ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PĚNY
ČISTIČ PU PĚNY
Vysoce účinné rozpouštědlo určené pro
čištění nevytvrzené pěny ze znečištěného
povrchu. Před čištěním doporučujeme
vyzkoušet, zda čistič nenarušuje povrch.
Stiskem rozprašovače snadno opláchnete
pěnu ze znečištěných míst. Čištěné místo ihned po aplikaci čističe otřete čistým
hadříkem nebo papírovým ubrouskem.

BUDETE POTŘEBOVAT
PĚNY
• SOUDABOND EASY PISTOLOVÁ | TRUBIČKOVÁ
• SOUDAFOAM COMFORT • STUDNAŘSKÁ MONTÁŽNÍ PĚNA
• DVOUSLOŽKOVÁ KOTVICÍ PĚNA • INSTALAČNÍ PĚNA

POLYURETANOVÝMI PĚNAMI

SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ PĚNY

ODSTRAŇOVAČ
VYTVRZENÉ PU PĚNY
PU pěnu, která je již vytvrzená, odstraňte
z povrchu mechanicky seříznutím nožem nebo seškrábnutím špachtlí. Dávejte pozor, abyste nepoškodili povrch.
Zbylou vrstvičku (do 1mm tloušťky)
potřete Odstraňovačem PU pěny a
nechte chvíli působit. Narušenou pěnu
i se zbytky odstraňovače setřete přiloženou plastovou stěrkou. Následně povrch
očistěte doporučeným čisticím prostředkem.
PISTOLE NA PU PĚNU
POUŽITÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Dózu s pěnou na aplikační pistoli nasazujte vždy až po důkladném protřepání
v poloze ventilem vzhůru. Pracujte rychle, abyste při šroubování dózy na pistoli
minimalizovali ztráty hnacího plynu.
Pokud s pěnou pracujete průběžně
alespoň 1x za měsíc, nechte vždy dózu
našroubovanou na pistoli a čistěte pouze
aplikační špičku. Před skladováním pistoli vždy zajistěte dotažením regulačního šroubu. Pokud přerušujete práci na
delší dobu, zcela vyprázdněte nasazenou
pěnu, sejměte prázdnou dózu, současně
mějte stištěnou spoušť. Očistěte závitové
sedlo a aplikační špičku, našroubujte
Čistič PU pěny a pistole. Pistoli prostříkněte krátkým stiskem spouště na
maximum a nechte čistič min. 15 minut
působit. Následně opakovaně prostříkněte pistoli až do doby, kdy bude vycházet pouze čistý čistič. Vyčištěnou pistoli
ošetřete SOUDAL Silicone spray nebo
jiným vhodným mazivem.

LEPÍME
A UPEVŇUJEME

PISTOLE
• PISTOLE NA PU PĚNU SOUDAL PLASTOVÁ
• PISTOLE NA PU PĚNU SOUDAL KOVOVÁ

ČISTIČE
• ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE • ODSTRAŇOVAČ PU PĚNY
• ČISTIČ PU PĚNY • SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY
• SILICONE SPRAY • MULTI SPREJ

www.soudal.cz

UPEVNĚNÍ VANY V KOUPELNĚ

LEPENÍ DESEK A CIHEL

TĚSNĚNÍ, VYPLŇOVÁNÍ DUTIN

Vyplněním volného prostoru pod vanou zajistíte nejen její
dokonalou a dlouhodobě stabilní pozici, ale především podstatně zlepšíte tepelně izolační vlastnosti pláště, což přispěje
k tepelné pohodě při koupání nebo sprchování a v neposlední
řadě ušetříte energii potřebnou k ohřevu vody.

Zvláštní využití speciálního typu polyuretanových pěn představuje lepení různých typů stavebních materiálů. Lepicí polyuretanová pěna SOUDABOND EASY představuje revoluční řešení
pro fixaci obkladových desek z různých materiálů na stěny,
zároveň je ideální k lepení tepelně izolačních materiálů i rychlému
lepení cihel a pórobetonových tvárnic.

Pro utěsňování dutin např. při vyplňování průrazů nebo prostupů
ve zdivu je vhodná polyuretanová pěna se sníženou roztažností
v průběhu vytvrzování. Co nejpřesnější dávkování pěny s ohledem
na její rozpínavost minimalizuje odpad a následné ořezávání.
Nadměrné rozpínání pěny může mít za následek znečištění
okolních ploch.

K fixaci sanitární techniky použijte SOUDAL Instalační pěnu,
která byla k tomuto účelu speciálně vyvinuta. Instalační pěna má
sníženou expanzi v průběhu vytvrzování, rychle tuhne, má zvýšenou vydatnost a lze ji aplikovat
ve všech polohách. Jedinečnou
kombinací těchto svých vlastností je proto ideálním produktem
pro nanášení větších objemů při
vyplňování dutin.

LEPENÍ OBKLADOVÝCH DESEK ZE SÁDROKARTONU, DŘEVOTŘÍSKY, OSB NEBO LEPENÍ
TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK
Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU: naneste pruh pěny o šířce 3cm po
obvodu desky a do jejího středu
ve tvaru vlnovky 1 .

Vhodným výrobkem pro vyplňování prostupů ve zdivu 1 je
SOUDAL Instalační pěna se
sníženou rozpínavostí a vysokou
vydatností. Před aplikací dózu
s pěnou důkladně protřepejte,
podklad očistěte od prachu a nesoudržných částí a navlhčete. Vyplňujte postupně zdola nahoru cca
1/2 až 2/3 prostoru. Při potřebě
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Koupací vanu nebo vaničku sprchového koutu vyrovnejte do
vodorovné polohy pomocí stavitelných nožiček nebo vypodložte.
Rovnoměrně po celé ploše dostatečně zatižte (koupací vanu
doporučujeme do 1/2 napustit
vodou). Zatížení je důležité jako
prevence proti nadzvednutí vany
v průběhu vytvrzování PU pěny .
Postupně vyplňujte přiměřeným
množstvím pěny 1 . Vždy po aplikaci cca 10cm vrstvy pěny povrch
opakovaně navlhčete rozprašovačem 2 . Zátěž odstraňte až po
úplném vytvrzení všech vrstev
pěny, ideálně po 12 hodinách od
aplikace 3 . Při použití klasické
SOUDAL Montážní pěny vyplňujte velmi opatrně po menších
vrstvách, které vždy nechte plně
vytvrdnout.
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Desku lehce přitiskněte na stěnu a vyrovnejte do roviny 2 .
Manipulace s nalepenou deskou
je možná následujících 5 až 10
minut podle okolních podmínek.
Lepicí pěna plně vytvrdne během
následujících 60 minut.

SOUDAL Studnařskou pěnu použijte pro utěsnění stavebních
segmentů proti pronikání vody (skruže studní a jímek 2 , spoje
kanalizačních rour). Speciálně vyvinutá pěna je odolná vůči trvalé
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vyplnění větší vrstvy než 10cm aplikujte pěnu postupně, každou
vrstvu nechte zaschnout a povrch opakovaně navlhčete. Doba
potřebná k dostatečnému zaschnutí předchozí vrstvy se podle
podmínek může pohybovat od 15 do 60 minut. Po vytvrzení
odřízněte případné přebytečné množství pěny a omítněte nebo
povrchově upravte obvyklým způsobem.

RYCHLÉ LEPENÍ DUTÝCH BROUŠENÝCH CIHEL A PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC: založte první
řadu cihel do malty a pečlivě vyrovnejte. SOUDABOND EASY
aplikujte ve dvou podélných
pruzích 3 tak, abyste vždy do 5
minut od nanesení položili následující vrstvu cihel. Ihned vyrovnejte
a zkontrolujte svislou rovinu
vodováhou.

mu působení vody a vyznačuje se minimální nasákavostí.
Povrch očistěte od prachu, nečistot a nesoudržných částí,
povrch může být vlhký. Studnařskou pěnu naneste v přiměřeném množství do místa spoje.
Během pár desítek minut je spoj
plně funkční.
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