даже влажни). Устойчиво е на 
атмосферните въздействия и ултравиолетовите лъчи. То е химически неутрално 
- не съдържа разтворители, изоцианти или изоцианати. Не е чувствително към 
въздействието на повечето химически вещества. Не предизвиква промяна в цвета 
на порьозни повърхности - идеално подхожда за залепване и херметизация на 
естествения камък. След полимеризацията може да се боядисва, в това число  
с водни бои. Температурна устойчивост от -40°С до 90°С.

Приложение:
Залепване и херметизация на фуги в строителството и промишлеността, особено 
на вибриращи конструкции, подложени на работа в екстремални условия.  
Висока устойчивост на динамично натоварване - разместване, натиск и опън.

бял 119381 12/Кашон 290 мл 5411183089532

прозрачен 131747 12/Кашон 290 мл 5411183139596

FIX ALL HIGH TACK

Супер бързо лепило - уплътнител на основата на SMX® полимерна технология  
с екстремно бързо и отлично залепване към повечето строителни повърхности  
(дори и мокри). Фугата може да бъде третирана след приблизително 20 мин.  
Устойчив на природните условия и UV радиация. Химически неутрален  
и нечуствителен към много химикали. Не изисква употреба на Праймери  
и Активатори за повърхност. Температурна устойчивост от -40°С до 90°С.

Приложение:
Свързва метали, пластмасови ламинати, твърда дървесина,естествени камъни, 
керамика,стъкло и огледала върху повърхности направени от дърво, плочи  
от дървесни частици, гипсокартон, тухли, бетон, метал и др.

бял 126857 12/Кашон 290 мл 5411183124639

FIX ALL TURBO

Fix ALL®
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Fix ALL®

Висококачествено еднокомпонентно лепило на основата на SMX® полимерна 
технология с голяма сила на залепване. Химически неутрално и напълно еластично. 
Универсална употреба върху всички повърхности и строителни материали. 
Температурна устойчивост от -40°С до 90°С.

Приложение:
Свързване на подови материали, мокети на основата на естествени тъкани  
и PVC, плочки от естествени камъни, стомана и керамични панели за стена,  
ламперии и др.

бял 120137 4 кг 5411183093379

FIX ALL FLOOR & WALL FIX ALL ХоБи оПАКоВКА

Фикс Ол се предлага и в туби. Също както при флаконите има FLEXI  
(висококачествено еластично лепило и уплътнител), TURBO (супер бързо лепило)  
и CRYSTAL (прозрачен), версии създадени за всички видове свързване  
и уплътняване, както за вътрешно, така и за външно приложение. Температурна 
устойчивост от -40°С до 90°С

бял 134135 12/Кашон 125 мл 5411183148079

бял 134137 12/Кашон 125 мл 5411183148093

прозрачен 134134 12/Кашон 125 мл 5411183148086
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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.

Приложение:
Залепване на необработена, ламинирана и поцинкована ламарина, прикрепване  
на покривни покрития и глинени керемиди към различни строителни повърхности, 
уплътнение на деформационни шевове и сглобки в последния етап на покривните 
работи.

сив 124898 12/Кашон 290 мл 5411183120495

COLOZINC

•	          

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

Еластично полиуретаново лепило-уплътнител, предназначено за закрепване 
на различни видове керемиди. Превъзходна адхезия към повечето строителни 
материали: дървесина, бетон, фиброцимент, метал и др. Температурна устойчивост 
от -30°С до 90°С.

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.

кафяв 106335 12/Кашон 310 мл  5411183009455

COLOTUILE

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.

прозрачен 117979 15/Кашон 280 мл 5411183085565

ПроФеСионАлен ПоКриВен УПлЪТниТел

Покривни уплътнители

черен 106650 15/Кашон 280 мл 5411183035355 
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Покривни уплътнители
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Самозалепваща се хидроизолационна лента на основата на битум със защитен 
алуминиев слой, притежаваща отлична адхезия към различни строителни 
материали. Притежава устойчивост на влага и механични повреди. Не изисква 
загряване. Температурна устойчивост от -40°С до 80°С.

Приложение:
Херметизация и ремонт на фуги, пукнатини и течове в комините, капандури  
на покриви, улуци, первази, куполи и други покривни покрития.

SOUDABAND

•	          

Готов за употреба безцветен силикон на основата на импрегнант с дълготрайна 
ефективност и много добро проникване в порьозни повърхности. Предпазва 
външния слой от обрастване с мъхове, отблъсква водата и не пропуска влага,  
като не нарушава „дишанетo” на стената. Не използвайте върху непорьозни 
материали.

прозрачен 101076 6/Кашон 1 л 5411183030985

прозрачен 100183  6/Кашон 5 л 5411183194052 

SILICOAT

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.

Приложение:
Предназначен е за спешен ремонт на протекъл покрив, тераси, улуци и др.

сив 105910 6/Кашон 750 мл 5411183006638 

сив 104732 4/Кашон 4 кг 5411183013643 

WASSER STOP

Butyband Alu е самозалепваща се уплътнителна фолиева лента с бутилен каучуков  
слой (0.6 мм) за запечатване на фуги по покриви и строителни дейности.  
Температурна устойчивост от -40°С до 90°С.

Приложение:
Запечатва кухини, вдлъбнатини и пукнатини. Запечатване на покривни  
елементи (комини, улуци, капандури). Запечатване на фуги в индустриите  
за контейнери, металопроизводството и каравани. Уплътнение на оборудване  
за климатици и вентилационни канали. За всяко едно приложение, което  
изисква водо и влагоустойчиовст.

BUTYBAND ALU

графит 101613 7,5 см x 10 м 5411183032057

графит 101614 10 см x 10 м 5411183032040

графит 108218 15 см x 10 м 5411183030503

графит 101154 22,5 см x 10 м 5411183031258

графит 108140 30 см x 10 м 5411183030121

aлуминий 106913 5 см x 10 м 5411183035614

aлуминий 101161 7,5 см x 10 м 5411183031265

aлуминий 101182 10 см x 10 м 5411183042797

aлуминий 101187 15 см x 10 м 5411183042803

aлуминий 101194 22,5 см x 10 м 5411183042810

aлуминий 101195 30 см x 10 м 5411183042827

теракота 101618 7,5 см x 10 м 5411183032033

теракота 108141 10 см x 10 м 5411183030138

теракота 100011 15 см x 10 м 5411183031173

теракота 108142 22,5 см x 10 м 5411183030145

теракота 108086 30 см x 10 м 5411183029774

кафяв 121856 7,5 см x 10 м 5411183101814

кафяв 121855 10 см x 10 м 5411183101807

кафяв 121852 15 см x 10 м 5411183101777

кафяв 121853 22,5 см x 10 м 5411183101784

кафяв 121854 30 см x 10 м  5411183101791

aлуминий 111083 7,5 см x 10 м 5411183042155

aлуминий 111084 10 см x 10 м 5411183042797

aлуминий 111085 15 см x 10 м 5411183042803

aлуминий 111086 22,5 см x 10 м 5411183042810

aлуминий 111087 30 см x 10 м 5411183042827

графит 111088 7,5 см x 10 м 5411183042834

графит 111089 10 см x 10 м 5411183042841

графит 111090 15 см x 10 м 5411183042858

графит 111091 22,5 см x 10 м 5411183042865

графит 111092 30 см x 10 м 5411183042872
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www.t-rex.pro Уникална технология

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО
подсилено с фибри

Повърхности и материали

вътрешно /
външно

порьозни
материали

непорьозни
материали

ДървесинаПлочки Тухли

СтъклоПолистирен** Гипс

Корк МеталКерамика

Пластмаси*

  *  Не е подходящ за PE, 
PP, PTFE и битум.

**  Залепване само с 
T-REX TRANSPARENT, 
T-REX SUPER STRONG.

Бетон
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Монтажно лепило подсилено с фибри
•	Подсилено	с	фибри	монтажно	лепило 
•	Изключителна	първоначална	якост	на	връзката	350	кг/м2 
•	Незабавно	фиксиране:	1	секунда	след	притискане	на	двете	повърхности 
•	Залепване	на	много	тежки	повърхности	без	допълнителна	поддръжка 
•	Едната	повърхност	трябва	да	бъде	порьозна 
•	За	вътрешни	и	външни	приложения 
•	Запълва	дупки	в	повърхностите

За всички видове порьозни повърхности. Замества болтове, щифтове и пирони.  
Не изисква допълнителна поддръжка и механично фиксиране. Позволява 
фиксирането на тежки елементи: тухли, плочки, керамика, каменни плочи,  
бетонови елементи и гипсокартон, ПДЧ, шперплат МDF, дърво, PVC и полистирен. 
Не съдържа разтворители. Боядисваем, лесен за почистване, без мирис.  
Напълно втвърден след 24 часа.

125931 12/Кашон 380 г 5411183123373 

T-REX Силно ЗАлеПВАне

•	Подсилено	с	фибри	монтажно	лепило
•	Прозрачно	след	втвърдяване
•	Първоначална	якост	на	връзката	125	кг/м2

•	Незабавно	фиксиране:	1	секунда	след	притискане	на	двете	повърхности
•	Едната	повърхност	трябва	да	бъде	порьозна
•	За	вътрешни	и	външни	приложения
•	Запълва	дупки	в	повърхностите
•	Много	ниски	емисии	на	летливи	съединения	EC1	Plus

За всички видове порьозни повърхности. Позволява фиксирането на строителни 
компоненти и декоративни материали: стенни панели, цокли, декоративни 
елементи, дървени и декоративни лайсни, полистиренови материали, метали, 
керамика, стъкло, гипсови платна, ПДЧ, корк, канали от PVC. Боядисваем, лесен  
за почистване, без мирис. Напълно втвърден след 24 часа.

125933 12/Кашон 310 г 5411183123397 

T-REX ПроЗрАЧно

•	Подсилено	с	фибри	монтажно	лепило
•	Отвореното	време:	на	5	мин.
•	Първоначална	якост	на	връзката	125	кг/м2

•	Незабавно	фиксиране:	1	секунда	след	притискане	на	двете	повърхности
•	Подходящ	за	залепване	на	повечето	строителни	порьозни	и	непорьозни	материали
•	За	вътрешни	и	външни	приложения
•	Запълва	дупки	в	повърхностите

Осигурява постоянно и водоустойчиво залепване. За залепване на всички  
устойчиви на химикали порьозни и непорьозни повърхности материали: бетон, 
керамика, метали, стъкло, корк, дърво, повечето пластмаси, MDF и др. Напълно 
втвърден след 24 часа.

125932 12/Кашон 380 г 5411183123380 

T-REX БЪрЗо ВТВЪрДЯВАЩо Се

®

Уникална технология

МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА
Подсилени с фибри



19

Л
ЕП

И
Л

А

лепила
Готово за употреба, еластично, водоустойчиво и негоримо лепило без  
разтворители с консистенция на паста, създадено да свързва коркови плочи  
към стени и подове, а също така задържа корка на ролка, като изолационен  
слой, към порьозни повърхности като: камък, бетон, гипсокартон, дърво (при 
лакирани повърхности, препоръчваме предварителен тест). Температурна 
устойчивост от -20°С до 80°С.

Приложение:
Свързва коркови плочи и панели към стени и подове (включително подово 
отопление). Залепва коркови рула, като изолационен слой към порьозни 
повърхности: камък, бетон, гипсокартон, дърво (при монтиране върху изхабени  
или ламинирани плочки, където сгъстяването на лепилото е ограничено - 
препоръчваме тест).

КорКоВо леПило 22A

Водоустойчиво лепило с голяма сила на съединяване за залепване на керамични 
облицовъчни плочки вътре в помещенията. Еластично и устойчиво в широк 
температурен диапазон - може да бъде използвано за подово отопление. 
Температурна устойчивост от -20°С до 70°С. Налично във флакон от 300 мл  
за спешни ремонтни дейности.

Приложение:
Залепване на стенни и подови керамични плочки 
върху типични строителни повърхности, такива като: 
бетон, мазилка, гипсокартон, ДСП, МДФ. 
Залепване на нова плочка върху стари - методът 
(плочка върху плочка).

ФАЯнСоВо леПило ЗА ПлоЧКи 24А

Готово за употреба еластично и негоримо лепило без разтворители с консистенция 
на паста, с голяма сила на свързване, подходящо за залепване на твърд или мек 
полистирен – например панели за тавани, довършителни летви, орнаменти, 
декоративни материали към порьозни повърхности, като: камък, бетон,  
гипсокартон, дърво. Температурна устойчивост от -20°С до 70°С.

Приложение:
Подходящ за залепване на полистиренови орнаменти, фризове и други  
декоративни детайли към различни видове повърхности - дърво, камък, тухла,  
 мазилка, ПДЧ и др.

ПолиСТиреноВо леПило 28A

Еластично дисперсионно лепило с голям диапазон от време за залепване  
на различен вид подови покрития към порьозни повърхности, такива като 
бетон, камък, дървесина. Не съдържа разтворители, липсва неприятна  
миризма. Температурна устойчивост от -20°С до 80°С.

Приложение:
Залепване на подови покрития, такива като линолеум, винил, PVC, ковролин,  
а също така килими на пенеста основа. Внимание: поне един от слепващите  
се материали трябва да бъде порьозен.

леПило ЗА ПоДоВи ПоКриТиЯ 26А

100014 6/Кашон 1 кг 5411183002357
100015 5 кг 5411183083257 

104455 6/Кашон 1 кг 5411183013261 
107642  5 кг 5411183028395
107643 15 кг 5411183028401

129175 12/Кашон 280 мл 5411183133594
107753 6/Кашон 1 кг 5411183028760
107752  5 кг 5411183028753 
107751 15 кг 5411183028746

107536 6/Кашон 1 кг 5411183028043 
107749 5 кг 5411183028586 
105534 15 кг 5411183005440
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Монтажни лепила
Водоустойчиво лепило на основата на синтетичния каучук. Съдържа  
разтворители. Притежава голяма сила на съединяване с повечето строителни 
материали, с изключение на полипропилен и полиетилен. Не е необходимо 
предварително грундиране на повърхността, но едната повърхност трябва  
да е порьозна. Не реагира с повърхността на огледалата с високо качество. 
Температурна устойчивост от -20°С до 60°С.

Приложение:
Залепване на огледала, огледални стени и огледални мозайки; залепване  
на керамични плочки, пенопласт и изолационни материали.

леПило ЗА оГлеДАлА 47А

117981 15/Кашон 280 мл 5411183085527

Водоустойчиво лепило с бърза полимеризация на основата на синтетичния  
каучук (течни гвоздеи). Съдържа неагресивни разтворители. Отличава се  
с превъзходна адхезия към всички строителни материали, с изключение  
на полипропилен и полиетилен. Може да се прилага към полистирол и деликатни 
довършителни материали. Запълва и изравнява неравностите на повърхността. 
Температурна устойчивост от -20°С до 60°С.

Приложение:
Закрепване на первази, профили, декоративни плочки от полистирол,  
полиуретан, запушалки, пластмаси, стъклена вата към тухли, бетон, мазилка  
и метали.

УниВерСАлно МонТАжно леПило 49А

118871 12/Кашон 280 мл 5411183088115 

Водоустойчиво лепило на основата на акрилни дисперсии с голяма якост  
на първоначалното залепване (до 125 кг/м2). Не съдържа разтворители,  
без миризма, безопасен за деликатни довършителни материали. Не се стича по 
вертикални повърхности. Запълва и изравнява неравностите на повърхността. 
Температурна устойчивост от -20°С до 70°С.

Приложение:
Залепване на тежки довършителни елементи от дървесина, полистирол,  
полиуретан, естетвен камък и т. н., към тухли, бетон, мазилка, плочи  
от гипсокартон, дървесина.

MONTAGE FIX МонТАжно леПило

123108 12/Кашон 280 мл 5411183107878 

Водоустойчиво лепило на основата на синтетичния каучук. Съдържа  
разтворители. Притежава голяма сила на съединяване и отлична адхезия  
с различни видове строителни материали, с изключение на полипропилен  
и полиетилен. Заменя гвоздеи и винтове. Не се използва с пенопласт.  
Температурна устойчивост от -20°С до 60°С.

Приложение:
Залепване на дървени елементи, дръжки, стенни и подови панели,  
подпрозоръчни дъски, декоративни профили и елементи.

МонТАжно леПило 48А

103221 12/Кашон 280 мл 5411183033474 

Бързосъхнещо, водоустойчиво бяло лепило без разтворители на основата  
на акрилна дисперсия с голяма сила на свързване. Щадящо деликатните  
декоративни повърхности, подходящо за свързване на полистирен  
и полиуретанови панели за таван, корнизи, розетки, панели, профили и други 
декоративни елементи от корк,пластмаса, шперплат върху повечето порьозни  
и непорьозни повърхности като бетон, тухли, гипсокартон, дърво, фазер и др.  
Може да бъде използвано за запълване на неравности върху повърхности.  
Може да бъде боядисвано след втвърдяване. Температурна устойчивост  
от -20°С до 70°С.

Приложение:
При инсталиране на ленти, розетки, декоративни панели и изолационни табла 
направени от полистирен и полиуретан, корк и дърво върху тухла, бетон и гипс.

МонТАжно леПило нА ВоДнА оСноВА 50A

111716 15/Кашон 280 мл 5411183045156 
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лепила
Бързосъхнещо лепило с разтворители на основата на винилхлорид за свързване  
на неогъваеми PVC тръби, туби и инсталации. За него е характерно високата  
финална сила на свързване, изсъхналите свръзки с лепило имат същите 
характеристики, като самия PVC материал. Температурна устойчивост от -20°С  
до 80°С.

Приложение:
Свързва тръби,инсталации, улуци и канализационни тръби от неогъваемо PVC  
в система работеща без напрежение.

PVC леПило 42A

100030 10/Кашон 50 мл 5411183000667
120782 12/Кашон 250 мл 5411183096332
100028 6/Кашон 1 л 5411183000704

Течно контактно лепило на основата на каучукови и синтетични смоли, специално 
създадено за залепване на деликатни и чувствителни към химични елементи 
материали, като: полистирол, каучук, кожа, различни видове пластмаси и др. 
Благодарение на голямото отворено време е много подходящо за свързване  
на големи табла, панели и повърхности. След изсъхване е устойчиво на влага.

Приложение:
Залепване на полистирол или полиуретанови панели към множество  
повърхности, особено непорьозни: метални листове, дърво, пластмаса, керамика. 
За залепване на фабрични, каучукови ,пластмасови, кожени, изкуствена кожа,  
корк в тапицерските дейности.

КонТАКТно леПило ЗА ПолиСТирол 45A

104122 6/Кашон 750 мл 5411183002401

Бързосъхнещо контактно лепило с разтворители с голяма сила на свързване на 
основата на каучук и синтетични смоли. Подходящо за свързване на повечето 
обичайни материали, като каучук, кожа, изкуствена кожа, корк и пластмаса към 
множество повърхности. Влагоустойчиво след втвърдяване.

Приложение:
Свързване на панели и табла от различни видове пластамаса, гума, кожа, корк  
и др. към множество видове строителни материали - бетон, дърво, метални  
листове и други.

КонТАКТно леПило 140 LQ

100033 10/Кашон 50 мл 5411183001336
111568 10/Кашон 125 мл 5411183044708
125777 6/Кашон 750 мл 5411183122543
125776 4/Кашон 5 л 5411183122567 

Универсален бързосъхнещ гел-лепило с много голяма сила на свързване  
на основата на каучукови и синтетични смоли. Тиксотропният гел се разнася  
като масло и не капе от вертикални повърхности. Температурно устойчивост  
до 80°C. След изсъхване е устойчиво на влага.

Приложение:
За залепване на пластмасови облицовъчни листове и плотове към дърво,  
метал и др. За залепване на фабрични, каучукови ,пластмасови, кожени,  
изкуствена кожа, корк към различни повърхности.

ТиКСоТроПно КонТАКТно леПило 170 TX

104808 10/Кашон 50 мл 5411183003354 
111569 10/Кашон 125 мл 5411183044715
125778 6/Кашон 750 мл 5411183122574
125779 4/Кашон 5 л 5411183122581

Супербързо цианоакрилатно лепило, залепващо за няколко секунди повечето 
декоративни и довършителни материали. Температурна устойчивост от -40°С  
до 120°С.

Приложение:
Залепване на порцелан, керамика, стъкло, слонова кост, метал, скъпоценни  
камъни, гума, различни изкуствени материали.

CYANOFIX

118049 12/Кашон 20 г 5411183085800

Супербързо цианоакрилатно лепило, залепващо за няколко секунди повечето 
декоративни и довършителни материали. Температурна устойчивост от -40°С  
до 120°С.

Приложение:
Залепване на порцелан, керамика, стъкло, слонова кост, метал, скъпоценни  
камъни, гума, различни изкуствени материали.

CYANOGEL СеКУнДно леПило

119519 12/Кашон 3 г 5411183089907
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лепила за дърво
Бързосъхнещо лепило за дърво без разтворители на основата на PVA с голяма  
сила на свързване и водоустойчив клас D2. Полупрозрачно след изсъхване, 
подходящо за бързо свързване на меко дърво и изделия от дърво, MDF,  
гипсофазер, плочи от дървесни частици, ПДЧ, ламперия, хартия и картон.

Приложение:
Подходящ за залепване на всички най-често употребявани дървени плоскости, 
дървени материали, продукти от хартия.Подходящ за залепване на дърво,  
картон, талашит, фурнир; при монтаж на мека дървесина, при закрепване  
на строителни сглобки и др.

леПило ЗА ДЪрВо 64A

124664 12/Кашон 250 г 5411183118836
124663 6/Кашон 750 г 5411183118843
100052 5 кг 5411183001251

Бързосъхнещо лепило за дърво с професионални качества на полиуретанова  
основа с много висока сила и отлична водоустойчивост (изпълнява критерийте 
на EN 204 - Клас D4). Подходящо за свързване на твърдо дърво (дори  
влажно), MDF, шперплат и други произведени от композитни панели, 
свързочни дейности в дърводелството. Може да бъде използвано на неравни  
повърхности – запълва кухини.

Приложение:
Вътрешни приложения, изложени на често и дълготрайно въздействие на влага  
или вода. Външни приложения, които са изложени на въздействието на 
атмосферните условия. При производство на рамки за врати и прозорци,  
отговарящи на изискванията на клас D4 съгласно EN204. Скрепяване на  
дървени елементи в строителството.

ПолиУреТАноВо леПило ЗА ДЪрВо 66A

124661 12/Кашон 250 г 5411183118874
124662 6/Кашон 750 г 5411183118881
100057 5 кг 5411183001275 

Лепило с бърза полимеризация на основата на разтворители и синтетични 
смоли. Притежава голяма сила на съединяване и отлична адхезия към порьозни 
повърхности.

Приложение:
Залепване на мозайки и паркет от меко дърво, а също така от дъб и тропическа 
дървесина към порьозни субстрати, такива като: бетон, дървесина, плоскости  
от ОСБ.

ПАрКеТно леПило нА оСноВАТА нА рАЗТВориТели 69А

100066 5 кг 5411183169050
100067 13 кг 5411183869134 

Висококачествено лепило за дърво без разтворители на основата на PVA  
с превъзходни водоустойчиви качества (изпълнява критерийте на  
EN 204 - Клас D3). Полупрозрачно след изсъхване, подходящо за свръзки  
при строителство с дървени конструкции, свързване на дъб и твърда  
тропическа дървесина, дървени изделия, MDF, гипсофазер, плочи от дървесни 
частици, ПДЧ, ламперия и др.

Приложение:
Вътрешни приложения, изложени на често и краткотрайно въздействие на 
влага или вода. Вътрешни приложения, изложени на дълготрайно въздействие 
на силна влага. Външни приложения, които не са изложени на въздействието  
на атмосферните условия При производство на рамки за врати и прозорци, 
отговарящи на изискванията на клас D3 съгласно EN204. За закрепване  
на дърво, картон, талашит, фурнир. Монтаж на мека дървесина. Строителни  
сглобки като длаб и зъб и др.

ВоДоУСТоЙЧиВо леПило ЗА ДЪрВо 65A

124666 12/Кашон 250 г 5411183118850
124665 6/Кашон 750 г 5411183118867
100060 5 кг 5411183001305

Дисперсионно пастообразно лепило с бърза полимеризация. Притежава голяма 
сила на сцепление и превъзходна адхезия към порьозни материали. Не съдържа 
разтворители, липсва неприятна миризма.

Приложение:
Залепване на мозайки и паркет от меко дърво към порьозни повърхности: бетон, 
дървесина, плоскости от OSB и др.

ПАрКеТно леПило нА оСноВАТА нА ПВА 68А

100063 6/Кашон 1 кг 5411183002425
113332 5 кг 5411183051508
113333 15 кг 5411183051515 
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Хоби епоксидни лепила
Отворено време: 5 мин. Залепва метал, мрамор, дърво, керамика, стъкло,  
повечето пластмаси, ПДЧ, кожа, бетон, текстил, гума. Водоустойчиво, 
бързовтвърдяващо се, голяма залепваща сила. Температурна устойчивост  
от -40°С до 70°С.

EPOXY RAPID

Отворено време: 5 мин. Залепва камък, мрамор, керамика, метали, дърво  
и пластмаси (освен PP, PE, PTFE). Супер силно лепило, подходящо за големи  
предмети, устойчиво на температури от -50°C до +70°C, вода и много химикали.

EPOXY EXTRA STRONG

Отворено време: 5 мин. Мощна и изключително бърза двукомпонентна  
замазка: втвърдяването започва в рамките на 5 минути. Може да се използва  
върху влажна повърхност и дори под вода. Не се свива и не се разширява.  
Може да се боядисва. Може да се шлайфа, продупчва и да се полира.  
Температурна устойчивост от -40°С до 120°С.

Приложение:
Фиксира, запълва, уплътнява и лепи към почти всякакви материали като  
дърво, метал, мед, камък, бетон, мазилка, порцелан, стъкло, синтетични  
материали и т.н. Не е подходяща за употреба към PE, PP, Teflon® и найлон.

EPOXY PLASTIC STEEL 83A

124683 12/Кашон 20 г 5411183078345 

124851 12/Кашон 57 г 5411183078376

Отворено време: 15 мин. Прозрачно двукомпонентно епоксидно хоби лепило  
в удобна опаковка състояща се от две спринцовки. То комбинира голяма сила  
на залепване и кратко време на втвърдяване. Подходящо за залепване на 
широка гама от материали: порцелан, метал, дърво, стъкло, пластмаси и др.  
Температурна устойчивост от -40°С до 90°С.

EPOFIX 82A

127295 12/Кашон 24 мл 5411183078383

124850 12/Кашон 30 г 5411183078338 

Отворено време: 5 мин. Залепва метали (желязо, стомана, алуминий), дърво,  
стъкло, бетон, естествени камъни и много пластмаси. Отличен за залепване  
и възстановяване на метални предмети (водопроводи, авто/мото). Може да  
залепва и цветни метали. Температурна устойчивост от -40°С до 70°С.

EPOXY LIQUID STEEL

124932 12/Кашон 30 г 5411183078369 
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SOUDA
BOND EASY

*10m2

SOUDA

BOND
EASY

*12m2

Бързосъхнещо, високоефективно полиуретаново 
строително лепило за инсталационни и строителни 
работи, за залепване и уплътняване при ремонт и 
довършителни работи.

•  Без подпиране на залепваните елементи

•  Пълно втвърдяване след около 60 минути

•  За вътрешна и външна употреба

•  Висока ефективност

Време на съхранение
15 месеца

СТРОЕНЕ

Преградни стени, прегради, екрани, облицовки на вани  
и душ-корита, малка архитектура, подпорни стени, лепене  
на газобетонови и керамични блокчета, тухли, камък.

ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ

Гаражи, халета, навеси, контейнери, врати, ремонт и изолация  
на подпокривни пространства и покриви, залепване на 
изолационни плоскости и панели от различни типове  
полистирен, полиуретан, фенолни пени (PUR, PIR, XPS, EPS, PF)  
и минерална вата и корк към бетон, тухла, камък, дърво и метали.

ПРИКРЕПВАНЕ

Подпрозоречни первази, стъпала, лайсни, кутии, 
декоративни елементи, панели, залепване на гипсокартонени  
и фиброциментови плоскости в технология за сухо строителство, 
OSB плоскости, декоративни плоскости на базата на дървесина, 
ламарини, каменни покрития, от пластмаса, конгломерат и др.
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Идеално сцепление към строителни основи: дърво, материали на  
базата на дървесина, керамични тухли, силикатни блокчета, газобетон, 
бетон, тухла, метал, ламарина, стиропор, минерална вата, естествен камък  
и конгломерат, PVC, стъкло, керамични плочки и облицовки, битумни покрития.

СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО
с патентован апликатор Genius Gun

SOUDABOND EASY   GEN IUS GUN
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Специални лепила
Бързосъхнещо полиуретаново лепило в аерозолна опаковка с изключителна  
адхезия към повечето строителни материали, в това число влажни повърхности.  
Готов е за употреба – достатъчно е да се разклати опаковката, не са 
необходиминикакви допълнителни инструменти. Подхожда идеално за  
декоративни и довършителни работи. При необходимост може да се замазва  
и боядисва с различни видове бои.  Ръчната версия на продукта е снабдена  
патентован апликатор GENIUS GUN ,който позволява прецизно нанасяне  
и възможност за прекъсване на работатапо всяко време. Флаконът може да бъде 
изпразнен частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. Удобната 
и сигурна дръжка позволява нанасянето на лепилото с една ръка – както  
с професионален пистолет

SOUDABOND EASY

121419 аерозол 750 мл 5411183092150 
123126 gun 750 мл 5411183108608

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).

Приложение:
Монтаж на парапети, огради, стълбове, сенници, щори, бойлери, телевизори, 
сателитни антени, стелажи, радиатори, баня: мивки, тоалетни и т.н.

SOUDAFIX - ХиМиЧеСКи АнКер

124953 280 мл 5411183120778

Комплект от 5 специални дълги миксиращи дозатори за химически анкер.

СТАТиЧен СМеСиТел

117375 5 бр 5411183083042 

Професионално полиуретаново лепило в аерозолна опаковка с изключителна  
адхезия към полистирол, пенопласт, полиуретан, стъклен памук, бетон, тухли, 
дървесина, плоскости от ОСБ и др. По време на полимеризацията лепилото се 
разширява, запълва и изравнява неравностите на повърхността и процепите  
между залепваните елементи. Клас на огнеустойчивост В1.

Приложение:
Залепване на изолационни материали към стени и тавани при изолиране  
на сгради по метода лек – мокър (ETICS).

SOUDATHERM леПило ЗА ПеноПлАСТ

120405 gun 750 мл  5411183094420

Готово за употреба универсално неопреновo лепило на спрей. Характеристики - 
постоянно или временно залепване, притежава голяма сила на залепване, устойчиво 
на влага.

ПриложениЯ:
Удобно за временно или дълготрайно залепване  на хартия, картон, фотографии и 
афиши.  Подходящо за залепване на филц, корк, бетон, кожа, стъкло и метал.

КонТАКТно леПило-СПреЙ

132675 аерозол 300 мл 5411183152533

Комплект от 5 решетъчни втулки 13 x 85 за употреба с химическия анкер  
в кухи строителни материали. Подходящ за валцдрат с размери 8 мм и 10 мм.  
Тези решетъчни втулки контролират потока на смола и осигуряват най- добрата  
сила на свързване.

ВТУлКи

117431 5 бр 5411183083486 
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СПЕЦИАЛНИ ХИБРИДНИ 
ПОЛИМЕРИ



Специални хибридни полимери
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Metal Fix е изключително силно монтажно лепило с голяма първоначална сила на 
залепване (> 150kg/m²). Подходящо за залепване на тежки материали без механично 
закрепване. Не е необходим грунд. Влагоустойчив. Без мирис. Остава еластичен след 
втърдяване. Може да бъде боядисване с бои на водна основа. Добра UV и устойчивост 
на атмосферни условия.

Приложение:
Залепване и уплътняване в строителната индустрия.

сив 132436 6/Кашон 290 мл 5411183126510

METAL FIX

Zinc Fix е висококачествен, неутрален, еластичен, еднокомпонентен строителен 
уплътнител на основата на SMX хибрид-полимер. Остава еластичен и много устойчив 
след втвърдяване. Без мирис. Може да бъде боядисван с бои на водна основа. 
Притежава отлична сила на залепване към почти всички видове материали. Не 
съдържа разтворители, изоцианиди, киселини, халогени и токсични елементи. 
Напълно неутрален.  Добра UV и устойчивост на атмосферни условия.

Приложение:
Залепване на цинк към цинк. Уплътняване на цинкови конструкции. Уплътняване на 
фуги на покривни конструкции.

цинково-сив 132631 6/Кашон 290 мл 5411183030107

ZINC FIX

•	          

Pool Fix е висококачествено, кристално прозрачно, неутрално, еластично, 
еднокомпонентно лепило на основата на SMX полимер. То притежава отлично 
залепване към почти всички повърхности, дори да са леко влажни. Влагоустойчив. 
Остава постоянно еластичен след втвърдяване. Може да бъде боядисван с бои на 
водна основа или други системи. Без изоцианиди, разтворители, халогени и киселини.

Приложение:
Ремонт на мозайка, плочки, бетонови стълби. Лесно залепване и уплътняване на 
компоненти за басейн ( решетки, клапани, тръби и др. ). Ремонт и подсилване на 
увредени метални и полиестерни повърхности. 

Цвят : светло син при нанасяне, прозрачен след втърдяване.

POOL FIX

Mirror Fix е висококачествено, неутрално, еднокомпонентно лепило на основата на 
SMX полимер. Съвместимо е с всички устойчиви на ацетон огледала. Не е необходим 
грунд дори когато се нанася върху влажни повърхности. Без мирис. Не съдържа 
разтворители, изоцианиди и силикони. Без риск от оцветяване на повърхностите.

Приложение:
Залепване на всички видове огледала устойчиви на ацетон. Уплътняване на фуги 
около огледалата.

бял 132437 6/Кашон 290 мл 5411183144002

MIRROR FIX

Ultra	 Repair	 Adhesive	 е	 висококачествено,	 прозрачно,	 неутрално,	 еластично,	
еднокомпонентно лепило на основата на SMX® технология. Изключително силно, 
може да бъде натоварвано 1,5 часа след нанасянето. Постоянно еластично, без 
разтворители. Без мирис.

Приложение:
Залепване на повечето обичайни материали като гума, кожа, изкуствена кожа, корк, 
пластмаси към множество или същия вид повърхности. Залепване на прозрачни 
материали като стъкло, поликарбонат или PMMA. Залепване на порцелан, керамика 
или бижута.

прозрачен 116347 10/Кашон 20 мл 5411183077492

ULTRA REPAIR ADHESIVE

Green Fix е лепило с голяма сила на залепване за всякакви времеви условия на SMX 
хибрид-полимер. Подходящо за външна и вътрешна употреба. Лесно за нанасяне, 
остава постоянно еластично след втърдяване.

Приложение:
Подходящо за залепване на изкуствена трева върху повечето видове повърхности 
(освен PE, PP, PTFE и битум). Не е подходящо за професионални спортни терени.

зелен 132197 6/Кашон 290 мл 5411183142008

GREEN FIX

прозрачен 132196 6/Кашон 290 мл 5411183142008



28

НОВ СТАНДАРТ
Монтажна пяна
снабдена с
Genius Gun 
апликатор

Genius gun апликаторът ви спестява време и пари
чрез икономичност и лекота на употреба

•  Многократна употреба
  Икономичност:   не изхвърляйте флакона  

с останала пяна
•  Максимално използване на пяната
  Икономичност:   изключителна дозировка при 

изпръскването, без излишъци от пяна
•  Удобно и точно нанасяне с една ръка
  Ръчна употреба:   лекота при работа, както  

с професионален пистолет за пяна
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Монтажни пени
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 -5°C до +30°C.

Приложение:
При типичните уплътнителни и звукоизолиращи конструкции - стени, тавани,  
вани, отвори за кабели и тръби, при електрически инсталации, изолирането на 
елементи от отоплителни инсталации и др.

SOUDAFOAM COMFORT

123911 Genius	Gun 750 мл 5411183108592

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.

Приложение:
При типичните уплътнителни и звукоизолиращи конструкции – стени, тавани, вани,  
душ-кабини, отвори за кабели и тръби, при електрически инсталации, изолирането  
на елементи от отоплителни инсталации и др. 

МонТАжнА ПЯнА GENIUS GUN

109710 Genius	Gun 300 мл 5411183038530
103249 Genius	Gun 500 мл 5411183033573
103250 Genius	Gun 750 мл 5411183033580
108895 Genius	Gun	(-10°C) 750 мл 5411183037359

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. Пяната е снабдена патентован апликатор  
GENIUS GUN, който позволява прецизно нанасяне и възможност за прекъсване 
на работатапо всяко време. Флаконът 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.

Приложение:
Запечатване на строителни валове, комуникационни шахти, камери и канали, 
изолация на топло и канализационни системи , водостоци и др.

ПЯнА ЗА ТрЪБи и оТВоДниТелни КАнАли

127287 аерозол 750 мл 5411183126176

Монтажна пяна с бърза полимеризация с висока плътност и отлична адхезия  
към дървесина, PVC, пенопласт и други изкуствени материали, метал, тухли,  
бетон, камък и др. Полимеризира се в резулат на химична реакция между два 
компонента. Може да бъде използвана при закрити профили и на места без  
достъп на влага.

Приложение:
Монтаж на врати и прозоречни рамки без използване на механични фиксатори  
(без дюбели и болтове), залепване и изолация на стенни плоскости, ламарина и други 
покривни покрития, строителни полуфабрикати, поставяне на первази, прагове, стъпала  
на стълбища, херметизация на отвори в тръби и др.

ДВУКоМПоненТнА МонТАжнА ПЯнА

105234 аерозол 400 мл 5411183003804 
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Монтажни пени

Пистолетна монтажна пяна с висока производителност (до 70 литра) и отлична 
адхезия към много строителни материали. Характеризира се с отлични топло-  
и звукоизолационни свойства, което е било потвърдено при изпитанията,  
проведени	 от	 Института	 I.F.T.	 Rosenheim	 (Германия),	 а	 също	 така	 висока	 плътност	 
и превъзходна стабилност. Съществува също така и със специална формула за  
ниски температури (до -10°C) и със закрепването CLICK&FIX.

Приложение:
Монтаж и изолация на врати и прозоречни рамки от дървесина, PVC и алуминий,  
херметизация и звукоизолация на первази, стълбища, капаци на прозорци и др.  
Изолация на стенни прегради, подове, тавани и покриви. Запълване и изолиране на  
празнини в тръбопроводи, в елементите на централното отопление и водопровода.

SOUDAFOAM MAXI 70

Судафоам X-tra 750 Клик & Фикс е високообемна еднокомпонентна, 
нискоекспандираща полиуретанова пяна снабдена с уникалната и патентована 
Click&Fix адапторна система за максимален комфорт при употреба. Малък флакон  
от 500 мл достига същия обем втвърдена пяна като традиционите пистолетни  
пени и е удобна за употреба в участъци с трудна достъпност.

Приложение:
Благодарение на малкия размер на флакона може да бъде използвана на трудно 
достъпни места, например при звукоизолация на междинни стени, вани и душ 
корита, водостоци, електрически табла и др.

SOUDAFOAM X-TRA 750 CLICK

Пистолетна монтажна пяна с висока производителност (до 50 литра) къси срокове  
на полимеризация и отлична адхезия към различни строителни материали. 
Притежава превъзходни топло- и звукоизолационни свойства. Съществува също  
така и със специална формула за ниски температури (до -10°C).

Приложение:
Монтаж и изолация на врати и прозоречни рамки от дървесина, PVC и алуминий, 
херметизация и звукоизолация на первази, стълбища, капаци на прозорци, 
тръбопроводи, термоизолация на елементите на отоплителни, охладителни  
системи, водопровод и др.

ПиСТолеТнА ПолиУреТАноВА ПЯнА

Професионална, висококачествена пяна с ниска експанзия и висока  
производителност (до 50 литра), подходяща за употреба при деликатни профили 
от PVC и алуминий. Характерна е с високата си температурна и звукова изолация, 
потвърдена	 от	 института	 i.f.t.	 Rosenheim	 (до	 58dB),	 висока	 плътност	 и	 правилна	
структура.

Приложение:
Инсталиране и запечатване на рамки за врати и прозорци. Запълване на празнини.  
Запечатване на всички отвори по покривните конструкции. Създаване на слънцезащитен 
екран. Свързване на изолиращия материал и покривната конструкция. Приложения  
върху звукоизолиращите слоеве на двигателите. Подобрява температурната изолация 
вохлаждащи системи.

SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Пистолетна монтажна пяна с висока производителност (до 60 литра) и отлична 
адхезия към много строителни материали. Характеризира се с отлични топло-  
и звукоизолационни свойства, което е било потвърдено при изпитанията,  
проведени	 от	 Института	 I.F.T.	 Rosenheim	 (Германия),	 а	 също	 така	 висока	 плътност	 
и превъзходна стабилност. Съществува също така и със специална формула  
за ниски температури (до -10°C) и със системата CLICK&FIX.

Приложение:
Монтаж и изолация на врати и прозоречни рамки от дървесина, PVC и алуминий,  
херметизация и звукоизолация на первази, стълбища, капаци на прозорци и др.  
Изолация на стенни прегради, подове, тавани и покриви. Запълване и изолиране  
на празнини в тръбопроводи, в елементите на централното отопление и водопровода.

SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Oгнеустойчива пяна е еднокомпонентна, саморазширяваща се, готова за  
употреба, полиуретанова с пропеланти, които са напълно безопасни за озоновия  
слой. Ефикасен уплътнител срещу дим и газ. В определени конфигурации осигурява 
степен на пожароустойчивост до 240 минути.

ПриложениЯ:
Монтаж на каси на врати и прозорци с осигуряване на огнеупорна защита

Уплътняване на монтажни съединения между преградни стени, тавани и подове с цел 
задържане на горенето и задимяването.

SOUDAFOAM FR

114142 gun

870 мл

5411183085435
115140 gun (-10°C) 5411183086357
114141 click 5411183084216
115249 click (-10°C)  5411183084223

114541 click 500 мл 5411183067097

122880 gun 750 мл 5411183107250
123013 gun (-10°C) 5411183107403 

106132 gun 750 мл 5411183007376

114091 gun

750 мл

5411183033542
107346 gun (-10°C) 5411183037366
114092 click 5411183085428
108820 click (-10°C) 5411183086364

108289 аерозол 750 мл 5411183036079
116900 gun 5411183079977

Максимално притегнат вентил
  

Максимално притегнат вентил
  

Максимално притегнат вентил
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SOUDAL HYDRO SYSTEM
За защита от влага на стени и подове в помещения изложени на контакт с вода 

Хидроизолиращите продукти предпазват от влага подовете и стените в помещения изложени на вода. Водата прониква през фугите между плочките или панелите  
и влага, мухъл, плесен или дори трайни щети. В случаи на повреда на водна инсталация или пералня подходящата защита на повърхността ще намали значително  
щетите. Решението за употребата на хидроизолиращи продукти трябва да бъде взето в началото на строителните дейности.

Стъпка 1. Подготовка на повърхността:  Почистете повърхностите ( обезпрашена и обезмаслена ) и ги обработете с Soudaprim DP (грунд), за да намалите абсорбцията  
на повърхността. Изчакайте поне 1 час, за да изсъхне грундът.

Стъпка 2. Хидроизолация:  Етап 1 Използвайте Soudagum LM течно фолио като лепило, за да фиксирате към повърхността допълнителните елементи  
като Soudatape ST Уплътнителна лента или Soudatape PD Лента за тръби и канали.

Стъпка 3. Хидроизолация:  Етап 2 Нанесете първият слой от течното фолио SOUDAGUM LM върху пода или стените използвайки четка, ролер или мистрия. 
Препоръчителната дебелина на слоя е 1 мм. След като първият слой е изсъхнал, нанесете втори напреки върху първия. 

Стъпка 4. Хидроизолация:  Етап 3 След нанасянето на всички слоеве от хидроизолиращи продукти, изчакайте поне 12 часа докато изсъхнат напълно.  
Когато водоустойчивият слой е завършен залепете керамичните плочки с гъвкаво лепило (например Soudal 24A).

   
  

Хидроизолиращи продукти:

• Soudaprim DP Грунд

• Soudagum LM Течно фолио

• Soudatape ST Уплътнителна лента

• Soudatape IC Вътрешна уплътнителна лента за ъгли

• Soudatape OC Външна уплътнителна лента за ъгли

• Soudatape PD лента за тръби и канали
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Хидроизолиращи продукти

Уплътнителна лента. За водоустойчиво уплътнение на 2D и 3D ъгли между стените  
и пода в бани и душ-кабини.

Приложение:
Soudatape ST е част от системата на Soudal за водоустойчиво уплътнение,  
която се прилага в комбинация с еластичната течна мембрана Soudagum LM  
или еластичното водоустойчиво покритие на циментова основа Soudaproof FX. 
Продуктът е предназначен за водоустойчиво уплътнение на ъгли между стените  
и пода в бани и душ-кабини. Той може да се ползва хоризонтално и вертикално.  
Може да бъде използван и при плувни басейни, мазета, тераси и шахти.

SOUDATAPE ST Уплътнителна лента

•	          

Грунд за течната хидроизолираща мембрана. За порьозни или гипсови  
повърхности. Бързосъхнещ.

Приложение:
Като грунд преди полагането на хидроизолираща мембрана на вътрешни подове 
или стенни повърхности, които са порьозни или върху абсорбиращи минерални 
повърхности като бетон, цимент, анхидрит, гипсови плоскости и др. Може 
да се ползва като предварителна обработка на песъчливи или прахообразни  
повърхности. Възможните приложения са в бани, душ-кабини, кухни, перални 
помещения и др. Винаги трябва да бъде нанасяна преди поставянето на  
керамичните плочки.

SOUDAPRIM DP Грунд

Уплътнителна лента. За водоустойчиво уплътнение на 2D и 3D ъгли между стените  
и пода в бани и душ-кабини.

Приложение:
Soudatape IC е част от системата на Soudal за водоустойчиво уплътнение,  
която се прилага в комбинация с еластичната течна мембрана Soudagum LM  
или еластичното водоустойчиво покритие на циментова основа Soudaproof FX. 
Продуктът е предназначен за водоустойчиво уплътнение на ъгли между стените  
и пода в бани и душ-кабини. Той може да се ползва хоризонтално и вертикално.  
Може да бъде използван и при плувни басейни, мазета, тераси и шахти.

SOUDATAPE IC Вътрешна уплътнителна лента за ъгли

Течна хидроизолираща мембрана. За бани и душове – над бетона, циментови 
мазилки, гипсови плоскости и под плочките.

Приложение:
Гъвкава и устойчива мембрана за хидроизолация на вътрешни подове и стенни 
повърхности във влажни помещения, които ще бъдат покрити с керамични  
плочки. Повърхностите не трябва да бъдат обект на увеличаваща се влага  
или потапяни във вода. Възможните приложения са в бани, душ-кабини, кухни, 
перални помещения и др. Винаги трябва да бъде нанасяна преди поставянето  
на керамичните плочки.

SOUDAGUM LM Течно фолио

Уплътнителна лента. За водоустойчиво уплътнение на 2D и 3D ъгли между стените  
и пода в бани и душ-кабини.

Приложение:
Soudatape OC е част от системата на Soudal за водоустойчиво уплътнение,  
която се прилага в комбинация с еластичната течна мембрана Soudagum LM  
или еластичното водоустойчиво покритие на циментова основа Soudaproof FX. 
Продуктът е предназначен за водоустойчиво уплътнение на ъгли между стените  
и пода в бани и душ-кабини. Той може да се ползва хоризонтално и вертикално.  
Може да бъде използван и при плувни басейни, мазета, тераси и шахти.

SOUDATAPE OC Външна уплътнителна лента за ъгли

Лента за тръби и канали. За водоустойчиво уплътнение на тръби и канали при  
стенни перфорации в бани и душ-кабини.

Приложение:
Soudatape PD е част от системата на Soudal за водоустойчиво уплътнение, 
която се прилага в комбинация с еластичната течна мембрана Soudagum LM 
или еластичното водоустойчиво покритие на циментова основа Soudaproof FX.  
Продуктът е предназначен за уплътнение на тръби и канали в бани и душ-кабини.  
Той може да се ползва хоризонтално и вертикално. Може да бъде използван  
и при плувни басейни, мазета, тераси и шахти.

SOUDATAPE PD лента за тръби и канали

126575 6 1 l 5411183124073
126574 4 5 l 5411183124080

126579 10 10 mb 5411183124127 

126577 10 2 x 105 x 105 mm 5411183124141

126582 6 1,3 kg 5411183124097
126581 4 4 kg 5411183124103
126580 1 13 kg  5411183124110

126578 10 2 x 120 x 120 mm 5411183124134

126576 10
2 x PD 100  

+ 1 x PD 150
 5411183124158
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Технически спрейове
Vaseline Spray - Защитна спрей-смазка на основата на минерални масла.
Silicone Spray - Спрей със синтетични смазочни свойства и анти-лепило.
PTFE Spray - Висококачествена смазка на базата на ПТФЕ (Тефлон®).
White Grease - Смазка на основата на бяла литиева грес.
Multi Spray - Универсален спрей с 8 действия.

СМАЗоЧни и ЗАЩиТни

122611 Vaseline	Spray 400 мл 5411183089242
123762 Silicone Spray 400 мл 5411183111936
119705 PTFE Spray 400 мл 5411183090651
119706 White	Grease 400 мл 5411183090668
123761 Multi Spray 400 мл 5411183111929

Zinc Spray (Matt) -  Предпазва железни и поцинковани стоманени повърхностти от корозия.
Alu-Zinc Spray (Shiny) - Предпазва железни и стоманени повърхностти от корозия, блестящ ефект.
Contact Spray -  Спрей за почистване и поддръжка на универсални електрически контакти.
Degrip All -  Позволява ефективното деблокиране на ръждясали и окислени части.
Cutting Oil -  Слабо оцветено минерално масло за употреба при пробиване и рязане.

ЗА инДУСТриАлни ПриложениЯ

119713 Zinc Spray (matt) 400 мл 5411183090736
119714 Alu-Zinc	Spray	(shiny) 400 мл 5411183090743
119715 Contact Spray 400 мл 5411183090750
123675 Degrip All 400 мл 5411183111172
130719 Cutting Oil 400 мл 5411183135598

Cleaner & Degreaser - Мощен чистител и обезмаслител за бързо съхнене.
Sealant Remover - Спрей за премахване на силикони и втвърдени MS полимери.
Adhesive Remover - Смесен разтворител за премахване на лепило, прозрачен.
Multi Cleaner - Универсална почистваща спрей-пяна.
Brake Cleaner - Бързо сухо почистване на елементи на спирачната система и съединителя.

ПоЧиСТВАЩи ПреПАрАТи

119708 Cleaner	&	Degreaser 400 мл 5411183090682
119709 Sealant	Remover 400 мл 5411183090699
119710 Adhesive	Remover 400 мл 5411183090705
119711 Multi Cleaner 400 мл 5411183090712
130717 Brake Cleaner 400 мл 5411183135581
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Технически спрейове Genius

34

Protect	 All	 Genius	 Spray	 е	 прозрачен	 спрей	 с	 лубрикантни	 и	 анти-залепващи	
характеристики на основата на висококачествено силиконово масло. Той позволява 
точно дозиране и прецизно впръскване. За вътрешна и външна употреба. Електро 
и водоизолира. Предпазва от замърсяване и омазняване. Аерозолът може да бъде 
използване под всякакъв ъгъл (360°).

Приложение:
Намалява триенето и износването на механичните части. Подходящ за смазване на 
метални части, пластмаса или гума.

PROTECT ALL

•	          

Clean	All	Genius	Spray	е	мултифункционален	бързосъхнещ	спрей	за	машинни	части,	
подове и други повърхности. Той позволява точно дозиране и прецизно впръскване. 
Без остатъци. Почиства и обезмаслява. Аерозолът може да бъде използване под 
всякакъв ъгъл (360°).

Приложение:
Почистване и обезмасляване на машинни части. Също така е подходящ за подготовка 
на повърхности преди нанасяне на силикон или лепило.

All-in-one	Genius	Spray	е	висококачествен	универсален	спрей	с	8	действия:	разтваряне	
на ръжда, лубрикант, почистване, водоустойчивост, проникващо масло, устойчивост 
на корозия, контактен спрей, шоков спрей. Той позволява точно дозиране и прецизно 
впръскване. Аерозолът може да бъде използване под всякакъв ъгъл (360°).

Приложение:
Машини, лагери, оси, зъбни колела, конвейерни ленти, каучукови профили. Има 
проникващо действие и създава предпазващ филм. Не атакува гумата, пластмасата 
или металите. Безопасен - може да се използва на места, където е възможно контакт 
с храна.

ALL IN ONE

Degrip	All	Genius	Spray	е	висококачествено	проникващо	масло,	което	разтваря	ръжда	
и корозия. Той позволява точно дозиране и прецизно впръскване. Бързосъхнещ. 
Аерозолът може да бъде използване под всякакъв ъгъл (360°).

Приложение:
Много ефикасен при премахване на ръжда от метални части като болтове и машинни 
части. Използва се за болтове, винтове, клапани, подвижни части, вериги, градински 
инструменти и др.

Lubrit	All	Genius	Spray	е	висококачествен	лубрикант	на	основата	на	PTFE	за	третиране	на	
метални и пластмасови части. Той позволява точно дозиране и прецизно впръскване. 
Аерозолът може да бъде използване под всякакъв ъгъл (360°).

Приложение:
Намалява триенето и износването. Дава устойчивост срещу ръжда и корозия. 
Не съдържа силикони. Използва се за машини, конвейерни ленти, каучукови 
съединения. Подходящ за части, които са изложени на дълготрайно температурно 
натоварване (-20 до 150°C).Безопасен - може да се използва на места, където е 
възможно контакт с храна.

LUBRIT ALL

CLEAN ALL DEGRIP ALL

сив/черен 134623 6/Кашон 300 мл 5411183151468

бял 134620 6/Кашон 300 мл 5411183151420

прозрачен 134622 6/Кашон 300 мл 5411183151444

прозрачен 134619 6/Кашон 300 мл 5411183151451 прозрачен 134621 6/Кашон 300 мл 5411183151437
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GENIUS SPRAY

GENIUS SPRAYS

360°
400ml = 300ml
COMPRESSED MULTI POSITION FOODSAFE

=

•  НАГОРЕ за точно нанасяне  
НАДОЛУ за покриване на големи зони

•  Компактна гама
•  Премиум качество

2 МЕТОДА НА ПРЪСКАНЕ

ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
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Raccord е уплътняваща паста за резбовани метални съединения.
Приложение:
За уплътняване на метални резбовани съединения в комбинация с конопени влакна или акрилен 
фибър. Идеален за санитарни и централни отоплителни системи, а също така и за газови и въздушни 
системи под налягане.За употреба във водни системи при максимална температура от 95°C максимално 
налягане от 16 бара. За употреба в газови инсталации при температури от -20°C до +70°C и максимално 
налягане от 5 бара. За употреба във водни и парни системи до 130°C и максимално налягане 7 бара.

124552
6/Кашон

360 мл 5411183111684
124139 245 мл 5411183111677
124140 100 мл 5411183111691

RACCORD

Хоросан (маджун) особено подходящ за всички видове санитарни 
структури. Остава еластичен и залепва добре към всички видове  
санитарни повърхности.
Приложение:
За запълване и уплътняване между еднакви или различни материали. 
Много добро залепване към метал, порцелан и пластмаса. Перфектно 
въздухо и водно изолиране на санитарните връзки към отходните  
канали и др.

124144 6/Кашон 100 мл 5411183111790

MONOKIT

SANIFIBRE са ленени влакна за уплътнява резбовани метални свръзки  
в комбинация с пастата Raccord.
Приложение:
Ленените влакна са подходящи за уплътнение на резбовани метални 
свръзки. Подходящ е консумираща повече вода централни отоплителни 
компресирани въздушни системи. Използва се в комбинация пастата  
Soudal Raccord.

123031 6/Кашон 40 г 5411183111769

SANIFIBER 

AQUA TAPE е PTFE лента подходяща за уплътнение на пластмасови  
и метални резбовани свръзки.
Приложение:
PTFE лентата е подходяща за уплътнение на пластмасови и метални 
резбовани свръзки. Подходяща за вода, пара, горива, разтворители  
и киселини.

124143 12/Кашон 12 мм x 12 м x 0,1 мм 5411183111783

AQUA TAPE

GAS TAPE е сертифицирана PTFE лента подходяща за уплътнение  
на пластмасови и резбовани метални свръзки, изискващи сертификат  
за издържане на газово налягане.
Приложение:
PTFE лента подходяща за уплътнение на пластмасови и резбовани  
метални свръзки. Подходяща за газ, вода, пара, горива, разтворители  
и киселини. За газ, Q96/055 сертификат, клас 0.2 бара.

124142 12/Кашон 12 мм x 12 м x 0,1 мм 5411183111776

GAS TAPE

Самозалепващо се алуминиево фолио на ролка, направено с чувствително 
на натиск акрилно лепило, което е температурно и UV устойчиво.
Приложение:
Уплътнение на комини, тръби, изолационни панели, въздуховоди  
и др. Херметизиране на изолационни панели и облицовани с алуминий 
изолационни панели.

124173 6/Кашон 12	stuks 5411183111745

ALU TAPE 

GLASS-TIC е импрегнирана синтетична фабричнa/гресована лента за 
уплътняване, която също така може да бъде приложена студена.
Приложение:
Уплътнителни спойки в мокри клетки, запечатващи спойки на покривни 
панели и температурна изолация, уплътняване на стъклени покриви, 
покриви на консерватории и еко-къщи. Уплътняване на фуги между листове 
от велпапе и зидария. Уплътняване на крайщата и ръбовете на покривите 
и др. Водоустойчвиво уплътнение на улуци. Предпазва стоманените тръби.

124095 6/Кашон 8 см x 5 м 5411183111714
124553 10 см x 10 м 5411183111721

GLASS-TIC

Импрегниран синтетичен парафиноово- влакнест бандаж за изолационни 
цели, който може да се прилага и незатоплен.
Приложение:
Изолация на стоманени и други тръби или части, преди същите да бъдат 
поставени в земята, в стени или в бетонни основи.

124487 6/Кашон 10 м x 5 см 5411183118522

JITRAKOR

SOUDABAND е самозалепваща се уплътнителна лента с оловен цвят
Приложение:
Уплътнява дупки, пукнатини и фуги върху всички повърхности, като  
бетон, камък, олово, алуминий, стъкло, дърво и много пластмаси.  
Може да бъде използване за външни и вътрешни приложения,  
душкабини, дренажни тръби, листове от велпапе, рамки, еко-къщи, 
тавански прозорци и др.

124174 6/Кашон 7,5 см x 1 м 5411183111738

SOUDABAND

Лубрикант на основата на 100% силиконова смазка за смазване на кранове 
и клапани.
Приложение:
Подходящо за метални и пластмасови кранчета. Също така подходящ  
за смазване на панти, врати, прозорци, чекмеджета, релси и лагери, 
както и за поддръжка на велосипеди, мотоциклети, скутери, градински 
инструменти, машини, спортна екипировка и врати на коли. Предпазва 
уплътненията на вратите от замръзване.

124197 6/Кашон 20 г 5411183111806

SILICON GREASE

Санитарна серия



Самозалепваща се уплътнителна лента за водонепроницаемо уплътняване на бани, 
душове и мивки.

САниТАрнА УПлЪТниТелнА ленТА

Гел на основата на натурални разтворители с приятен цитрусов аромат, който е готов 
за употреба и е предназначен за отстраняване на втвърден силикон, MS полимери, 
акрилни и бутилни маси от стъкло, глазура, ламинати, алуминий, боядисани 
повърхности и метал с покритие.

SILICONE REMOVER

Механически устойчиви, незапрашващи салфетки, напоени със специално  
подбрана смес от разтворители, повърхностно активни вещества и средства 
за поддържане на ръцете. Предназначени са за отстраняване на скорошни 
замърсявания със силикон, полиуретан, MS полимери, лепила, бои, масла  
и мазнини от ръцете, инструментите и други твърди повърхности.

SWIPEX

Чистител в аерозолна опаковка за отстраняване на невтвърдена полиуретанова 
пяна от непорести повърхности, а също така за почистване на пистолетите – както 
с резбовано съединение, така и съединението CLICK&FIX. Може да се използва  
за обезмасляване на метални повърхности преди използване на полиуретан  
и силикон. Съдържа смес от разтворители, може да реагира с някои материали. 
Препоръчва се да се направи предварителен тест.

ЧиСТиТел ЗА МонТАжнА ПЯнА

104770 аерозол 150 мл 5411183002937
103242 gun 500 мл 5411183033535
102080 click 500 мл 5411183036451

113551 100 бр 5411183057548
120874 20 бр 5411183096486

Препарат под формата на гел за отстраняване на остатъци от втвърдена  
полиуретанова пяна с непорести повърхности – стъкло, первази, алуминий, PVC. 
Съдържа специално подбрана смес от разтворители пластификатори. Не е вреден  
за околната среда.

PU REMOVER

134027 22 x 3,35 6/Кашон 5411183147638
134030 38 x 3,35 6/Кашон 5411183147652

Готов за употреба, щадящ околната среда абсорбатор на влага. Ефективно  
предпазва от мухъл, наслояване на неприятна миризма, и корозия, премахва 
излишъка от влага. Подходящи за помещения с кубатура до: 40 м3 (1000 г),  
                   20 м3 (450 г).

ВлАГоАБСорБАТор

125690 влагоабсорбатор 450 г 5411183122970
125691 влагоабсорбатор 1000 г 5411183122987
106136 пълнител 450 г 5411183007277
125937 пълнител 1000 г 5411183007390
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110757 Кашон 100 мл 5411183041899 

116544 Кашон 100 мл 5411183078109



Комплект от 5 тръби за ръчна монтажна пяна, адаптирани към всички разфасовки.

ТрЪБи ЗА ПЯнА

102998 5 бр 5411183012493

Комплект от 5 решетъчни втулки 13 x 85 за употреба с химическия анкер  
в кухи строителни материали. Подходящ за валцдрат с размери 8 мм и 10 мм.  
Тези решетъчни втулки контролират потока на смола и осигуряват най-добрата  
сила на свързване.

ВТУлКи

Специално профилирана шпакла от синтетичен каучук за равномерно нанасяне  
и разстилане на уплътнители по шевове и съединения с различна ширина.

ШПАКлА

117431 5 бр 5411183083486

120167 1 бр 5411183035607 

Комплект от 5 накрайника за стандартни PE флакони.

нАКрАЙниК ЗА ФлАКон

108762 5 бр 5411183036932

Комплект от 5 специални дълги миксиращи дозатори за химически анкер.

СТАТиЧен СМеСиТел

117375 5 бр 5411183083042 
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Пистолет за нанасяне на професионална полиуретанова пяна с резбовано съединение 
или с патентованата от фирма Судал адаптор CLICK & FIX.

ПиСТолеТ ЗА ПЯнА DESIGN GUN

103266 1 бр 5411183037304
106016 1 бр 5411183037731

Висококачествен пластмасов пистолет за полиуретанова пяна в аерозолни флакони, 
снабдена със стандартен адаптор или с патентованата от фирма Судал адаптор CLICK 
& FIX.

ПиСТолеТ ЗА ПЯнА COMPACT GUN

Метален пистолет с тефлоново покритие за полиуретанова пяна в аерозолни флакони, 
снабдена със стандартен адаптор или с патентованата от фирма Судал адаптор CLICK 
& FIX.

ПиСТолеТ ЗА ПЯнА METAL GUN

Пистолет за лепило или уплътнител в опаковка тип "салам" и обем 400/600 мл.

ПиСТолеТ ПоД нАлЯГАне 600

109953 1 бр 5411183039643
110226 1 бр 5411183040120

121408 1 бр 5411183085282
121409 1 бр 5411183089259 112802 1 бр 5411183049611

Пистолет за нанасяне на лепила и уплътнители с патрони с обем 280/310 мл. 
Стандартната жълта версия (DIY) е снабдена с механизъм, предпазващ от връщане 
на буталото и изтичане на херметика.

ПиСТолеТ ЗА УПлЪТниТели DIY

111072 1 бр 5411183042896

Пистолет за нанасяне на лепила и уплътнители с патрони с обем 280/310 мл.  
Усилената черна версия (PRO) е снабдена с механизъм, предпазващ от връщане  
на буталото и изтичане на херметика.

ПиСТолеТ ЗА УПлЪТниТели PRO

106617 1 бр 5411183009462
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Expert in sealants, foams and adhesives
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Судал ЕООД
1138 София, бул. “Цариградско шосе” № 425,
Складова база Юнивърсал - офис 24-25,
Тел.: 02/ 931 21 86
Факс: 02/ 931 21 44

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20

B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14

www.soudal.bg
www.fixall.eu


