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ÚVOD

Odborníci na tmely, pěny a lepidla
Značka Soudal je od svého vzniku synonymem kvality a nositelem inovativních směrů ve vývoji produktů pro stavební průmysl.
Bohatá, více než 50letá historie belgické značky Soudal sahá do roku 1966, kdy pan Vic Swerts založil rodinný podnik na výrobu polyesterových tmelů. Za dobu svého působení
se původně malý podnik rozšířil do celého světa a v současnosti představuje špičku ve svém oboru stavební chemie. K stěžejním produktům patří akrylové a silikonové tmely, MS polymery,
polyuretanové pěny včetně nových lepicích pěn, jež výrazně usnadňují práci při zateplování vnějších plášťů budov a pro svou velmi nízkou rozpínavost jsou vhodné pro přesné zdění.
Celosvětově známá značka Soudal je zastoupena v mnoha zemích na všech kontinentech a všude tam je řazena k TOP produktům ve svém oboru – a nejinak je tomu v České republice,
díky společnosti INVA Building Materials s. r. o., která se snaží značku Soudal propagovat a nabízet veškerý potřebný servis.
Během 23letého působení značky na českém trhu se podařilo získat bohatou základnu stálých zákazníků, kteří si uvědomují mimořádnou kvalitu produktů Soudal, a bez obav
z konečného výsledku je buďto sami využívají nebo dále nabízejí konečným spotřebitelům.
Společnost INVA Building Materials s. r. o., jež produkty Soudal v České republice nabízí, si předsevzala prvořadý cíl a tím je spokojenost zákazníků. Znamená to budovat dlouhodobé
obchodní vztahy se zákazníky na základě jejich potřeb a přání, poskytovat komplexní služby včetně profesního a technického poradenství, školení a praktických ukázek přímo u zákazníka.
Rodinný podnik, který založili bratři Navrátilové převzal obchodní know-how zavedené belgické firmy a přizpůsobil ho podmínkám rozvíjejících se trhů střední a východní Evropy. V krátké
době se především díky entuziasmu prvních zaměstnanců (v podstatě rovněž rodinným týmům) podařilo vybudovat síť prodejních středisek po celé České republice a být tak blíže svým
zákazníkům.
V současnosti disponuje společnost INVA Building Materials s. r. o. více než dvaceti odborně vyškolenými obchodně technickými zástupci, zákaznickým servisem vysokého standardu,
kvalifikovanými pracovníky v oblasti řízení zásob, logistiky, marketingu a produktově technického rozvoje. Díky dlouholetým obchodním zkušenostem se společnosti daří poskytovat
zákazníkům prodejní servis vysoké úrovně, za jehož základní prvky považuje: komunikaci (častý kontakt se zákazníky), produktové poradenství, pružnost v dodávkách zboží (dodávky
většiny sortimentu v pracovní dny do 24 hodin) a efektivní marketingovou podporu přímo v místě prodeje.
Společnost INVA Building Materials s. r. o. nabízí široký sortiment výrobků Soudal od polyuretanových pěn, tmelů, lepidel, stěrkových hmot, autoproduktů, přísad do stavebních
hmot a řady dalších kvalitních produktů. Poskytuje komplexní řešení nejen pro běžné opravy a stavební práce, ale i pro profesionální aplikace zpracovatelských firem. Od počátku svého
působení na trhu stavební chemie posiluje vysokou prestiž značky Soudal, zaměřuje se na jednotlivá prodejní místa, kde pečuje o důstojnou a danému prodejnímu místu odpovídající
prezentaci sortimentu Soudal. Její výrobky jsou široké veřejnosti dostupné prostřednictvím známých a zavedených hobby marketů, celorepublikových sítí stavebninových řetězců,
ale i specializovaných maloobchodních prodejen.
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CAR SEALER BRUSH................................................ 54
CARBOND 940 FC................................................. 56
CARBOND 955 DG............................................... 56
CARBOND 955 DG CLEANER/
ACTIVATOR................................................................ 56
CARBOND 955 DG PRIMER............................... 56
CUTTING OIL - ŘEZNÝ OLEJ................................51
Cyanofix 84A....................................................... 34

Č

ČISTICÍ ADAPTÉR – SADA.................................... 89
ČistIcí kartáček.........................................29, 113
Čistič PU pěny...................................................... 14
Čistič PU pěny a pistole..........................14, 90
ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE CLICK................... 90

D

DÁVKOVAČ METAL PLASTIC................................ 55
DRŽÁK BRUSNÉ MŘÍŽKY..................................... 60
Dvousložková kotvicí pěna .....................13

E

EPOXY EXTRA STRONG........................................ 35
EPOXY LIQUID STEEL.............................................. 35
EPOXY PLASTIC STEEL 83A................................... 35
EPOXY RAPID............................................................. 35
Etics BOND......................................................10, 85
ETICS-FLEX fasádní stěrkový tmel ........... 36
EUROWINDOWS SILICONE.............................. 95
Express Akrylový tmel.....................................15
EXTRA-FLEX Flexibilní lepidlo..................36, 110

F

FIRE SILICONE B1 FR............................................. 93
FIRECRYL FR................................................................ 93
Fix All Classic............................................. 24, 102
Fix All Crystal.............................................. 24, 102
FIX ALL FLOOR&WALL................................... 25, 103
Fix All HT ........................................................ 24, 102
Fix All Turbo................................................. 24, 102
FLEXIFOAM GUN.................................................... 84
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G

GASKET SEAL TMEL NA MOTORY.................... 54

H

HLOUBKOVÁ NANO PENETRACE.......... 43, 109
HLOUBKOVÁ PENETRACE....................................44
Hydroizolační stěrka 1K............................ 37

I

INCOAT ML AEROSOL.......................................... 52
INCOAT ML GUN UBS......................................... 52
INCOAT ML WAX GUN UBS.............................. 53
Instalační pěna..................................................12
Izolační tmel....................................................... 16

K

Kamnářský tmel................................................ 22
KLASIK LAZURA........................................................ 47
Klempířský tmel.................................................. 22
Konstrukční tmel 25D.................................. 22
Konstukční lepidlo 60A............................... 30
KOŠ NA KARTUŠE.................................................. 62
Koupelnová hydroizolace........................ 37
KRYCÍ FÓLIE..............................................................119
KRYCÍ FÓLIE SOUDAL............................................ 58
KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM – ROLE....................117
KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPICÍ ROLE........................117
KRYCÍ PLACHTA S OKY................................58, 119
KRYTKA PŘEVLEČNÁ ZH......................................115
KRYTKA S TRNEM T30..........................................115

L

Lepidlo na dřevo 62A...................................... 32
Lepidlo na dřevo 64A
	rychleschnoucí.............................................. 32
Lepidlo na dřevo 67A vodostálé............ 32
Lepidlo na obkládačky 24A........................ 33
Lepidlo na parkety 69A................................... 33
Lepidlo na parozábrany ..............................31
Lepidlo na plovoucí podlahy 70A......... 33
Lepidlo na podlahové krytiny 26A....... 33
Lepidlo na polystyrEn.....................................31
Lepidlo na zrcadla............................................31
LUXUS LAZURA......................................................... 47

M

MALÍŘSKÁ BARVA ECONOMY.......................... 45
MALÍŘSKÁ BARVA NORMAL............................... 45
MALÍŘSKÁ BARVA PROFI....................................... 45
MASKOVACÍ PÁSKA.............................................. 57
METAL PLASTIC ALU................................................ 55
METAL PLASTIC EXTRA FINE................................ 54
METAL PLASTIC SOFT............................................. 55
METAL PLASTIC STANDARD................................. 54
MIR-O-BOND..........................................................106
Mixážní tryska Soudafix....................29, 113
Mont Fix ................................................................. 30
MONTÁŽNÍ KOTVA..............................................114
Montážní lepidlo 48A................................... 30
MONTÁŽNÍ PÁSKA................................................ 57
Montážní pěna .................................................11
Montážní pěna GENIUS GUN......................8
Montážní pěna pistolová...........................11
Montážní pěna pistolová zimní............12
Montážní pěna zimní ..................................11
MULTI SPREJ 8 v 1....................................................51

N

NATLOUKACÍ HMOŽDINKA.............................115
NOVOFIX lepidlo na PVC................................. 34

O

ODSTRAŇOVAČ PU PĚNY...........................14, 90
Odstraňovač silikonu...................... 23, 105
OCHRANNÁ PÁSKA PVC.................................... 57
OCHRANNÁ UV SAMOLEPICÍ FÓLIE.....58, 119
Okenní dilatační lišta
(s perlinkou)....................................................... 116
OKENNÍ FÓLIE A.................................................... 73
OKENNÍ FÓLIE AA................................................. 73
OKENNÍ FÓLIE AB.................................................. 73
OKENNÍ FÓLIE AC................................................. 73
OKENNÍ FÓLIE AP (S PERLINKOU)................... 73
OKENNÍ FÓLIE EXT..................................................74
OKENNÍ FÓLIE EXT UV PLUS................................74
OKENNÍ FÓLIE INT.................................................74
OKENNÍ FÓLIE INT ALU....................................... 75
OKENNÍ FÓLIE LL.................................................... 73
Omítkový tmel.....................................................17

P

PÁSKA NA SPÁRY.................................................... 57
Peri BOND.........................................................10, 85
PERLINKA SOUDAL............................................... 116
Pistole 3K chemická kotva........................ 28
PISTOLE COX AIRFLOW3 310 ML....................125
PISTOLE COX AIRFLOW3 600 ML....................124
PISTOLE COX AIRFLOW3 COMBI
310-600 ML..............................................................125
PISTOLE COX MIDIFLOW........................... 49, 124
PISTOLE COX MIDIFLOW COMBI
310-600 ML...................................................... 49, 124
PISTOLE COX POWERFLOW 310 ML..............124
PISTOLE COX POWERFLOW 600 ML.............124
PISTOLE LEHKÁ......................................................... 48
PISTOLE NA PĚNU NBS AL4..................... 49, 123
PISTOLE NA PĚNU NBS HP2............................122
PISTOLE NA PĚNU NBS-MG ECO 3...... 49, 122
PISTOLE NA PĚNU SOUDAL CLICK
KOVOVÁ...................................................................122
PISTOLE NA PĚNU SOUDAL CLICK
PLASTOVÁ................................................................122
PISTOLE NA PĚNU SOUDAL KOVOVÁ..........122
PISTOLE NA PĚNU SOUDAL PLASTOVÁ........122
PISTOLE PLASTOVÁ 3C.......................................... 48
Pistole Profi chemická kotva.......112, 123
PISTOLE PROFI S PŘEVODEM.............................. 48
PISTOLE PROFI SOUDAL 310 ML.............. 48, 123
PISTOLE PROFI TOP STAVITELNÝ
KROK................................................................. 48, 123
PISTOLE PROFI VÝKYVNÁ........................... 48, 123
PISTOLE RÁMOVÁ COX I............................ 48, 123
PISTOLE RÁMOVÁ RETAIL II.................................. 48
PISTOLE RÁMOVÁ ŽLUTÁ III................................. 49
PISTOLE UZAVŘENÁ ALU...................................... 49
PISTOLE UZAVŘENÁ METAL 620 ML...............124
PLASTOVÝ ROH S PERLINKOU VERTEX.......... 116
POLYFIBER.................................................................. 55
PRIMER 100.............................................................104
PRIMER 150.............................................................104
PROFI-FLEX MRAZUVZDORNÉ
LEPIDLO..............................................................36, 110
PŘÍTLAČNÉ VÁLEČKY...............................................81
PU CONSTRUCT....................................................107
PU lepidlo na dřevo 66A............................... 32
PU LEPIDLO PRO 40P............................................107
PU LEPIDLO PRO 45P............................................107
PUROCOL................................................................107

r

REGÁL 1000 VARIANTA 1.................................... 63
REGÁL 1000 VARIANTA 2.................................... 63
REGÁL 1000 VARIANTA 3.................................... 63
REGÁL 750 VARIANTA 1....................................... 63
REGÁL 750 VARIANTA 2....................................... 63
REGÁL 750 VARIANTA 3....................................... 63
Roof BOND .....................................................11, 88

s

SADA ŠPIČEK NA KARTUŠE 5 ks....................... 50
SADA TRUBIČEK NA PĚNU 5 ks........................ 50
Sádrokartonářská stěrka......................... 39
Sádrová omítka................................................ 39
Sádrový tmel........................................................17
Sanitární neutrální silikon..................... 19
Sanitární silikon...............................................18
Sanitární tmel.................................................... 16
SILICONE SPRAY......................................................51
SILIRUB 2.................................................................... 95
SILIRUB 2/S............................................................... 95
SILIRUB AC................................................................. 94
SILIRUB AL2T.............................................................. 94
SILIRUB AQ..............................................................106
SILIRUB CLEANROOM.......................................... 99
SILIRUB COLOR........................................................ 96
SILIRUB HT-A.............................................................. 93
SILIRUB HT-N............................................................. 93
SILIRUB MA................................................................ 96
SILIRUB N................................................................... 96
SILIRUB PDA............................................................... 94
SILIRUB S..................................................................... 94
SILIRUB WS WEATHER SEALANT....................... 96
Sítko ocelové.............................................29, 113
Sítko plastové ...........................................29, 113
Sklenářský tmel................................................. 22
SMX® 506.................................................................. 99
SOUDABAND........................................................... 59
SOUDABAND ACRYL T60.................................... 79
SOUDABAND ACRYL T90.................................... 79
SOUDABAND BUTYL-ALU.................................... 77
SOUDABAND BUTYL-ALU PROFI....................... 77
SOUDABAND BUTYL-FLEECE.............................. 77
SOUDABAND BUTYL-FLEECE +A....................... 77
SOUDABAND INST-ALL........................................ 80
Soudaband INST-ALL P
	pro parapetní rovinu..................................... 80
Soudabond EASY.............................................. 10
Soudabond EASY GENIUS GUN...................8
SOUDABOND EASY PISTOLOVÁ...................... 85
Soudabond EASY pistolová zimní........ 10
SOUDABOND EASY PISTOLOVÁ ZIMNÍ........ 85
SOUDACLEANER ČISTIČ
STAVEBNÍCH POVRCHŮ......................................44
SOUDACONCRETE VYROVNÁVACÍ
BETON.............................................................. 40, 109
SOUDAFALT.............................................................100
SOUDAFIX P-300 SF.......................................28, 112
SOUDAFIX SADA SÍTKO + SVORNÍK......29, 113
Soudafix VE-280 SF....................................28, 112
Soudafix VE-380 SF....................................28, 112
SOUDAFLEX 20 LM...............................................101
SOUDAFLEX 40 FC................................................101
SOUDAFLEX JGS....................................................101
Soudaflott tmel na sádrokarton ..... 39
SOUDAFOAM 2K................................................... 83
Soudafoam Comfort......................................8
SOUDAFOAM FR.................................................... 92
SOUDAFOAM FR CLICK....................................... 92
SOUDAFOAM FR GUN........................................ 92
SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION/
CLICK........................................................................... 83

SOUDAFOAM GUN MEGA / CLICK.............. 82
SOUDAFOAM GUN MEGA /
MEGA ZIMNÍ ..........................................................13
SOUDAFOAM GUN MEGA ZIMNÍ /
CLICK........................................................................... 82
SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL /
CLICK........................................................................... 82
SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL /
ZIMNÍ..........................................................................13
SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL
ZIMNÍ / CLICK........................................................ 82
SOUDAFOAM SMX................................................13
SOUDAFROST ZIMNÍ PŘÍSADA
DO BETONU..............................................................41
SOUDAGAP FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ
MALTA................................................................40, 110
SOUDAHARD VYTVRZOVAČ BETONU...........44
SOUDAHOLD KOTVICÍ MALTA.................40, 110
SOUDAKRAT AKRYLÁTOVÁ PENETRACE......... 43
SOUDAKRAT KONCENTROVANÁ
STAVEBNÍ DISPERZE............................................... 42
SOUDAKRAT STAVEBNÍ DISPERZE.................... 43
SOUDALAX bd-21 univerzáLní
KONCENTROVANÁ DISPERZE.......................... 43
SOUDALEN / SOUDALEN PE............................118
SOUDALEN SDK.............................................60, 118
SOUDAMOUNT.....................................................118
SOUDAPLAST Superplastifikační
	přísada.......................................................................41
SOUDAPOR Provzdušňovací
	přísada.......................................................................41
SOUDAPROOF Vodotěsnicí
	přísada.......................................................................41
SOUDAQUICK Urychlovač
	tvrdnutí betonu............................................... 42
SOUDASEAL 215 LM.............................................. 97
SOUDASEAL 235 SF............................................... 97
SOUDASEAL 240 FC.............................................. 97
SOUDASEAL 270 HS............................................. 97
SOUDASEAL 2K....................................................... 98
SOUDASEAL 4 ALL PAINT..................................... 98
SOUDASEAL CLEANROOM................................ 99
SOUDASEAL FR........................................................ 92
SOUDASEAL HT....................................................... 98
SOUDASEAL LV......................................................... 98
Soudastop těsnicí malta............................ 40
SOUDATHERM ROOF........................................... 87
SOUDATHERM ROOF 170.................................. 88
SOUDATHERM ROOF 330.................................. 88
SOUDATHERM ROOF 330 APLIKÁTOR
(PISTOLE).................................................................... 89
SOUDATHERM ROOF 330 BACKPACK.......... 89
Stavbařský tmel...................................................18
Stavební silikon .................................................18
STĚRKA NA TMELY HOBBY................................. 50
STĚRKA NA TMELY PROFI HARD,
MODRÁ R................................................................ 121
STĚRKA NA TMELY PROFI HARD,
MODRÁ U................................................................ 121
STĚRKA NA TMELY PROFI SOFT,
ZELENÁ R................................................................. 121
STĚRKA NA TMELY PROFI SOFT,
ZELENÁ U................................................................ 121
Stojan Soudal.................................................... 62
STOJÁNEK NA PULT MONT FIX......................... 62
STOJÁNEK NA PULT T-REX.................................... 62
STREČOVÁ FÓLIE..................................................... 59
STREČOVÁ FÓLIE....................................................119
Střešní tmel ......................................................... 20
Studnařská montážní pěna.....................12
Studnařská montážní pěna
GENIUS GUN.............................................................8
SURFACE ACTIVATOR..........................................104
Svorník závitový MP.............................29, 113
SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY...... 14, 23, 90, 105

SWS AEROSOL PRIMER.........................................81
SWS FOIL EXT........................................................... 75
SWS FOIL EXT AC.....................................................76
SWS FOIL EXT UV+12............................................ 75
SWS FOIL INT............................................................76
SWS FOIL INT AC....................................................76
SWS PRIMER NA POLYSTYREN..........................81

Š

Šlehaný tmel ........................................................17
ŠROUB TURBO VH.................................................114
ŠROUB TURBO ZHC.............................................114
Štuková omítka ................................................ 39
Štukový tmel ....................................................... 16

T

TEAK NAPOUŠTĚCÍ OLEJ..................................... 46
Tekutá lepenka 2K.................................... 37, 108
Těsnicí pás ................................................... 38, 111
TĚSNICÍ PÁS CLASSIC.................................. 38, 111
TĚSNICÍ PÁS PROFESSIONAL.................... 38, 111
TĚSNICÍ PÁSKA........................................................ 57
TĚSNICÍ ŠŇŮRA TMELAŘSKÁ...........................105
TILE-FLEX lepidlo na obklady
	a dlažby................................................................... 36
Tmel na dřevo..................................................... 20
Tmel na parkety.................................................. 20
Tmelařská stěrka........................................23, 50
TMELAŘSKÁ ŠŇŮRA............................................... 59
Transpacryl.......................................................... 16
T-REX CRYSTAL........................................................... 25
T-REX EXTRA FIX......................................................... 26
T-REX GOLD POWER.................................... 26, 103
T-REX POWER ........................................................... 25
T-REX PROFI BOND................................................. 26

U

UNDERBODY PROTECTION AEROSOL.......... 53
UNDERBODY PROTECTION BRUSH................ 53
UNDERBODY PROTECTION GUN UBS......... 53
Univerzální kontaktní lepidlo............... 34
Univerzální montážní lepidlo 49A...... 30
Univerzální silikon..........................................18
UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ
POSTŘIKOVAČ 2L.....................................................81
UPEVŇOVACÍ PÁSKA............................................. 57

V

VAPOURSEAL.............................................................81
Vnitřní vyrovnávací stěrka...................... 38
VRTÁK SDS................................................................115
Vyfukovací pumpička............................29, 113
VyhLazovač povrchu tmelu............23, 104
VZORNÍK TEKUTÁ LEPENKA................................ 64
VZORNÍK TMEL NA PARKETY............................. 64
VZORNÍKY FIX ALL................................................... 64
VZORNÍKY NA LAZURY........................................ 65
VZORNÍKY NA PU PĚNU..................................... 64
VZORNÍKY NA TMELY........................................... 65
VZORNÍKY T-REX...................................................... 64

W

Wasser stopP....................................................... 37

Z

ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ NÁTĚR....................... 47
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REJSTŘÍK

REJSTŘÍK

LEGENDA
LEGENDA

SKUPINA PRODUKTŮ
ZAŘAZENÍ PRODUKTU
NÁZEV PRODUKTU
POPIS PRODUKTU
VYOBRAZENÍ PRODUKTU

TABULKA:
OBJEDNACÍ KÓD
ČÁROVÝ KÓD
NÁZEV PRODUKTU
OBSAH
POČET KS V BALENÍ
BARVA

vnitřní
použití
/interiér

venkovní
použití
/exteriér

přetíratelný

vodotěsný
/vlhku
odolný

rychleschnoucí

odolný
vůči
plísni
a houbám

brousitelný

použití
pod
vodou

odolává
ohni

použití
za deště

vhodný
pro styk
s potravinami
a pitnou
vodou

použití
na vlhký
podklad

-10
odolává
vysokým
teplotám
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zpracovatelný
za nízkých
teplot

odolává
UV
záření

odolává
chemikáliím

aplikační
teplota

aplikační
teplota
od - 10 °C

MONTÁŽNÍ PĚNY
Soudafoam Comfort

GENIUS GUN

Nízkoexpanzní montážní pěna použitelná v průběhu celé sezóny. Díky patentovanému aplikátoru GENIUS GUN umožňuje precizní a snadné
nanášení pěny včetně možnosti kdykoli práci přerušit a náplň tak spotřebovat po částech s časovým odstupem bez nebezpečí zalepení ventilu.
Komfortní a bezpečná rukojeť umožňuje nanášení pěny jednou rukou jako v případě práce s profesionální aplikační pistolí. Speciální receptura
umožňuje používat pěnu v průběhu celé sezóny v rozmezí teplot od -10 °C do +30 °C.
POUŽITÍ
• Utěsnění stavebních spár, zajišťuje jejich tepelnou
a zvukovou izolaci. Montáž oken a dveří, instalaci
van a vaniček sprchových koutů, vyplňování průrazů,
vyplňování detailů při realizaci zateplení apod.
OBJ. KÓD
1103080
2001090

EAN
5411183112759
5411183151031

NÁZEV
Soudafoam Comfort
Soudafoam Comfort

OBSAH
600 ml
750 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

Montážní pěna GENIUS GUN
Jednosložková rozpínavá montážní pěna připravena k okamžitému použití prostřednictvím trubičkového aplikátoru. Vyrobena z vysoce kvalitních
surovin, vhodná i k profesionálnímu použití. Má vynikající přilnavost k většině materiálů, výborné vyplňovací schopnosti a tepelně i zvukově
izolační vlastnosti. Obsahuje hnací plyn nepoškozující životní prostředí. Díky patentovanému aplikátoru GENIUS GUN umožňuje precizní a snadné
nanášení pěny včetně možnosti kdykoli práci přerušit a náplň tak spotřebovat po částech s časovým odstupem bez nebezpečí zalepení ventilu.
Komfortní a bezpečná rukojeť umožňuje nanášení pěny jednou rukou jako v případě práce s profesionální aplikační pistolí.
POUŽITÍ
• Vzájemné lepení většiny stavebních materiálů, lepení
tepelně izolačních desek, lepení sádrokartonových
a OSB desek, dřevotřísky apod. Lepení dutých i plných,
pórobetonových tvárnic, cihel při zdění příček, lepení
betonových tvarovek apod., vyplňování dutin, vyplňování
spár v izolantu.

OBJ. KÓD
2001020
2001025

EAN
5411183138926
5411183138933

NÁZEV
Montážní pěna GENIUS GUN
Montážní pěna GENIUS GUN

OBSAH
500 ml
750 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

Studnařská montážní pěna GENIUS GUN
Jednokomponentní, rozpínavá, vysoce kvalitní pěna, připravená ke snadnému použití s trubičkovým aplikátorem. Po vytvrzení je vodotěsná
(až do tlaku 0,5 baru) a odolná minerálním olejům, všem půdním bakteriím a kyselinám. Může být překryta tmelem, omítkou či nátěrem.
Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou a potravinami. Díky patentovanému aplikátoru GENIUS GUN umožňuje precizní a snadné nanášení
pěny včetně možnosti kdykoli práci přerušit a náplň tak spotřebovat po částech s časovým odstupem bez nebezpečí zalepení ventilu. Komfortní
a bezpečná rukojeť umožňuje nanášení pěny jednou rukou jako v případě práce s profesionální aplikační pistolí.
POUŽITÍ
• Spojování a tmelení prefabrikovaných betonových
odvodňovacích potrubí a studnařských skruží
• utěsňování kanalizačních a kalových trubek,
• vyplňování dutin okolo potrubí, betonových skruží,
• univerzální použití pro utěsňování proti vlhkosti.
OBJ. KÓD
2001060

EAN
5411183138957

NÁZEV
Studnařská montážní pěna GENIUS GUN

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks

Soudabond EASY GENIUS GUN
Rychletuhnoucí a vysoce účinné polyuretanové lepidlo v aerosolovém balení pro aplikace v interiéru i exteriéru. V průběhu nanášení vytváří
nízkoexpanzní pěnovou hmotu, která dokonale vyplní veškeré nerovnosti na povrchu lepených částí. Vhodné pro fixování sádrokartonových,
cementotřískových desek v systémech suché výstavby, dřevotřískových a dřevovláknitých desek včetně kovových plechů a na všechny běžné
stavební podklady. Ideální pro lepení tepelně izolačních panelů z pěnového i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu, minerální vlny, korku apod.,
na podklady z betonu, kamene, cihel, dřeva a kovu. Vhodné pro rychlé lepení dutých cihel. Díky patentovanému aplikátoru GENIUS GUN umožňuje
precizní a snadné nanášení pěny včetně možnosti kdykoli práci přerušit a náplň tak spotřebovat po částech s časovým odstupem bez nebezpečí
zalepení ventilu. Komfortní a bezpečná rukojeť umožňuje nanášení pěny jednou rukou jako v případě práce s profesionální aplikační pistolí.
POUŽITÍ
• Lepení mnoha typů izolačních materiálů na široké
spektrum podkladů, lepení sádrokartonových desek,
betonových a pórobetonových tvárnic při zdění dělících
příček, vyplňování dutin.
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OBJ. KÓD
2001170

EAN
5411183151048

NÁZEV
Soudabond EASY GENIUS GUN

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks

MONTÁŽNÍ PĚNY

GENIUS GUN

UNIKÁTNÍ PATENTOVANÝ APLIKÁTOR

>	
Opakovaně
použitelný,
>	aplikátor nevyžaduje
čištění,
>	konstrukce umožňuje
přesné dávkování,
>	
jednoduchá
aplikace,
>	perfektní ovladatelnost
jednou rukou,
>	
ergonomická
rukojeť,
> uzavíratelný.
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MONTÁŽNÍ PĚNY
Soudabond EASY

LEPICÍ PĚNY

Rychletuhnoucí a vysoce účinné polyuretanové lepidlo v aerosolovém balení pro aplikace v interiéru i exteriéru. V průběhu nanášení vytváří
nízkoexpanzní pěnovou hmotu, která dokonale vyplní veškeré nerovnosti na povrchu lepených částí. Vhodné pro fixování sádrokartonových,
cementotřískových desek v systémech suché výstavby, dřevotřískových a dřevovláknitých desek včetně kovových plechů a na všechny běžné
stavební podklady. Ideální pro lepení tepelně izolačních panelů z pěnového i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu, minerální vlny, korku
apod., na podklady z betonu, kamene, cihel, dřeva a kovu. Vhodné pro rychlé lepení dutých cihel.
POUŽITÍ
• Lepení mnoha typů izolačních materiálů na široké
spektrum podkladů, lepení sádrokartonových desek,
betonových a pórobetonových tvárnic při zdění dělících
příček, vyplňování dutin.

OBJ. KÓD
1104075
1104275

EAN
5411183092099
5411183092105

NÁZEV
Soudabond EASY
Soudabond EASY pistolová

OBSAH
750 ml
750 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

Soudabond EASY pistolová zimní
Snadno použitelné rychletuhnoucí a vysoce účinné polyuretanové lepidlo v aerosolovém balení pro aplikace v interiéru i exteriéru. Vytváří
nízkoexpanzní pěnovou hmotu, která dokonale vyplňuje drobné nerovnosti povrchu lepených částí a tím zajišťuje dokonalou přilnavost. Připraveno
k okamžitému použití, nevyžaduje žádné další nářadí, vhodné pro vertikální i horizontální lepení. Má vynikající přilnavost na většinu stavebních
materiálů a výborné tepelně izolační vlastnosti. Vhodné pro lepení v zimním období, vytvrzuje od -10 °C.
POUŽITÍ
• Vzájemné lepení většiny stavebních materiálů, lepení
tepelně izolačních desek, lepení sádrokartonových
a OSB desek, dřevotřísky apod. Lepení dutých i plných,
pórobetonových tvárnic, cihel při zdění příček, lepení
betonových tvarovek apod., vyplňování dutin, vyplňování
spár v izolantu.
OBJ. KÓD
1104280

EAN
5411183131972

NÁZEV
Soudabond EASY pistolová zimní

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks

Etics BOND
Speciální hmota pro lepení pěnového polystyrenu v rámci zateplovacích systémů ETICS. Vhodná pro lepení bez doplňkového kotvení do výše 9 m.
Splňuje požadavky certifikace pro lepené zateplovací systémy ETICS, má vynikající přilnavost na většinu podkladů, výborné tepelně a zvukově izolační
schopnosti, velmi snadno se aplikuje, rychle vytvrzuje, zajišťuje vysoce efektivní, kvalitní a úsporné lepení izolantu. Splňuje požadavky ETA.
POUŽITÍ
• Lepení tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu
na fasády při realizaci zateplení obytných budov. Lepení
tepelně izolačních desek (EPS, XPS, PIR/PUR) na běžné
stavební podklady jako beton, kámen, cihla, kovy, dřevo,
dřevotříska, PVC, pěnový polystyren, polyuretan apod.
(mimo PP, PE, PTFE, Silikon). Vyplňování dutin a spár
mezi izolačními i ostatními stavebními materiály. Výrazně
snižuje náklady na materiál a dobu aplikace proti použití
cementových lepidel.

OBJ. KÓD
4104100
4104150

EAN
5411183088788
5411183118546

NÁZEV
Etics BOND
Etics BOND CLICK

OBSAH
800 ml
800 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

Peri BOND
Lepicí hmota vhodná k lepení tepelně izolačních desek z extrudovaného polystyrenu na části staveb umístěné pod úrovní terénu. Má vynikající
přilnavost na většinu podkladů, výborné tepelně a zvukově izolační schopnosti, velmi snadno se aplikuje, rychle vytvrzuje, zajišťuje vysoce
efektivní, kvalitní a úsporné lepení izolantu.
POUŽITÍ
• Určena k lepení tepelně izolačních desek používaných jako
perimetrická izolace dle DIN 4108-2. Doplňkové lepení
tepelných izolací z EPS, XPS, PIR/PUR. Vyplňování dutin
a spár mezi izolačními i ostatními stavebními materiály.
Výrazně snižuje náklady na materiál a dobu aplikace proti
použití cementových lepidel
OBJ. KÓD
4104000
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EAN
5411183088795

NÁZEV
Peri BOND

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks

MONTÁŽNÍ PĚNY
Roof BOND
Speciální hmota určená k profesionálnímu lepení tepelně izolačních desek při realizaci nebo rekonstrukci střešních konstrukcí. Má vynikající
přilnavost na běžné stavební podklady, nízkou expanzi, vysokou vydatnost a rychlost vytvrzování, výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti.
Zajišťuje snadné, rychlé a úsporné lepení.
POUŽITÍ
• Lepení tepelně izolačních desek (EPS, XPS, PIR/PUR)
na běžné stavební podklady včetně stávajících střešních
krytin. Lepení na beton, bitumenové pásy s posypem i bez
posypu, kovy, dřevo, dřevotříska, PVC, kámen, pěnový
polystyren, polyuretan apod. (mimo PE, PP, PTFE, Silikon).
Vhodná pro vyplňování mezer mezi izolačními deskami.
Zajišťuje čistou a efektivní práci, snižuje dobu aplikace
proti konvenčním lepidlům až o 30 %.

OBJ. KÓD
4104170

EAN
5411183091535

NÁZEV
Roof BOND

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks

MONTÁŽNÍ PĚNY

Montážní pěna
Jednosložková rozpínavá montážní pěna připravena k okamžitému použití prostřednictvím trubičkového aplikátoru. Vyrobena z vysoce kvalitních
surovin, vhodná i k profesionálnímu použití. Má vynikající přilnavost k většině materiálů, výborné vyplňovací schopnosti a tepelně i zvukově
izolační vlastnosti. Obsahuje hnací plyn nepoškozující životní prostředí.
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří, vyplňování dutin, otvorů,
i v konstrukcích střech, tvorba zvukově izolační vrstvy.
OBJ. KÓD
1100003
1100103
1100203
1100303

EAN
8595152115037
5411183012813
5411183004214
5411183004160

NÁZEV
Montážní pěna MINI
Montážní pěna
Montážní pěna
Montážní pěna

OBSAH
150 ml
300 ml
500 ml
750 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

Montážní pěna zimní
Montážní polyuretanová pěna s hnacím plynem bez CFC, jednosložková, rozpínavá, vysoce kvalitní pěna, připravená ke snadnému použití
s trubičkovým aplikátorem. Zcela neškodná ozonové vrstvě. Pěna se vyznačuje rozšířeným spektrem pracovních teplot (až do -10 °C).
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří, vyplňování dutin, tvorba
zvukově izolační vrstvy, vyplňování otvorů v konstrukcích
střech.

OBJ. KÓD
1100403
1100503

EAN
5411183027787
5411183027763

NÁZEV
Montážní pěna zimní
Montážní pěna zimní

OBSAH
500 ml
750 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

Montážní pěna pistolová
Jednosložková polyuretanová montážní pěna s úpravou ventilové části pro aplikaci pistolí. Díky použití vysoce kvalitních surovin a moderních
technologií při výrobě vykazuje Montážní pěna SOUDAL vysokou vydatnost a efektivitu při aplikaci, objemovou stálost po vytvrzení a dlouhodobě
plní svou funkci bez nebezpečí ztráty tepelně a zvukově izolačních vlastností spoje.
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří, vyplňování dutin, otvorů,
i v konstrukcích střech, tepelná izolace a fixace trubek
ve zdivu.

OBJ. KÓD
1100603

EAN
5411183085480

NÁZEV
Montážní pěna pistolová

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks
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MONTÁŽNÍ PĚNY
MONTÁŽNÍ PĚNY

Montážní pěna pistolová zimní
Jednosložková polyuretanová montážní pěna s úpravou ventilové části pro aplikaci pistolí. Díky použití vysoce kvalitních surovin a moderních
technologií při výrobě vykazuje Montážní pěna SOUDAL vysokou vydatnost a efektivitu při aplikaci, objemovou stálost po vytvrzení a dlouhodobě
plní svou funkci bez nebezpečí ztráty tepelně a zvukově izolačních vlastností spoje. Určená i pro aplikace pod bodem mrazu až od -12 °C.
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří, vyplňování otvorů
v konstrukcích střech, tvorba zvukově izolační vrstvy,
montážní práce v zimním období.

OBJ. KÓD
1100703

EAN
5411183086388

NÁZEV
Montážní pěna pistolová zimní

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks

Studnařská montážní pěna
Jednokomponentní, rozpínavá, vysoce kvalitní pěna, připravená ke snadnému použití s trubičkovým aplikátorem. Po vytvrzení je vodotěsná
(až do tlaku 0,5 baru) a odolná minerálním olejům, všem půdním bakteriím a kyselinám. Může být překryta tmelem, omítkou či nátěrem.
Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou a potravinami.
POUŽITÍ
• Spojování a tmelení prefabrikovaných betonových
odvodňovacích potrubí a studnařských skruží
• utěsňování kanalizačních a kalových trubek,
• vyplňování dutin okolo potrubí, betonových skruží,
• univerzální použití pro utěsňování proti vlhkosti.

OBJ. KÓD
1101903

EAN
5411183048447

NÁZEV
Studnařská montážní pěna

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks

Instalační pěna
Speciální receptura a unikátní patentovaný trubičkový aplikátor umožňují využití této varianty PU pěny i pro náročné profesionální aplikace.
Vyznačuje se zvýšenou efektivní vydatností až +75 % proti standardním PU pěnám, vysokou rychlostí tuhnutí, nízkou rozpínavostí v průběhu
vytvrzování, umožňuje použití ve všech polohách. SOUDAL Instalační pěna je obzvláště vhodná pro náročné aplikace jako instalace koupacích van,
vaniček sprchových koutů, montáž rámů oken a dveří včetně obložkových zárubní. Umožňuje vysoce ekonomické vyplňování veškerých dutin, spár
a prostupů s nároky na nízkou rozpínavost a vysokou rychlost tuhnutí PU pěny. Po vytvrzení si zachovává svůj objem, nesmršťuje se ani nehrozí
postexpanze.
POUŽITÍ
• Instalace okenních a dveřních rámů,
• vyplňování dutin,
• instalace koupacích van, vaniček a sprchovácích koutů,
• montáž rámů dveří včetně obložkových zárubní.
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OBJ. KÓD
1103002
1103003

EAN
5411183088801
5411183059818

NÁZEV
Instalační pěna
Instalační pěna

OBSAH
500 ml
750 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

MONTÁŽNÍ PĚNY
SPECIÁLNÍ PĚNY

Dvousložková kotvicí pěna
Rychletuhnoucí dvousložková kotvicí pěna s vysokou upevňovací schopností. Vytvrzuje i v dutinách bez přístupu vzduchu, rychle tuhne v celém
objemu, po vytvrzení vytváří objemově stálou a pevnou hmotu s vynikajícími tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi. Výborně přilne na většinu
stavebních podkladů (mimo PP, PE, PTFE), po vytvrzení je přetíratelná. Vhodná i k profesionálnímu použití.
POUŽITÍ
• Rychlá montáž rámů oken a zárubní dveří, bodové kotvení
zárubní před aplikací jednosložkové pěny, vyplňování
uzavřených dutin a prostorů včetně nesavých materiálů,
kde není přístup vzdušné vlhkosti. Rychlé vyplňování
prostupů, spojování tepelně izolačních a stavebních
panelů, fixace střešních prvků, lepení parapetů, prahů,
schodnic apod.
OBJ. KÓD
1101703

EAN
5411183048454

NÁZEV
Dvousložková kotvicí pěna

OBSAH
400 ml

BALENÍ
12 ks

SOUDAFOAM SMX
Soudafoam SMX® je montážní pěna bez obsahu izokyanátů. Jednokomponentní, rozpínavá pěna s vlhkostním systémem vytvrzování,
vhodná pro navlhčené savé podklady jako dřevo, beton, kámen apod.
POUŽITÍ
• Vyplňování otvorů stavebních konstrukcí, tvorba zvukově
izolační vrstvy, montáž rámů oken a dveří, vyplňování
připojovacích spár výplní stavebních otvorů, spojování
izolačních materiálů a konstrukcí střech.

OBJ. KÓD
4100550

EAN
5411183057616

NÁZEV
Soudafoam SMX

OBSAH
500 ml

BALENÍ
6 ks

SOUDAFOAM GUN MEGA / MEGA ZIMNÍ
Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšeným obsahem náplně. Garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření připojovací
spáry při montáži výplní stavebních otvorů. Součást SOUDAL WINDOW SYSTEM. SWS splňuje požadavky ČSN 74 6077 na trvalou vodotěsnost
a vzduchotěsnost, zajišťuje parotěsnou zábranu z interiéru a paropropustnou z exteriéru. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu).
Zvýšená objemová vydatnost, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, výborná přilnavost na PVC, dřevo, hliník i většinu ostatních stavebních materiálů
(mimo PP, PE, PTFE), po vytvrzení objemově stálá, vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti, umožňuje přesné dávkování a efektivní využití
s minimálním ořezem. Zimní varianta je vhodná pro montáž při nízkých teplotách (od -12 °C).
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří,
• utěsňování prostupů a průrazů ve zdivu,
• vyplňování spár, prasklin a otvorů,
• lepení a spojování tepelně izolačních hmot,
• nanášení tepelně izolačních vrstev.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• tvorba slupky: cca 5 minut, zimní varianta cca 8 minut (+20 °C)
• vydatnost: až 70 litrů pěny z 1000 ml, zimní varianta 35–40 litrů pěny z 1000 ml.
OBJ. KÓD
4103100
4103300

EAN
5411183059085
5411183058859

NÁZEV
Soudafoam Gun MEGA
Soudafoam Gun MEGA zimní

OBSAH
870 ml
870 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL / ZIMNÍ
Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšenou vydatností. Garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření připojovací spáry při montáži výplní
stavebních otvorů. Součást SOUDAL WINDOW SYSTEM. SWS splňuje požadavky ČSN 74 6077 na trvalou vodotěsnost a vzduchotěsnost, zajišťuje parotěsnou
zábranu z interiéru a paropropustnou z exteriéru. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu). Rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, výborná přilnavost na PVC,
dřevo, hliník i většinu ostatních stavebních materiálů (mimo PP, PE, PTFE), po vytvrzení objemově stálá, vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti,
umožňuje přesné dávkování a efektivní využití s minimálním ořezem. Zimní varianta je vhodná pro montáž při nízkých teplotách (od -10 °C).
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří,
• utěsňování prostupů a průrazů ve zdivu,
• vyplňování spár, prasklin a otvorů,
• lepení a spojování tepelně izolačních hmot,
• nanášení tepelně izolačních vrstev.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• tvorba slupky: cca 5 minut, zimní varianta cca 8 minut (+20 °C)
• vydatnost: až 70 litrů pěny z 1000 ml, zimní varianta 35–40 litrů pěny z 1000 ml.
OBJ. KÓD
4102100
4102105

EAN
5411183011908
5411183092204

NÁZEV
Soudafoam Gun Professional
Soudafoam Gun Professional zimní

OBSAH
750 ml
750 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
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MONTÁŽNÍ PĚNY
Čističe a odstraňovače montážních pěn

Odstraňovač PU pěny
Odstraňování vytvrzené polyuretanové pěny z neporézních povrchů, jako jsou umělé hmoty, nátěry, umělé povlaky, hliník apod. Může být použitý
na všechny druhy a typy polyuretanových pěn, jednosložkové i dvousložkové.
POUŽITÍ
• Čištění vytvrzené PU pěny ze všech neporézních povrchů
kromě mědi, zinku a mosazi.

OBJ. KÓD
1400604

EAN
5411183078109

NÁZEV
Odstraňovač PU pěny

OBSAH
100 ml

BALENÍ
12 ks

Čistič PU pěny
Speciální přípravek s rozprašovačem pro čištění trubičkového aplikátoru, ventilu láhve polyuretanové pěny, nebo odstraňování nevytvrzené pěny
z okolí pracovní plochy.
POUŽITÍ
• Čištění trubičkového aplikátoru,
• čištění vypouštěcí trysky plechovky pěnového aerosolu,
• odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní činnosti.

OBJ. KÓD
1400602

EAN
5411183008038

NÁZEV
Čistič PU pěny

OBSAH
150 ml

BALENÍ
12 ks

Čistič PU pěny a pistole
Čištění aplikačních pistolí, čištění ventilu plechovky, odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní činnosti. Obsahuje rozpouštědla.
Čistič je opatřen rozprašovačem i systémem pro připevnění na pistoli.
POUŽITÍ
• Čištění pistolového aplikátoru,
• čištění vypouštěcí trysky plechovky pěnového aerosolu,
• odstraňování nevytvrzené pěny.

OBJ. KÓD
4400102

EAN
5411183021181

NÁZEV
Čistič PU pěny a pistole

OBSAH
500 ml

BALENÍ
12 ks

SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY
SOUDAL SWIPEX XXL čisticí ubrousky jsou netkané impregnované ubrousky pro rychlé a účinné odstranění zbytků nevytvrzených tmelů, lepidel,
montážních pěn a barev. Čistí a odstraňuje nečistoty, oleje, mazací tuky z rukou, nástrojů a jiných povrchů. Účinně odstraníte zbytky silikonů,
MS polymerů, polyuretanových pěn, lepidel i tmelů, rozpouštědlových lepidel apod.
Ubrousky jsou uzavřeny v plastovém obalu s uzávěrem, a proto jsou stále vlhké. Ubrousek povytažením z nádoby vytáhne další, který je tímto
připraven k použití. Obal vždy dobře uzavřete, aby ubrousky nevysychaly.
POUŽITÍ
• Znečištěný povrch, ruce nebo nástroj důkladně otřete
ubrouskem. Díky povrchu speciálního materiálu ubrousku
a složení čisticí látky, kterou je napuštěn, odstraní
a zachytí veškeré nečistoty.
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OBJ. KÓD
1402900
1402910

EAN
5411183096486
5411183057548

NÁZEV
SWIPEX čisticí ubrousky
SWIPEX XXL čisticí ubrousky

OBSAH
20 ks
100 ks

BALENÍ
12 ks
6 ks

TMELY
AKRYLOVÉ TMELY

Akrylový tmel
Přetíratelný tmel na bázi akrylátu pro tmelení a těsnění spár a trhlin v omítkách, koutové spoje stěn a stropů, spáry kolem rámů oken a dveří,
schodů, podlahových a jiných dekorativních lišt apod. Po vytvrzení je přetíratelný běžnými barvami.
POUŽITÍ
• Vhodný na většinu porézních stavebních povrchů jako
dřevo, kámen, beton, omítka, sádrokarton. Není vhodný
pro aplikace na sklo, polyetylen (PE), polypropylen (PP)
a PTFE. Doporučen pro interiérové aplikace.
TIP
• Pro zvýšení přilnavosti na velmi porézní podklady
je doporučujeme předem napenetrovat směsí tmelu
a vody (1 díl Akrylový tmel / 2 díly vody).

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C,
• zasychání: povrchově zasychá po cca 20 min.,
• vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 × 4 mm.
bílý
OBJ. KÓD
1200100
1200200
1200300
1200400

EAN
5411183004931
5411183036871
5411183036864
5411183036857

NÁZEV
Akrylový tmel bílý
Akrylový tmel černý
Akrylový tmel hnědý
Akrylový tmel šedý

černý

hnědý

šedý

OBSAH
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

Akrylový tmel na sádrokarton
Speciální pružně plastický tmel na bázi akrylátu s výbornou přilnavostí k běžným stavebním podkladům. Díky zvýšené pružnosti dobře snáší i větší
dilatace. Rychleschnoucí, přetíratelný běžnými barvami již po 20 minutách.
POUŽITÍ
• Spoje sádrokartonových konstrukcí,
• tmelení spár a prasklin ve zdivu a omítkách,
• interiérové spáry kolem oken a dveří,
• spárování obvodových lišt, dekorativních prvků apod.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C,
• zasychání: povrchově zasychá po cca 20 min.,
• vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 × 4 mm.

OBJ. KÓD
1200510

EAN
5411183126862

NÁZEV
Akrylový tmel na sádrokarton

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

Express Akrylový tmel
Velmi rychle schnoucí pružně plastický tmel na bázi akrylátu s výbornou přilnavostí k běžným stavebním podkladům. Přetíratelný běžnými
barvami již po 10 minutách.
POUŽITÍ
• Tmelení spár a prasklin ve zdivu a omítkách, spojovacích
spár ve stavebnictví, interiérových spár kolem dveří
a oken. Vhodný na tmelicí práce s nároky na rychlost
zasychání tmelu.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C,
• zasychání: povrchově zasychá po cca 10 min.,
• vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 × 4 mm.

OBJ. KÓD
1200540

EAN
5411183126879

NÁZEV
Express Akrylový tmel

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

Akryl pro exteriér
Vysoce kvalitní mrazuvzdorný tmel pro spárování a těsnění stavebních materiálů v interiéru a exteriéru.
POUŽITÍ
• Těsnění fasádních prvků, spáry kolem rámů oken a dveří,
spoje parapetů, tmelení spár betonových výrobků, vhodný
pro dilatační spoje v interiéru a exteriéru. Není vhodný
na přírodní kámen, asfalt, sklo a železo.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C,
• zasychání: povrchově zasychá po cca 20 min.,
• vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2x4 mm.

TIP
• Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu
na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. Těsnicí
tmelařskou šňůru.
bílý
OBJ. KÓD
1200600

EAN
5411183139817

NÁZEV
Akryl pro exteriér bílý
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TMELY
PŘETÍRATELNÉ TMELY

Štukový tmel
Přetíratelný speciální tmel na bázi akrylátu vytvářející povrch se zrnitou strukturou. Vhodný pro opravy a spáry zdiva, sádrových povrchů
a ostatních porézních podkladů. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.
POUŽITÍ
• Určený ke spárování a opravám prasklin v omítkách,
na fasádách, spáry mezi zdmi a rámy oken a dveří,
tmelení kolem fasádních prvků. Po vytvrzení získává
původní vzhled zrnitého podkladu. Nemá přilnavost
na bitumen, polyetylen (PE), polypropylen (PP) a PTFE.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C,
• zasychání: povrchově zasychá po cca 20 min.,
• vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 × 4 mm.

bílý
OBJ. KÓD
1200700

EAN
5411183044548

NÁZEV
Štukový tmel

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

Transpacryl
Transparentní pružně plastický tmel na bázi akrylátu, vhodný pro utěsnění a estetickou úpravu drobných stavebních spár. Velmi snadno se nanáší
i uhlazuje, po úplném vytvrzení zprůhlední, obzvláště vhodný pro koutové spáry. Přetíratelný běžnými i lazurovacími laky, vhodný pro sanitární
aplikace, obsahuje protiplísňové fungicidy.
POUŽITÍ
• Tmelení a estetická úprava spojů mezi dřevěnými
částmi, spáry kolem rámů oken a zárubní dveří, spoje
podlahových lišt, spáry mezi odlišnými materiály
v koupelnách, kuchyních i jinde v interiéru i exteriéru.
Nedoporučujeme použít na místa vystavená trvalému
působení vody.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C,
• zasychání: povrchově zasychá po cca 15 min.,
• vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 × 4 mm.

transparent
OBJ. KÓD
1201200

EAN
5411183051393

NÁZEV
Transpacryl

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

Izolační tmel
Vysoce flexibilní silikonizovaný tmel pro venkovní i vnitřní požití. Přetíratelný všemi typy barev, vodotěsný a nepropustný, barevně stálý,
odolný proti stárnutí, UV záření i jiným a povětrnostním vlivům, nepraská a nevysychá. Vhodný pro spáry s pohybem.
POUŽITÍ
• Spáry kolem rámů oken a dveří, spoje rozdílných
porézních i neporézních stavebních materiálů, praskliny
a spáry ve zdivu apod. Vhodný na podklady jako beton,
cihly, dřevo, PVC, hliník, sklo, sádrokarton, keramické
obklady, porcelán, akryl, ocel, železo, zinek, měď,
olovo apod. Nepoužívejte na přírodní kámen, bitumen,
polyetylen (PE), polypropylen (PP) a PTFE.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C,
• zasychání: povrchově zasychá po cca 20 min.,
• vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 × 4 mm.
bílý
OBJ. KÓD
1230000
1230100
1230200

EAN
5411183005716
5411183008373
5411183008366

NÁZEV
Izolační tmel bílý
Izolační tmel hnědý
Izolační tmel šedý

hnědý

šedý

OBSAH
300 ml
300 ml
300 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks

Sanitární tmel
Speciální tmel na bázi silikonizovaného akrylátu určený pro tmelení spár s nároky na přetírání v prostorách s předpokladem výskytu zvýšené
vlhkosti. Je odolný vůči plísním, snadno omyvatelný a vodotěsný.
POUŽITÍ
• Vhodný pro přetíratelné spoje v koupelnách, sprchách,
WC nebo jiných prostorách se zvýšenou vlhkostí. Přilne
na řadu povrchů jako kámen, keramika, porcelán, omítka,
plasty apod. Má dobrou přilnavost na všechny porézní
podklady.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80°C,
• tvorba slupky: cca 30 min.,
• vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 × 4 mm.

bílý
OBJ. KÓD
1232100
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EAN
5411183005723

NÁZEV
Sanitární tmel bílý

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

TMELY
BROUSITELNÉ TMELY

Brousitelný tmel
Brousitelný tmel je vysoce kvalitní tmel na opravy prasklin, nerovností zdiva a vyrovnávání povrchu dřevěných, dřevotřískových
a cementotřískových ploch, profilů, desek apod.
POUŽITÍ
• Tmelení spár a vyrovnávání povrchů omítek,
• vyrovnávání dřevěných, dřevotřískových
a cementotřískových povrchů,
• snadné lokální opravy děr a prasklin,
• vyrovnání povrchů stěn před malováním.

OBJ. KÓD
1270300
1270500

EAN
8595152190065
8595152190072

NÁZEV
Brousitelný tmel
Brousitelný tmel

OBSAH
310 ml
0,5 kg

BALENÍ
12 ks
6 ks

Šlehaný tmel
Extra lehká vyplňovací hmota připravená k okamžitému použití. Má Výbornou přilnavost k podkladu, během vytvrzování se nesmršťuje.
POUŽITÍ
• Tmelení spár, prasklin a vyrovnávání porézních podkladů,
• umožňuje nanášení v silných vrstvách,
• snadné a rychlé opravy děr a prasklin v jednom pracovním
procesu,
• velmi vhodný pro opravu prasklin v bytech panelových
i cihlových domů.
OBJ. KÓD
1280101
1280103
1280104

TECHNICKÁ DATA:
• Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C,
• zasychání: cca 2 až 24 hodin, dle tloušťky vrstvy (20 °C
a 65 % relativní vlhkosti),
• otevřený čas: cca 30 minut (20 °C a 65 % relativní
vlhkosti).

EAN
8595152190232
5411183126886
8595152190249

NÁZEV
Šlehaný tmel
Šlehaný tmel
Šlehaný tmel

OBSAH
120 ml
300 ml
400 ml

BALENÍ
8 ks
15 ks
6 ks

Omítkový tmel
Omítkový tmel je vysoce kvalitní, snadno zpracovatelný tmel vytvářející povrchovou omítkovou strukturu na drobné opravy omítek, štukových stěn
a stropů, přetíratelný běžnými interiérovými a fasádními barvami.
POUŽITÍ
• Tmelení spár, prasklin a vyrovnávání povrchů omítek
a štuků,
• opravy odpadlých rohů nebo částí omítek,
• opravy nerovností v omítkách, děr po hřebících apod.,
• vyrovnání detailů omítek a štuků před malováním.

TECHNICKÁ DATA:
• Aplikační teplota: +5 °C až +35 °C,
• zasychání: povrchově zasychá po cca 30–90 minutách,
• vydatnost: cca 1 kg /1 m² (plošné tmelení, tloušťka
vrstvy 1 mm).

OBJ. KÓD
1280200

EAN
8595152190317

NÁZEV
Omítkový tmel

OBSAH
500 g

BALENÍ
6 ks

Sádrový tmel
Vyrovnávání stavebních povrchů v interiéru, s možností nanášení i v silných vrstvách (až 5 cm), s možností následného přebroušení.
Plně nahrazuje a svými vlastnostmi předčí klasickou sádru. Má dlouhou dobu zpracovatelnosti až 20 minut. Po 30 minutách, po částečném
zavadnutí, se může povrch tmelu dohladit vlhkou houbou. Po 2 až 4 hodinách (závisí na okolní teplotě a vlhkosti) lze zaschlý povrch brousit.
POUŽITÍ
• Tmelení při instalačních a stavebních pracích,
• vyrovnávání a opravy stavebních povrchů,
• lokální nebo plošné opravy nerovností
nebo odpadlých míst,
• vyplňování děr a trhlin.

TECHNICKÁ DATA:
• Aplikační teplota: +5 °C až +35 °C,
• zasychání: povrchově zasychá po cca 30 minutách,
• maximální síla vrstvy: 5 cm (s rostoucí sílou vrstvy roste
možnost vzniku smršťovacích trhlin).

OBJ. KÓD
1280300

EAN
8595152190270

NÁZEV
Sádrový tmel

OBSAH
200 g

BALENÍ
6 ks
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TMELY
Univerzální silikon

STAVBA

Acetátový silikonový tmel univerzálně použitelný pro stavební a konstrukční spáry v interiéru i exteriéru, sanitární aplikace apod. Může být použit
na většinu podkladů mimo plastů. Trvale pružný, stálobarevný tmel s dlouhodobou životností a odolností vůči UV záření.
POUŽITÍ
• Univerzálně použitelný tmel pro spoje mezi různými
savými i nesavými materiály jako je sklo, obklady
a dlažby, porcelán, dřevo, cihly, sádrokarton, hliník,
nerez, lakované plochy apod. Vhodný pro vnitřní
i venkovní použití.
TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C,
• tvorba slupky: cca 7 minut,
• celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 × 2,5 mm.

bílý
OBJ. KÓD
1210300
1210500
1210700
1210900
1211000
1211400
1210060
1210065

EAN
5411183005686
5411183008090
5411183008106
5411183008083
5411183008076
5411183008137
5411183138889
5411183138896

černý

hnědý

šedý

NÁZEV
Univerzální silikon bílý
Univerzální silikon černý
Univerzální silikon hnědý
Univerzální silikon šedý
Univerzální silikon transparent
Univerzální silikon béžový
Univerzální silikon bílý blistr
Univerzální silikon transparent blistr

transparent béžový
OBSAH
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
60 g
60 g

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

Stavební silikon
Neutrální silikonový tmel vhodný pro spárování většiny stavebních materiálů. Výborně přilne na plasty, porézní povrchy i všechny druhy kovů.
Je trvale pružný, stálobarevný, odolný vůči UV záření. Bez zápachu a obsahu kyseliny octové.
POUŽITÍ
• Vhodný pro většinu syntetických podkladů, porézních
materiálů (kámen, beton, dřevo apod.), i neporézních
(sklo, smalt, hliník, železo, PVC, zinek, olovo, měď
apod.). Určen pro vnitřní i venkovní použití.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +120 °C,
• tvorba slupky: cca 8-10 minut,
• celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 × 2,5 mm.
transparent
OBJ. KÓD
1213000
1213100
1213200

EAN
5411183111059
5411183111066
5411183111073

NÁZEV
Stavební silikon transparentní
Stavební silikon bílý
Stavební silikon šedý

bílý

šedý

OBSAH
300 ml
300 ml
300 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks

Stavbařský tmel
Butylenový tmel určený k těsnění spár s malým pohybem (max. 7 %). Vhodný pro stavební spáry mezi zdivem a segmenty panelových domů,
těsnění parapetů, tmelení skleníků, kanalizačních a odpadních řádů. Barevně stálý, odolný vůči UV záření.
POUŽITÍ
• Vhodný pro všechny běžné stavební podklady. Velmi dobře
přilne na dřevo, kámen, beton a kovy. Určen pro vnitřní
i venkovní použití.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C,
• vytvoření slupky: cca 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 × 2,5 mm.

TIP
• Pro vymezení hloubky širších spár použijte Tmelařskou
šňůru.
OBJ. KÓD
1235100
1235200

EAN
5411183008380
5411183005709

NÁZEV
Stavbařský tmel bílý
Stavbařský tmel šedý

bílý

šedý

OBSAH
300 ml
300 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

Sanitární silikon

KOUPELNA

Sanitární acetátový silikonový tmel určený k těsnění spár vystavených zvýšenému působení vlhkosti v prostorách jako jsou koupelny, toalety,
kuchyně apod. Vhodný pro koutové spáry obkladů, kolem van, umyvadel, sprchových koutů, WC, apod. Trvale pružný tmel s dlouhodobou
životností. Odolává plísním, barevně stálý, odolný UV záření.
POUŽITÍ
• Vhodný na všechny tradiční podklady jako je sklo,
keramika, smalt, porcelán, glazované dlaždice,
hliník, nerez apod. Vzhledem k acetické povaze tmelu
může narušit některé specifické kovy jako měď nebo
olovo. Nemá přilnavost k asfaltu, polyetylénu (PE),
polypropylénu (PP) a PTFE. Není vhodný na přírodní
kámen.
béžový
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bílý

hnědý

šedý

transparent

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +120 °C, • tvorba slupky: po 10 až 15 min.,
• celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin, • vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 × 2,5 mm.
OBJ. KÓD
1220000
1220100
1220200
1220300
1220400

EAN
5411183008250
5411183005099
5411183008243
5411183008236
5411183008229

NÁZEV
Sanitární silikon béžový
Sanitární silikon bílý
Sanitární silikon hnědý
Sanitární silikon šedý
Sanitární silikon transparent

OBSAH
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

TMELY
Sanitární neutrální silikon

POUŽITÍ
• Výborně přilne na plastové povrchy, jako jsou akrylátové
vany, sprchové vaničky i umyvadla. Může být použit
i na klasické povrchy jako keramické dlaždice, smalt,
porcelán, dřevo apod. Nemá přilnavost na asfalt,
polyetylén (PE), polypropylen (PP) a PTFE. Není vhodný
na přírodní kámen.

KOUPELNA

Neutrální silikonový tmel bez octového zápachu pro těsnění spár v prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo sanitárních místnostech.
Vhodný pro koutové spáry stěn s obklady, kolem van, umyvadel a WC, spárování sprchových koutů. Po vytvrzení je trvale pružný,
odolný vůči působení plísní a UV záření.
TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C,
• tvorba slupky: cca 5 minut,
• celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 × 2,5 mm

OBJ. KÓD
1239100
1239200

EAN
5411183029903
5411183030084

NÁZEV
Sanitární neutrální silikon bílý
Sanitární neutrální silikon transparent

bílý

transparent

OBSAH
300 ml
300 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

| 19 |

TMELY
Aquafix

STŘECHA

Tmel na opravy a trvalé utěsnění proti pronikání vody při netěsnostech střešních krytin, okapů, svodů, kolem komínů, oken, větracích prvků apod.
Může být aplikován i pod vodou. Umožňuje havarijní opravy za deště.
POUŽITÍ
• Má dobrou přilnavost na všechny podklady a materiály.
Vhodný pro všechny typy střešních krytin, asfalt,
beton, kov, sklo, kámen, dřevo a plast. Nepoužívejte
na polystyren (PS). Není vhodný na tmelení bazénů.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +90 °C,
• schnutí: tvorba slupky po 10 min.

transparent
OBJ. KÓD
1237200

EAN
5411183090941

NÁZEV
Aquafix transparent

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

Střešní tmel
Bitumenový tmel ideální pro těsnění a opravy na střechách. Vhodný pro těsnění spojů nebo opravy trhlin asfaltových střešních krytin, tmelení spojů
mezi odvodňovacími a střešními prvky. Vhodný pro všechny typy podkladů, přilne i na mokré povrchy.
POUŽITÍ
• Velmi dobrá přilnavost ke střešním krytinám na bázi
asfaltu, pozinkovaného plechu, nebo syntetických
materiálů (plasty).

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C,
• schnutí: tvorba slupky během 24 hod.

černý
OBJ. KÓD
1238105

EAN
5411183006164

NÁZEV
Střešní tmel

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

BROUSITELNÉ TMELY

Tmel na dřevo
Vyrovnávání dřevěných, dřevotřískových, cemento-třískových a ostatních savých podkladů, lokální opravy a tmelení děr, prasklin a nerovností,
zarovnávání stykových spár v lištových a deskových spojích, vyrovnávání ploch pod nátěry emailem. Velmi dobře přilne na dřevo a ostatní savé
materiály, po vytvrzení je objemově stálý a snadno brousitelný. Pro exteriérové aplikace nutno opatřit nátěrem.
POUŽITÍ
• Vyrovnávání dřevěných povrchů,
• lokální opravy a tmelení vrypů, děr a prasklin,
• spáry spojů dřevěných lišt a desek,
• plošné vyrovnávání dřevěných ploch před nátěrem.

buk

dub

třešeň

bílý

smrk

bříza

mahagon

teak

borovice

OBJ. KÓD
1260000
1260100
1260200
1260300
1260400
1260500
1260600
1260700
1260800

EAN
8595152112111
8595152112210
8595152112319
8595152112418
8595152112517
8595152112616
8595152112715
8595152112814
8595152112913

NÁZEV
Tmel na dřevo bílý
Tmel na dřevo smrk
Tmel na dřevo bříza
Tmel na dřevo buk
Tmel na dřevo dub
Tmel na dřevo třešeň
Tmel na dřevo mahagon
Tmel na dřevo teak
Tmel na dřevo borovice

OBSAH
250 g
250 g
250 g
250 g
250 g
250 g
250 g
250 g
250 g

BALENÍ
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks

Tmel na parkety
Vysoce elastický tmel vyráběný v široké škále odstínů imitujících barvy dřeva. Určený k tmelení spojů dřevěných i laminátových podlah a jejich
doplňkových prvků. Neobsahuje rozpouštědla. Je vodotěsný a přetíratelný všemi typy barev včetně lazurovacích a podlahových laků.
POUŽITÍ
• Tmelení spár všech dostupných druhů dřevěných parket,
plovoucích podlah s dřevěným i laminátovým povrchem,
podlahových obvodových lišt a ostatních doplňkových
prvků v kombinaci s běžnými stavebními podklady
jako omítka, zdivo, beton apod. Veškeré uvedené spoje
materiálů se vzájemným pohybem do 15 %.
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TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C,
• aplikační teplota: +5 °C až +30 °C,
• zasychání: povrchově zasychá po cca 20 min.
OBJ. KÓD
1241200
1241300
1241400
1241500
1241600
1241700

EAN
5411183030039
5411183030046
5411183030053
5411183030022
5411183030077
5411183030060

bříza
buk

NÁZEV
Tmel na parkety bříza
Tmel na parkety buk
Tmel na parkety dub
Tmel na parkety smrk
Tmel na parkety teak
Tmel na parkety třešeň

dub

smrk

teak

třešeň

OBSAH
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

TMELY
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TMELY
SPECIÁLNÍ TMELY

Kamnářský tmel
Zcela vytvrzující tmel pro spoje a těsnění míst vystavených působení velmi vysokých teplot. Vytváří tvrdou a pevnou spárovací hmotu.
Odolává vysokým teplotám až do 1500 °C. Neobsahuje rozpouštědla ani azbest.
POUŽITÍ
• Vhodný pro spoje a spáry při výrobě a opravách krbů,
pecí, kotlů, komínů, ohnišť a v ostatních případech, kdy
jsou spoje vystaveny působení vysokých teplot. Tmelení
veškerých spojů a spár zdiva, betonu nebo kovů při
instalaci topných systémů.

TECHNICKÁ DATA
• Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C,
• teplotní odolnost: až +1500 °C,
• vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 × 2,5 mm.

černý
OBJ. KÓD
1240100

EAN
5411183005693

NÁZEV
Kamnářský tmel

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

Klempířský tmel
Spojovací lepení, opravy, těsnění a tmelení okapů, dešťových svodů aj. klempířských prvků, veškeré těsnění a lepení dilatačních a vibračních spojů
ve stavebnictví a strojírenství, těsnění a lepení kovových konstrukcí. Tmel na bázi polyuretanu. Výborně přilne k pozinkovanému plechu, mědi,
titanzinku a plastům. Velmi snadno použitelný, po vytvrzení přetíratelný a trvale elastický.
POUŽITÍ
• Pružné a vysoce pevné lepení a utěsňování klempířských
prvků jako okapy, svody a oplechování. Pružné spojování
a překrývání svárů karoserií automobilů, tmelení a lepení
spojů vibrujících konstrukcí. Dilatační spáry průmyslových
podlah i jiných konstrukcí ve stavebnictví a průmyslu.
Vhodný pro všechny spoje s nároky na vysokou pevnost
a pružnost.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -30 °C až +90 °C,
• pracovní teplota: +5 °C až +35 °C,
• minimální šířka spáry: 5 mm (2 mm lepení),
• maximální hloubka: 30 mm (10 mm lepení),
• minimální hloubka pro tmelení: 5 mm.
šedý
OBJ. KÓD
1235500

EAN
5411183040885

NÁZEV
Klempířský tmel

OBSAH
310 ml

BALENÍ
12 ks

Konstrukční tmel 25D
Trvale pružný, přetíratelný, všestranně použitelný tmel pro dilatační spáry stavebních konstrukcí. Má velmi dobrou přilnavost k většině materiálům
(mimo PE, PP, PTFE), výbornou odolnost vůči chemikáliím, vhodný k profesionálnímu použití.
POUŽITÍ
• Tmelení dilatačních spár ve stavebnictví a dynamicky
namáhaných spár v průmyslu. Vhodný pro spoje odlišných
stavebních materiálů, spáry kolem okenních rámů
a dveřních zárubní, exponované spoje sádrokartonových
konstrukcí apod.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -30 °C až +90 °C,
• pracovní teplota: +5 °C až +30 °C,
• minimální šířka spáry: 5 mm,
• minimální hloubka: 5 mm,
• maximální šířka spáry: 30 mm.

OBJ. KÓD
1245100
1245200

EAN
5411183008069
5411183009257

NÁZEV
Konstrukční tmel 25D bílý
Konstrukční tmel 25D šedý

bílý

šedý

OBSAH
310 ml
310 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

Sklenářský tmel
Vysoce kvalitní klasický sklenářský kyt. Velmi snadno se nanáší a vyhlazuje, po vytvrzení se nedrolí ani nepraská. Po vytvrzení přetíratelný
běžnými barvami.
POUŽITÍ
• Zasklívání tabulových skel do dřevěných a kovových rámů,
• tmelení skleněných výplní skleníků,
• různé utěsňovací a vyplňovací aplikace,
• nemá přilnavost na PP, PE, PTFE.
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TECHNICKÁ DATA
• Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C,
• schnutí: povrchově zasychá po 2-4 dnech.
béžový
OBJ. KÓD
1250700
1250690
1250800
1250900
1251000
1251100

EAN
8595152190010
8595152190096
8595152190027
8595152190034
8595152190041
8595152190058

NÁZEV
Sklenářský tmel 500g
Sklenářský tmel (kartuše)
Sklenářský tmel
Sklenářský tmel
Sklenářský tmel
Sklenářský tmel

OBSAH
500 g
600 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg

BALENÍ
6 ks
12 ks
6 ks
1 ks
1 ks
1 ks

	ČISTIČE, DOPLŇKY
ČISTIČE, DOPLŇKY

VyhLazovač povrchu tmelu
Pro finální úpravu povrchu většiny typů tmelů (akrylové, polyuretanové, silikony, MS polymery). Omezuje přilnavost těsnicí hmoty k aplikačnímu
nářadí, ochranným pomůckám a pokožce. Umožňuje esteticky upravit, rovnoměrně vytvarovat a vyhladit povrch tmelů.

OBJ. KÓD
4400301

EAN
8595152190133

NÁZEV
Vyhlazovač povrchu tmelu

OBSAH
1l

BALENÍ
12 ks

OBSAH
1 ks

BALENÍ
108 ks

Tmelařská stěrka
Stěrka pro uhlazování povrchu tmelů, univerzální pro různé typy spár. Vyrobena z odolného pružného materiálu.

OBJ. KÓD
1400800

EAN
8588001511036

NÁZEV
Tmelařská stěrka

SWIPEX čistIcí ubrousky
SOUDAL SWIPEX XXL čisticí ubrousky jsou netkané impregnované ubrousky pro rychlé a účinné odstranění zbytků nevytvrzených tmelů, lepidel,
montážních pěn a barev. Čistí a odstraňuje nečistoty, oleje, mazací tuky z rukou, nástrojů a jiných povrchů. Účinně odstraníte zbytky silikonů,
MS polymerů, polyuretanových pěn, lepidel i tmelů, rozpouštědlových lepidel apod. Ubrousky jsou uzavřeny v plastovém obalu s uzávěrem, a proto jsou
stále vlhké. Ubrousek povytažením z nádoby vytáhne další, který je tímto připraven k použití. Obal vždy dobře uzavřete, aby ubrousky nevysychaly.
POUŽITÍ
• Znečištěný povrch, ruce nebo nástroj důkladně otřete
ubrouskem. Díky povrchu speciálního materiálu ubrousku
a složení čisticí látky, kterou je napuštěn, odstraní
a zachytí veškeré nečistoty.
OBJ. KÓD
1402900
1402910

EAN
5411183096486
5411183057548

NÁZEV
SWIPEX čisticí ubrousky
SWIPEX XXL

OBSAH
20 ks
100 ks

BALENÍ
12 ks
6 ks

Odstraňovač silikonu
Odstranění starého tmelu nebo nevhodně aplikovaného vytvrzeného tmelu nebo zbytků lepidel z různých materiálů. Odstranění silikonových,
MS polymerových, butylenových a akrylových zbytků ze spoje před jeho přetmelením, odstranění nečistot z použitých tmelů. Průhledný gel s velmi
rychlým účinkem - působí již po 10 minutách, neskapává, nestéká a zanechává příjemnou citrusovou vůni. Před odstraňováním lepidel a jiných
než silikonových tmelů doporučujeme provést zkoušku účinnosti.

OBJ. KÓD
1402809

EAN
5411183041899

NÁZEV
Odstraňovač silikonu

OBSAH
100 ml

BALENÍ
12 ks
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SMX TECHNOLOGIE
Fix All Classic

FIX ALL

Neutrální pružný lepicí tmel vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru, veškeré tmelení a lepení
savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu. Fix All Classic nahrazuje většinu dostupných tmelů a lepidel.
Výborně přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní i umělý kámen, dřevo, dřevotříska, laminát, plasty, polystyren, PVC, korek,
minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek, měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán, zrcadla a mnoho dalších.
POUŽITÍ
• Tmelení a lepení téměř všech stavebních materiálů
v nejrůznějších kombinacích,
• tmelení v kuchyních koupelnách a sanitárních místnostech
– brání růstu plísní,
• tmelení konstrukčních vibračních spojů,
• přetíratelné vyplňování prasklin a nerovností.

bílý
OBJ. KÓD
1242080
1242000
1242101
1242102
1242103

EAN
5411183029040
5411183045385
5411183089648
5411183089655
5411183089631

černý

NÁZEV
Fix ALL Classic bílý
Fix ALL Classic bílý
Fix ALL Classic černý
Fix ALL Classic hnědý
Fix ALL Classic šedý

hnědý

šedý

OBSAH
80 ml
290 ml
290 ml
290 ml
290 ml

BALENÍ
10 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

Fix All Crystal
SOUDAL Fix All Crystal je 100% průhledný neutrální vysoce kvalitní pružný lepicí tmel. Vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra
materiálů v interiéru i exteriéru. POUŽITÍ: Veškeré tmelení a lepení savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu s nároky
na průhledný spoj. Fix All Crystal nahrazuje většinu dostupných tmelů a lepidel. Výborně přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní
i umělý kámen, dřevo, dřevotříska, laminát, plasty, polystyren, PVC, polykarbonátové panely, korek, minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek,
měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán, zrcadla a mnoho dalších.
POUŽITÍ
• Transparentní tmelení a lepení,
• tmelení a lepení téměř všech stavebních materiálů
v nejrůznějších kombinacích včetně zasklívání,
• transparentní konstrukční lepení a tmelení kovových
konstrukcí,
• ochranné transparentní překrývání a opravy Štukového
tmelu Soudal a jiných strukturních akrylátů.

transparent
OBJ. KÓD
1242800

EAN
5411183086135

NÁZEV
Fix ALL Crystal

OBSAH
290 ml

BALENÍ
12 ks

Fix All HT
Lepidlo a tmel s vysokou počáteční přilnavostí a pevností. Vytváří pružný a pevný spoj. Vhodný pro lepení, spojování a tmelení širokého spektra
materiálů v interiéru i exteriéru, veškeré lepení a tmelení savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu. Fix All High Tack
nahrazuje většinu dostupných lepidel nebo tmelů. Výborně přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní i umělý kámen, dřevo, dřevotříska,
laminát, plasty, polystyren, PVC, korek, minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek, měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika,
porcelán, zrcadla a mnoho dalších.
POUŽITÍ
• Konstrukční lepení a tmelení spár vibračních konstrukcí,
• tmelení spár mezi tabulovými plechy,
• přetíratelný tmel k výplni mezer či otvorů,
• lepení panelů, izolačních materiálů, soklů, latěk, obkladů
atd. na stěny.

bílý
OBJ. KÓD
1242850
1242851
1242852
1242855

EAN
5411183089402
5411183031920
5411183031944
5411183030213

NÁZEV
Fix ALL HT bílý
Fix ALL HT šedý
Fix ALL HT černý
Fix ALL HT hnědý

šedý

černý

hnědý

OBSAH
290 ml
290 ml
290 ml
290 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

Fix All Turbo
Fix ALL Turbo je nejrychleji vytvrzující lepidlo na bázi SMX® polymerů vhodné pro lepení, tmelení a utěsňování většiny materiálů v interiéru
i exteriéru. Má výbornou přilnavost na porézní i neporézní povrchy jako jsou: cihly, beton, ocel, železo, hliník, olovo, zinek, plasty, polystyren,
polyuretan, dřevo, laminát, MDF, dřevotříska, sádrokarton, korek, mramor, přírodní kámen, žula, minerální vlna, keramika, porcelán, sklo atd.
Trvale odolává působení plísní a je vhodné pro sanitární aplikace. Lepené spoje jsou zatížitelné již po 20 minutách.
POUŽITÍ
• Tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů
v interiéru i exteriéru,
• lepení a tmelení spojů ve stavebnictví a strojírenství,
• pružné lepení panelů, profilů a jiných dílů na většinu
běžných podkladů (dřevo, MDF, dřevotříska atd.),
• veškeré sanitární aplikace.

bílý
OBJ. KÓD
1242880
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EAN
5411183107472

NÁZEV
Fix ALL Turbo bílý

OBSAH
290 ml

BALENÍ
12 ks

SMX TECHNOLOGIE
FIX ALL FLOOR&WALL

FIX ALL

Fix All Floor & Wall je vysoce kvalitní lepidlo na bázi hybridních polymerů. Určeno k plošnému lepení stavebních materiálů, připraveno k okamžité
aplikaci. Univerzálně použitelné na všechny druhy povrchů a materiálů.

POUŽITÍ
• Lepení všech typů stavebních materiálů na savé i nesavé
povrchy,
• lepení všech typů podlahových krytin, dlažeb, koberců,
• lepení na všechny druhy stěn různých materiálů jako obklady,
ozdobné prvky, nerezové panely.
OBJ. KÓD
1242940

EAN
5411183093379

NÁZEV
Fix ALL Floor&Wall

OBSAH
4 kg

BALENÍ
1 ks

T-REX POWER

POUŽITÍ
• Montážní lepení i tmelení v domácnosti, ve stavebnictví
a strojírenství, především ve výrobě dopravních prostředků
(automobily, autokary, karavany, lodě, vlaky, letadla, nástavby
vozidel atd.) aplikace v kuchyních a sanitárních místnostech
– hmota obecně odolává růstu plísní, elastické lepení panelů,
desek, sendvičů, profilů aj. dílů na většinu běžných podkladů
přetíratelný výrobek k výplni mezer či otvorů.

T-REX

T-REX s unikátní technologií SMX® firmy SOUDAL je nejuniverzálnějším produktem s nejširším použitím na trhu. Svými vlastnostmi předčí
většinu tmelů a lepidel. Jako silikon je stejně odolný proti UV záření a stejně pružný, jako akrylátový tmel je přetíratelný většinou nátěrů
a jako polyuretanový tmel má silné lepicí účinky. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů.
Neobsahuje rozpouštědla, kyseliny ani izokyanáty. Neztrácí své vlastnosti ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, je vhodný pro sanitární účely.
Vysoká počáteční přilnavost T-REX předurčuje pro přímé lepení bez nutnosti fixace.

bílý
OBJ. KÓD
1243010

EAN
5411183094949

NÁZEV
T-REX POWER

OBSAH
290 ml

BALENÍ
12 ks

T-REX CRYSTAL
T-REX® CRYSTAL je unikátní 100% čiré lepidlo a tmel v jednom. Díky použití technologie SMX® firmy Soudal je nejuniverzálnějším produktem
s nejširším použitím na trhu. Svými vlastnostmi předčí většinu tmelů a lepidel. Jako silikon je stejně odolný proti UV záření a stejně pružný,
jako akrylátový tmel je přetíratelný většinou nátěrů a jako polyuretanový tmel má silné lepicí účinky. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití
a má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů. Neobsahuje rozpouštědla, kyseliny ani izokyanáty. Neztrácí své vlastnosti ani v prostředí
se zvýšenou vlhkostí, je vhodný pro sanitární účely. Velmi rychle tuhne a vytváří vysoce pevný trvale pružný a neviditelný spoj.
POUŽITÍ
• Montážní lepení i tmelení v domácnosti, ve stavebnictví
a strojírenství, především ve výrobě dopravních prostředků
(automobily, autokary, karavany, lodě, vlaky, letadla,
nástavby vozidel atd.).

transparent
OBJ. KÓD
1243020

EAN
5411183102095

NÁZEV
T-REX CRYSTAL

OBSAH
290 ml

BALENÍ
12 ks
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	LEPIDLA
T-REX GOLD POWER

T-REX

Vysokopevnostní lepidlo s extrémní počáteční přilnavostí. Vytváří vysoce pevný, pružný a vodotěsný spoj. Přilne i na vlhké podklady.
Použitelné na savé i nesavé podklady. Vlákny zesílená receptura lepidla zajišťuje vysokou pevnost spoje. Lepí např. dřevo, plast, cihly, kámen,
dlaždice, kovy, beton, dřevotřísku, MDF, OSB, překližku, omítku, sádrokarton, keramiku aj. Nahrazuje hřebíky a šrouby.
POUŽITÍ
• Veškeré běžné montážní lepení v domácnosti a na stavbě,
konstrukční lepení a tmelení spár vibrujících a dynamicky
namáhaných konstrukcí, lepení v automobilovém
průmyslu, lepení podlahových lišt, pružné lepení
stavebních prvků na většinu běžných podkladů, lepení
zrcadel přímo na reflexní vrstvu, lepení dekorativních
obkladových nebo izolačních panelů.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• aplikační teplota: +5 °C až +35 °C,
• otevřený čas: cca 5 min.,
• rychlost vytvrzení: 3 mm/24 hod.

OBJ. KÓD
1243040

EAN
5411183123069

NÁZEV
T-REX GOLD POWER

OBSAH
290 ml

BALENÍ
12 ks

T-REX EXTRA FIX
Snadno použitelné montážní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Vlákny zesílená receptura lepidla zajišťuje vysokou pevnost spoje. Neobsahuje
rozpouštědla a je určeno na savé povrchy. Lepí většinu stavebních materiálů jako např. dřevo, cihly, beton, dřevotřísku, OSB, MDF, omítku,
sádrokarton, keramiku aj. Okamžitá přilnavost 300 kg/m2. Umožňuje lepení bez fixace lepených dílů.
POUŽITÍ
• Určeno pro lepení mnoha materiálů s okamžitou fixací,
lepí dřevo, řadu plastů, cihly, kámen, dlaždice, kovy
na porézní povrchy jako beton, omítka, MDF, OSB,
překližka, dřevotříska, sádrokarton apod.
• vhodné pro lepení dekorativních prvků, podlahových
lišt, obkladových desek apod. Vhodné pro vertikální
i horizontální lepení.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C,
• aplikační teplota: +5 °C až +35 °C,
• počáteční přilnavost: min. 300 kg/m2,
• otevřený čas: cca 15 min.

OBJ. KÓD
1243030

EAN
5411183123045

NÁZEV
T-Rex Extra Fix

OBSAH
380 g

BALENÍ
12 ks

T-REX PROFI BOND
Snadno použitelné profesionální montážní lepidlo s okamžitou přilnavostí. Vhodné pro lepení většiny stavebních materiálů. Vlákny zesílená
receptura lepidla zajišťuje vysokou pevnost spoje. Lepí savé i nesavé povrchy, rychleschnoucí.
POUŽITÍ
• Lepení obvodových lišt a dekorativních prvků,
sádrokartonových desek ve svislé i vodorovné poloze,
lepení kobercových, přechodových, instalačních lišt apod.
Vhodné pro přímé lepení mnoha materiálů jako plasty,
cihly, kámen, keramika, kovy, beton, omítka, MDF, OSB,
dřevo, dřevotříska apod.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C,
• aplikační teplota: +5 °C až +35 °C,
• otevřený čas: cca 5 min..

OBJ. KÓD
1243050
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EAN
5411183123052

NÁZEV
T-Rex Profi Bond

OBSAH
380 g

BALENÍ
12 ks

	LEPIDLA
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	LEPIDLA
CHEMICKÉ KOTVY

Soudafix VE-280 SF
Vysoce kvalitní vodě odolná dvousložková hmota na bázi vinylesterové pryskyřice připravená k okamžitému požití. Rychle tuhnoucí, použitelná
v širokém spektru teplot i na mokré zdivo, vodě odolná, bez styrenu. Zajišťuje pevné kotvení bez působení napětí v podkladu, upevnění kovových
kotev, svorníků, armovacích prvků, závitových tyčí, profilů apod. do plných i dutých materiálů jako beton, popraskaný beton, plné cihly, duté cihly,
pórobeton, přírodní kámen, sádrokarton apod.
POUŽITÍ
• Instalace radiátorů a vzduchotechnického vedení,
• montáže a kotvení přístřešků, stříšek, opěrek, nosičů,
• kotvení lezeckých prvků a kovových žebříků,
• upevňování zábradlí, madel, žerdí, potrubí
a demontovatelných částí.
OBJ. KÓD
4303028

EAN
5411183089112

NÁZEV
SOUDAFIX VE-SF

OBSAH
280 ml

BALENÍ
12 ks

Soudafix VE-380 SF
Vysoce kvalitní vodě odolná dvousložková hmota na bázi vinylesterové pryskyřice připravená k okamžitému použití. Rychle tuhnoucí, použitelná
v širokém spektru teplot i na mokré zdivo, vodě odolná, bez styrenu. Zajišťuje pevné kotvení bez působení napětí v podkladu, upevnění kovových
kotev, svorníků, armovacích prvků, závitových tyčí, profilů apod. do plných i dutých materiálů jako beton, popraskaný beton, plné cihly, duté cihly,
pórobeton, přírodní kámen, sádrokarton apod.
POUŽITÍ
• Instalace radiátorů a vzduchotechnického vedení,
• montáže a kotvení přístřešků, stříšek, opěrek, nosičů,
• kotvení lezeckých prvků a kovových žebříků,
• upevňování zábradlí, madel, žerdí, potrubí
a demontovatelných částí.
OBJ. KÓD
4303038

EAN
5411183089624

NÁZEV
SOUDAFIX VE-SF

OBSAH
380 ml

BALENÍ
12 ks

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

OBSAH
380 ml

BALENÍ
10 ks

SOUDAFIX P-300SF
Dvousložková kotvicí malta pro upevňování kotevních prvků bez působení napětí v podkladu. Univerzálně použitelná, snadno
se aplikuje běžnou pistolí, rychle vytvrzuje, opakovaně použitelná (po výměně směšovací trysky).
POUŽITÍ
• Vhodná pro kotvení závitových tyčí, kovových kotev,
armovacích tyčí, závitových pouzder apod. do plných
i dutých stavebních materiálů jako je beton, cihla, kámen,
sádrovláknité a cementotřískové stěny apod.

OBJ. KÓD
4302930

EAN
5411183119635

NÁZEV
SOUDAFIX P-300 SF

Pistole 3K chemická kotva
Speciální aplikační pistole pro vytlačování chemických kotev SOUDAFIX VE-SF v balení o objemu 380-400 ml.

OBJ. KÓD
4408508
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EAN
8595573524326

NÁZEV
Pistole 3K chemická kotva 380 ml

Příslušenství k chemickým kotvám
OBJ. KÓD
1434412
1434415
1434416
1434420

EAN
8590108910148
8590108910155
8590108910162
8590108910179

NÁZEV
Sítko plastové 12 × 45 mm
Sítko plastové 15 × 85 mm
Sítko plastové 15 × 130 mm
Sítko plastové 20 × 85 mm

Příslušenství k chemickým kotvám

Sítko plastové
BALENÍ
50 ks
20 ks
15 ks
10 ks

Sítko ocelové
OBJ. KÓD
1434512
1434516
1434520

EAN
8590108910186
8590108910193
8590108910209

NÁZEV
Sítko ocelové 12 × 1000 mm
Sítko ocelové 16 × 1000 mm
Sítko ocelové 20 × 1000 mm

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

Svorník závitový MP
OBJ. KÓD
1434606
1434608
1434610
1434612
1434616

EAN
8590108910094
8590108910100
8590108910117
8590108910124
8590108910131

NÁZEV
Svorník závitový MP M6 × 70 mm
Svorník závitový MP M8 × 100 mm
Svorník závitový MP M10 × 110 mm
Svorník závitový MP M12 × 120 mm
Svorník závitový MP M16 × 150 mm

BALENÍ
100 ks
50 ks
25 ks
20 ks
10 ks

ČistIcí kartáček
OBJ. KÓD
1434820

EAN
8590108910254

NÁZEV
Čisticí kartáček 8-20 mm

BALENÍ
1 ks

Vyfukovací pumpička
OBJ. KÓD
1434830

EAN
8590108910087

NÁZEV
Vyfukovací pumpička

BALENÍ
1 ks

Mixážní tryska Soudafix
OBJ. KÓD
1434800
1434900
1434908
1434910

EAN
8590108910070
8595152139019
8595152139026
8595152139033

NÁZEV
Mixážní tryska Soudafix
Mixážní tryska Soudafix
Mixážní tryska Soudafix
Mixážní tryska Soudafix

BALENÍ
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks

SOUDAFIX SADA SÍTKO + SVORNÍK
OBJ. KÓD
1434908
1434910

EAN
8595152139026
8595152139033

NÁZEV
SOUDAFIX SADA M8
SOUDAFIX SADA M10

BALENÍ
12 ks
12 ks
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	LEPIDLA
Montážní lepidlo 48A

LEPIDLA

Profesionální neoprenové lepidlo s výbornou počáteční přilnavostí a vysokou pevností lepeného spoje. Výborně přilne na většinu stavebních
materiálů, zůstává pružné, nestéká a je vhodné i k lepení na ne zcela rovné povrchy. Nahrazuje hřebíky, vruty nebo šrouby. Rychle vytvrzuje
a je voděodolné.
POUŽITÍ
• Montážní lepení ve stavebnictví s nároky na vysokou
počáteční přilnavost, rychlou efektivní práci a kvalitní,
pevný spoj s dlouhodobou životností,
• vhodné pro vzájemné lepení materiálů jako dřevo,
cihla, kámen, kovy, plasty (mimo PE, PP, PTFE, pěnový
polystyren),
• lepí lišty, latě, prahy, parapety, obklady, dlažby
schodnice, podlahové krytiny apod.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C,
• pracovní teplota: +5 °C až +35 °C,
• otevřený čas: 5 minut.

OBJ. KÓD
1317406

EAN
5411183005679

NÁZEV
Montážní lepidlo 48A

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

Univerzální montážní lepidlo 49A
Univerzálně použitelné lepidlo na bázi syntetického kaučuku nahrazující tradiční spojování šrouby, hřebíky nebo nýty. Výborně přilne na většinu
stavebních podkladů, rychle vytvrzuje a je vodovzdorné. Díky vysoké počáteční přilnavosti umožňuje lepení bez nutnosti fixace. Nenarušuje pěnový
polystyren.
POUŽITÍ
• Rychlé a efektivní upevnění doplňkových stavebních prvků
jako jsou obvodové a dekorativní lišty, parapety, prahy,
ozdobné prvky z pěnového polystyrenu, obkladové desky
a panely apod.,
• vzájemné lepení většiny běžných stavebních materiálů,
• lepení dekorativních a izolačních prvků z pěnového
polystyrenu i na nesavé podklady.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +60 °C,
• pracovní teplota: +5 °C až +35 °C,
• otevřený čas: max. 15 minut.

OBJ. KÓD
1317507

EAN
5411183008397

NÁZEV
Univerzální montážní lepidlo 49A

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

Konstukční lepidlo 60A
Transparentní voděodolné lepidlo s výjimečnou pevností > 100 kg/cm2. V průběhu vytvrzování napěňuje a dokonale vyplňuje nerovnosti povrchu.
Při nanášení nestéká, vytváří neviditelný spoj, vhodné pro profesionální využití.
POUŽITÍ
• Pro vodovzdorné a pevné lepení materiálů jako dřevo,
cihly, tvárnice, beton, kovy, polyuretanové izolační desky
apod.,
• vhodné pro průmyslové lepení nebo opravy nábytku, oken
a dveří a jiných dřevěných konstrukcí,
• nestéká, je vhodné i pro vertikální lepení.
TIP:
Mírné navlhčení podkladu urychluje tuhnutí a zvyšuje efekt
napěňování lepidla.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -30 °C až +100 °C,
• pracovní teplota: +5 °C až +35 °C,
• vodovzdornost: D4 (ČSN EN 204).

OBJ. KÓD
1300104

EAN
5411183008403

NÁZEV
Konstrukční lepidlo 60A

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

Mont Fix
Montážní lepidlo s výbornou počáteční přilnavostí a vysokou výslednou pevností lepeného spoje. Nahrazuje hřebíky a šrouby. Bez nutnosti fixace lze
lepit předměty až do hmotnosti 70 kg/m2. Nanáší se na jeden z podkladů, je vhodné i pro lepení na ne zcela rovné povrchy. Přilne na většinu savých
i nesavých stavebních materiálů. Neobsahuje rozpouštědla ani nebezpečné látky. Odolává působení vlhkosti, bílé, přetíratelné, snadno se čistí.
POUŽITÍ
• Montážní lepení většiny stavebních materiálů jako dřevo,
kámen, beton, cihly, keramika, kovy, plasty (mimo PE,
PTFE), překližka, dřevotříska, pěnový polystyren, laminát
apod.,
• lepení obvodových podlahových lišt, dekorativních lišt
a panelů,
• lepení parapetů, prahů a soklů,
• lepení obkladových dekorativních nebo tepelně izolačních
desek.
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OBJ. KÓD
1317535

EAN
5411183109735

NÁZEV
Mont Fix

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

	LEPIDLA
Lepidlo na zrcadla

POUŽITÍ
• Lepení všech typů a rozměrů zrcadel na běžné stavební
povrchy jako zdivo, omítka, obklady, dřevo, lamino,
sádrokarton, dřevotříska, sklo, kovové povrchy apod.,
• vhodné pro lepení i spárování při realizaci zrcadlových
stěn.

LEPIDLA

Speciální lepidlo na bázi neutrálního silikonu pro lepení zrcadel na běžné stavební povrchy. Má výbornou přilnavost na většinu materiálů,
není agresivní, nenarušuje reflexní vrstvu zrcadel. Po vytvrzení je trvale pružné. Určeno k profesionálnímu využití.
TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +150 °C,
• otevřený čas: cca 30 minut,
• celkové vytvrzení: 1 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks na cca 15 m spoje.

OBJ. KÓD
1317800

EAN
5411183012646

NÁZEV
Lepidlo na zrcadla

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

Akvaristické lepidlo
Trvale pružné lepidlo na bázi silikonu s vynikající přilnavostí ke sklu. Po vytvrzení je dokonale neutrální a netoxické, není škodlivé vůči zvířatům
ani rostlinám. Odolává dlouhodobému působení vody i UV záření. Je vodotěsné, nelze ho přetírat.
POUŽITÍ
• Montáž nebo opravy akvárií a terárií,
• výroba skleněného nábytku, tmelení výkladních skříní,
spoje a lepení různých skleněných segmentů konstrukcí.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C,
• tvorba slupky: cca 7 minut.

TIP:
• Použijte dostatečné vyztužení jako prevenci proti průhybu
skel.
OBJ. KÓD
1317000

EAN
5411183012653

NÁZEV
Akvaristické lepidlo

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

Lepidlo na parozábrany
Vzduchotěsné lepidlo pro spojování a utěsňování veškerých materiálů s nároky na parotěsný a vzduchotěsný spoj. Dokonale přilne ke všem
podkladům včetně polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP).
POUŽITÍ
• Vzduchotěsné spojování a lepení parotěsných membrán
střešních systémů. Fixace PE, PP folií vzájemně
i v kombinaci s běžnými stavebními materiály. Vytváření
vzduchotěsných a prachotěsných spojů ve stavebnictví
i průmyslu. Utěsňování spojů a lepení okenních folií
v rámci SOUDAL WINDOW SYSTÉM.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C,
• otevřený čas: 60 až 90 minut,
• vytvrzení: 2 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks cca 20 m spoje.

OBJ. KÓD
1318300

EAN
5411183112131

NÁZEV
Lepidlo na parozábrany

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

Lepidlo na polystyrEn
Snadno použitelná pasta pro lepení výrobků z pěnového i tvrzeného polystyrenu nebo jiných syntetických pěnových materiálů na savé podklady.
Má vysokou počáteční přilnavost, rychle tuhne, je trvale pružné, neobsahuje rozpouštědla.
POUŽITÍ
• Lepení stropních podhledů, dekorativních prvků
a izolačních desek z pěnového polystyrenu na savé
stavební podklady jako zdivo, omítky, kámen, beton,
dřevo, sádrokarton, dřevovláknité a cementotřískové
desky.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C,
• otevřený čas: 15 min.,
• plné vytvrzení: cca 24 hodin.

OBJ. KÓD
1332100
1332200
1332300
1332400

EAN
8595152140176
8595152140183
8595152140190
8595152151134

NÁZEV
Lepidlo na polystyren
Lepidlo na polystyren
Lepidlo na polystyren
Lepidlo na polystyren

OBSAH
1 kg
3 kg
250 g
400 g

BALENÍ
4 ks
1 ks
6 ks
12 ks

| 31 |

	LEPIDLA
Lepidlo na dřevo 62A

LEPIDLA

Lepidlo na dřevo, dýhu, překližku, dřevotřísku, karton, papír apod. Silná přilnavost, snadná aplikace, po vytvrzení průhledné.
Odolnost vůči vlhkosti D2 dle EN 204.
POUŽITÍ
• Lepení dřeva, dýhy, překližky, dřevotřísky, papíru, kartonu
apod. a to vzájemně nebo na porézní podklady. Vhodné
pro konstrukční spoje měkkých dřev.

OBJ. KÓD
1300200
1300300
1300400
1300500

EAN
5411183033634
5411183033610
5411183013209
5411183001213

NÁZEV
Lepidlo na dřevo 62A
Lepidlo na dřevo 62A
Lepidlo na dřevo 62A
Lepidlo na dřevo 62A

OBSAH
250 g
750 g
5 kg
25 kg

BALENÍ
12 ks
6 ks
1 ks
1 ks

OBSAH
250 g
750 g
5 kg
25 kg

BALENÍ
12 ks
6 ks
1 ks
1 ks

Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí
Velmi rychle vytvrzující lepidlo na dřevo. Silná přilnavost, snadná aplikace, rychleschnoucí, po vytvrzení průhledné.
Odolnost vůči vlhkosti D2 dle EN 204.
POUŽITÍ
• Určeno pro lepení dřeva, dýhy, překližky, dřevotřísky,
papíru, kartonu apod., a to vzájemně nebo na porézní
podklady. Vhodné i pro konstrukční lepení zadlabávaných
a čepových spojů.
OBJ. KÓD
1300700
1300800
1300900
1301000

EAN
5411183033313
5411183033627
5411183013216
5411183001251

NÁZEV
Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí
Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí
Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí
Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí

PU lepidlo na dřevo 66A
Rychleschnoucí lepidlo na bázi polyuretanu s nejvyšší odolností proti vodě. Pro lepení dřevěných prvků (okna, dveře, hranoly…), MDF, překližky,
dýhy, dřevotřísky, sádrokartonu a izolačních materiálů (mimo PS). Snadná aplikace, silná přilnavost, kvalitní spoj, vyhovuje i k lepení vlhkého
dřeva. Odolnost vůči vlhkosti D4 dle EN 204. Vhodné i pro profesionální použití.
POUŽITÍ
• Lepení výše uvedených materiálů v dřevařském,
nábytkářském a stavebním průmyslu a všude tam, kde
je nutné zajistit vysokou odolnost spoje proti vodě. Nelze
použít pro PE, PP a PS.
OBJ. KÓD
1301104
1301204
1301304

EAN
5411183039469
5411183039476
5411183042681

NÁZEV
PU lepidlo na dřevo 66A
PU lepidlo na dřevo 66A
PU lepidlo na dřevo 66A

OBSAH
250 g
750 g
5 kg

BALENÍ
12 ks
6 ks
5 ks

Lepidlo na dřevo 67A vodostálé
Lepidlo na dřevo a dřevotřísku se zvýšenou odolností vůči vlhkosti. Silná přilnavost, snadná aplikace, rychleschnoucí, po vytvrzení průhledné.
Odolnost vůči vlhkosti D3 dle EN 204.
POUŽITÍ
• Zvláště vhodné pro lepení tvrdých dřev (dub, exotické
dřevo atd.) a dřevěných konstrukcí vystavovaných
krátkodobému působení vody nebo vlhkosti.

OBJ. KÓD
1301400
1301500
1301600
1301700
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EAN
5411183033320
5411183033603
5411183013223
5411183001305

NÁZEV
Lepidlo na dřevo 67A vodostálé
Lepidlo na dřevo 67A vodostálé
Lepidlo na dřevo 67A vodostálé
Lepidlo na dřevo 67A vodostálé

OBSAH
250 g
750 g
5 kg
25 kg

BALENÍ
12 ks
6 ks
1 ks
1 ks

	LEPIDLA
Lepidlo na parkety 69A

LEPIDLA

Snadno použitelná speciální hmota na bázi syntetických pryskyřic obsahující etylalkohol pro pevné protiskluzové lepení parket všeho druhu.
Nezpůsobuje bobtnání či jiné tvarové deformace dřeva.
POUŽITÍ
• Pevné omezeně plastické lepení mozaikových parket,
vlysových parket a dřevěných dlažeb na podklady všeho
druhu. Obzvlášť vhodné pro aplikace, kde ostatní běžná
lepidla nejsou vhodná, tj. lepení parket z tvrdých či
exotických druhů dřev. Vhodné pro podlahové vytápění.

OBJ. KÓD
1315606
1315706

EAN
5411183030930
5411183031029

NÁZEV
Lepidlo na parkety 69A
Lepidlo na parkety 69A

OBSAH
5 kg
13 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks

Lepidlo na plovoucí podlahy 70A
Lepidlo na plovoucí podlahy pro spoje typu pero-drážka. Rychle schnoucí, vynikající odolnost proti vodě, silná přilnavost, snadná aplikace,
po vytvrzení průhledné. Odolnost vůči vlhkosti D3 dle EN 204.
POUŽITÍ
• Vhodné pro vzájemné lepení lamel laminátových
a dřevěných podlah se systémem pero-drážka. Láhev
je vybavena speciální aplikátorem pro snadné nanášení
lepidla do drážky.

OBJ. KÓD
1315800

EAN
5411183030978

NÁZEV
Lepidlo na plovoucí podlahy 70A

OBSAH
500 g

BALENÍ
12 ks

Lepidlo na obkládačky 24A
Pastovitá hmota připravená k okamžitému použití určená k lepení keramických obkladů a dlažeb. Má výbornou přilnavost na většinu stavebních
podkladů, trvale pružné a voděodolné. Třída D1T dle EN 12004.
POUŽITÍ
• Lepení keramických obkladů na povrchy jako zdivo, beton,
dřevo, dřevotříska, sádrokarton, umakart, kovy, starý
obklad apod. Vhodné i do prostor se zvýšenou vlhkostí
jako koupelny a kuchyně a pro podklady u kterých nelze
zabránit drobným pohybům.
TIP
• Vhodné pro snadné lepení obkladů a dlažeb při
rekonstrukci bytových jader.

OBJ. KÓD
1312000
1312100
1312200
1312300

EAN
5411183007932
5411183012301
5411183009523
5411183030831

NÁZEV
Lepidlo na obkládačky 24A
Lepidlo na obkládačky 24A
Lepidlo na obkládačky 24A
Lepidlo na obkládačky 24A

OBSAH
300 ml
1 kg
5 kg
15 kg

BALENÍ
15 ks
6 ks
1 ks
1 ks

Lepidlo na podlahové krytiny 26A
Lepení všech typů podlahových krytin. Fixace koberců s i bez pěnového podkladu, linoleí, podlahových krytin s vinylovým nebo PVC podkladem,
vodotěsných krytin s PVC podkladem. Univerzální lepidlo na bázi vodní disperze syntetických pryskyřic s dlouhou dobou zpracovatelnosti a vysokou
smykovou pevností spoje. Neobsahuje rozpouštědla.
POUŽITÍ
• Lepení všech typů podlahových krytin,
• lepení koberců s pěnovým podkladem i bez pěnového
podkladu,
• lepení podlahových krytin s vinylovým nebo PVC
podkladem,
• lepení vodotěsných krytin s PVC podkladem.

OBJ. KÓD
1315000
1315100
1315200

EAN
5411183002388
5411183094215
5411183002395

NÁZEV
Lepidlo na podlahové krytiny 26A
Lepidlo na podlahové krytiny 26A
Lepidlo na podlahové krytiny 26A

OBSAH
1 kg
5 kg
15 kg

BALENÍ
6 ks
1 ks
1 ks
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	LEPIDLA
NOVOFIX lepidlo na PVC

LEPIDLA

Profesionální lepidlo pro lepení výrobků z neměkčeného PVC - Novoduru. Lepené části očistěte a zdrsněte. Na obě plochy naneste tenkou vrstvu
lepidla a ihned spojte. Max. pevnost spoje je dosažena po 24 hod. (+20 °C). Nižší teplota prodlužuje dobu schnutí.
POUŽITÍ
• Lepení všech typů tvrdého PVC,
• lepení PVC trubek a příslušenství v sanitárních aplikacích,
• lepení PVC okapů, žlábů, střešních říms atd.

OBJ. KÓD
1331000

EAN
8595152140114

NÁZEV
NOVOFIX lepidlo na PVC

OBSAH
13 ml

BALENÍ
15 ks

Cyanofix 84A
Lepí během několika sekund většinu materiálů jako porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, atd. Vhodné pro běžné rychlé opravy v domácnosti
i pro průmyslové použití. Vysoce kvalitní sekundové lepidlo s velmi rychlým tuhnutím a vysokou lepicí silou. Lepidlo ihned reaguje po stlačení
lepených předmětů k sobě a vytěsnění vzduchu.
POUŽITÍ
• Lepí během několika sekund většinu hladkých materiálů,
• běžné rychlé opravy,
• vhodné na porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů,
atd.,
• nepoužívat na PE, PP, PTFE.
OBJ. KÓD
1317611
1317650

EAN
5411183033597
8595152140015

NÁZEV
CYANOFIX 84A
CYANOFIX 84A BLISTR

OBSAH
20 g
3g

BALENÍ
12 ks
12 ks

Univerzální kontaktní lepidlo
Konstrukční spoje mezi savými a nesavými materiály, pružné spoje, kdy je alespoň jeden povrch savý. Lepení gumových hydroizolací včetně
střešních i na bitumenový podklad, opravy pružných spojů měkkých materiálů běžného použití (kůže, textil, guma atd.). Rychle zasychá
a vytvrzuje. Po vytvrzení odolné vůči povětrnostním vlivům, vytváří elastický spoj po celou dobu životnosti. Velmi vhodné i pro lepení pružných
materiálů. Lepidlo s vysokou počáteční i konečnou pevností spoje.
POUŽITÍ
• Veškeré konstrukční spoje mezi savými a nesavými
materiály,
• veškeré pružné spoje, kdy je alespoň jeden povrch savý,
• lepení gumových hydroizolací včetně střešních
i na bitumenový podklad,
• svislé i vodorovné lepení plošných prvků.
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OBJ. KÓD
1330100
1330200
1330300
1330400
1330500
1330600

EAN
8595152140022
8595152140039
8595152140046
8595152140053
8595152140060
8595152140077

NÁZEV
Univerzální kontaktní lepidlo
Univerzální kontaktní lepidlo
Univerzální kontaktní lepidlo
Univerzální kontaktní lepidlo
Univerzální kontaktní lepidlo
Univerzální kontaktní lepidlo

OBSAH
50 ml
350 g
0,9 kg
3,6 kg
7,5 kg
15 kg

BALENÍ
24 ks
12 ks
6 ks
1 ks
1 ks
1 ks

	LEPIDLA
EPOXY RAPID

LEPIDLA

Vysoce kvalitní, rychletuhnoucí dvousložkové lepidlo s vysokou lepicí silou. Vhodné pro lepení většiny materiálů jako kov, dřevo, mramor, keramika,
sklo, plasty, dřevotříska, kůže, beton, látky, guma. Doporučujeme pro lepení savých i nesavých hladkých povrchů, větších ploch i drobných částí.
Po vytvrzení je voděodolné, vytváří velmi pevný a trvanlivý spoj. Vzhledem k oddělenému balení jednotlivých složek v balení netvrdne a je vhodné
pro opakované používání. Čas použití promíchaného lepidla: 5 minut, fixace lepených částí: 20 minut, plné vytvrzení: 2 hodiny.
POUŽITÍ
• Přilne na většinu materiálů jako je kov, dřevo, mramor,
keremika, sklo, dřevotříska, beton, látka, guma.

OBJ. KÓD
1333100

EAN
5411183078345

NÁZEV
EPOXY RAPID

OBSAH
2 × 10 g

BALENÍ
12 ks

EPOXY EXTRA STRONG
Vysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo. Lepí porcelán, keramiku, plasty (kromě PP, PE, PTFE), kámen, mramor, dřevo, kůži, kov.
Voděodolné, odolává většině rozpouštědel, výsledná pevnost spoje min. 300 kg/cm2. Čas použití promíchaného lepidla: 120 minut, fixace
lepených částí: 6 hodin, plné vytvrzení: 12 hodin.
POUŽITÍ
• Lepí porcelán, keramiku, plasty, kámen, mramor, dřevo,
kůži, kov, atd.

OBJ. KÓD
1333300

EAN
5411183078338

NÁZEV
EPOXY EXTRA STRONG

OBSAH
2 × 15 g

BALENÍ
12 ks

EPOXY LIQUID STEEL
Dvousložkové lepidlo „Tekutý kov“ pro lepení a spojování většiny kovů jako železo, hliník, měď, ocel včetně nerezu. Voděodolné, vynikající
pro lepení, opravy a fixaci kovových předmětů (instalatérské práce, auto/moto). Po vytvrzení lze brousit a jinak mechanicky zpracovávat.
Čas použití promíchaného lepidla: 5 minut, fixace lepených částí: 2 hodiny, plné vytvrzení: 6 hodin.
POUŽITÍ
• Lepení a spojování většiny kovů jako je železo, hliník,
měď, ocel, nerez.

OBJ. KÓD
1333200

EAN
5411183078369

NÁZEV
Epoxy Liquid Steel

OBSAH
2 × 15 g

BALENÍ
12 ks

EPOXY PLASTIC STEEL 83A
Dvousložková hmota „Plastický kov“ vytváří po vytvrzení materiál, který výborně přilne k podkladům jako železo, hliník, ocel (včetně nerezu),
měď, dřevo, plasty (kromě PP a PE), porcelán, keramika, sklo, kámen, beton apod. Lze opracovávat jako běžné kovy. Rychleschnoucí, voděodolné,
použitelné pro vyplňování otvorů, zatěsňování prasklin, rychlé a účinné řešení havarijních situací. Teplotní odolnost: od -40 °C do +120 °C.
Čas použití promíchaného lepidla: 5 minut, plné vytvrzení: 60 minut.
POUŽITÍ
• Vhodné pro vyplňování otvorů, prasklin, účinné a rychlé
řešení havarijních situací.

OBJ. KÓD
1333600

EAN
5411183078376

NÁZEV
Epoxy Plastic Steel 83A

OBSAH
50 g

BALENÍ
1 ks
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	LEPIDLA
CEMENTOVÁ LEPIDLA

EXTRA-FLEX Flexibilní lepidlo
Mrazuvzdorné flexibilní lepidlo na bázi cementu s prodlouženou dobou zpracování. Určeno k lepení obkladů a dlažeb vystavených zvýšenému
namáhání. Má vynikající přídržnost k běžným podkladům jako beton, zdivo, cementové a vápenocementové omítky, sádrokarton a hydroizolační
hmoty SOUDAL. Splňuje požadavky EN 12 004 pro třídu C2TE-S1.
POUŽITÍ
• Lepení keramických obkladů a dlažeb na:
Běžné stavební podklady, podlahy s vytápěním a jiné
tepelně namáhané podklady, netradiční podklady jako
sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky
apod., balkónech nebo terasách, starý obklad, namáhané
podlahy v průmyslových provozech.
• Vhodné pro lepení umělých kamenů a obkladových pásků
z betonu, keramiky nebo sádry.

TECHNICKÁ DATA
• Zpracovatelnost směsi: 120 min.,
• spotřeba: 2-4 kg/m2 (dle typu zubové stěrky a povahy podkladu),
• C2TE-S1.

OBJ. KÓD
1313805

EAN
8595152140121

NÁZEV
EXTRA-FLEX Flexibilní lepidlo

OBSAH
25 kg

BALENÍ
1 ks

PROFI-FLEX MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO
Mrazuvzdorné cementové lepidlo pro profesionální lepení obkladu a dlažeb vystavených zvýšenému namáhání. Vynikající přídržnost k většině
podkladů, výborná přilnavost na nesavé povrchy, vysoká pevnost v tahu i v tlaku, se sníženým skluzem, pro interiér i exteriér, nehořlavé.
Splňuje požadavky EN 12004 pro třídu C2T.
POUŽITÍ
• Lepení keramických obkladů a dlažeb na:
Běžné stavební podklady, podlahy s vytápěním a jiné
tepelně namáhané podklady, netradiční podklady jako
sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky
apod., balkónech nebo terasách, starý obklad, namáhané
podlahy v průmyslových provozech.
• Vhodné pro lepení umělých kamenů a obkladových pásků
z betonu, keramiky nebo sádry.

TECHNICKÁ DATA
• Zpracovatelnost směsi: 120 minut,
• spotřeba: 2-4 kg/m2 (dle typu zubové stěrky a povahy podkladu),
• C2T.

OBJ. KÓD
1313825

EAN
8595152140220

NÁZEV
PROFI-FLEX

OBSAH
25 kg

BALENÍ
1 ks

TILE-FLEX lepidlo na obklady a dlažby
Mrazuvzdorné cementové lepidlo se sníženým skluzem na obklady a dlažby. Vhodné pro exteriér i interiér. Výborná zpracovatelnost a přídržnost
k většině stavebním podkladům, nehořlavé. Splňuje požadavky EN 12004 pro třídu C1T.
POUŽITÍ
• Určeno k lepení všech typů keramických obkladů
a dlažeb na běžné stavební podklady jako beton,
omítky, sádrokarton apod. Vhodné pro lepení dlažeb
na podlahy s teplovodním vytápěním, lepení na povrchy
ošetřené hydroizolační stěrkou, lepení umělých kamenů
a obkladových pásků z betonu, keramiky nebo sádry.

TECHNICKÁ DATA
• Zpracovatelnost směsi: 120 minut,
• spotřeba: 2-4 kg/m2 (dle typu zubové stěrky a povahy podkladu),
• C1T.

OBJ. KÓD
1313925

EAN
8595152151202

NÁZEV
TILE-FLEX Lepidlo na obklady a dlažby

OBSAH
25 kg

BALENÍ
1 ks

ETICS-FLEX fasádní stěrkový tmel
Stěrkový a lepicí tmel na bázi cementu pro tvorbu základní vrstvy nebo lepení izolantu při realizaci zateplovacích systémů. Vhodný pro plošné
vyrovnávání stavebních povrchů. Výborná zpracovatelnost, vhodný pro interiér i exteriér, voděodolný a mrazuvzdorný.
POUŽITÍ
• Jako stěrková hmota k tvorbě základní vrstvy s vloženou
armovací mřížkou při povrchové úpravě zateplovacích
systémů. Plošné i lokální vyrovnávání stavebních povrchů,
před další povrchovou úpravou tenkovrstvými omítkami
a stěrkami nebo před lepením obkladů. Vhodný pro lepení
izolantu z pěnového polystyrenu nebo minerální vaty
na běžné stavební podklady.

TECHNICKÁ DATA
• Zpracovatelnost směsi: 2-3 hodiny,
• spotřeba při stěrkování: 3-6 kg/m2,
• spotřeba při lepení: 3-6 kg/m2.

OBJ. KÓD
1313950
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EAN
8595152110247

NÁZEV
ETICS-FLEX Fasádní stěrkový tmel

OBSAH
25 kg

BALENÍ
1 ks

NÁTĚRY A STĚRKY
Hydroizolace

Koupelnová hydroizolace
Snadno použitelný hydroizolační nátěr určený k tvorbě pružné ochranné vrstvy proti stékající vodě v interiéru. Vytváří souvislou vodotěsnou
a trvale pružnou membránu. Má velmi dobrou přídržnost k podkladu a dlouhodobě chrání stavební konstrukci před průnikem vody.
POUŽITÍ
• Hydroizolace povrchů v interiéru, pružná membrána pod
obklady a dlažby, izolace stěn a podlah v sanitárních
místnostech, kuchyních, prádelnách.

OBJ. KÓD
1510225
1510230

EAN
8595152190454
8595152190461

NÁZEV
Koupelnová hydroizolace
Koupelnová hydroizolace

OBSAH
5 kg
10 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks

Hydroizolační stěrka 1K
Pružná hydroizolační hmota pro tvorbu vodotěsné vrstvy dle ČSN EN 14891. Vytváří souvislou hydroizolační bariéru. Má velmi dobrou přídržnost
k podkladu a dlouhodobě chrání stavební konstrukce před průnikem vody.
POUŽITÍ
• Vhodná pro interiér i exteriér, hydroizolace sklepů, teras,
balkónů a lodžií. Vodotěsná vrstva pod obklady a dlažby
v koupelnách, kuchyních a WC, hydroizolační vrstva
betonových bazénů a jímek. Není vhodná jako finální
úprava na pochozí a pojízdné plochy.
OBJ. KÓD
1510305
1510310
1510315

EAN
8595152190355
8595152190362
8595152190324

NÁZEV
Hydroizolační stěrka 1K
Hydroizolační stěrka 1K
Hydroizolační stěrka 1K

OBSAH
5 kg
10 kg
15 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

Tekutá lepenka 2K
Tekutá lepenka 2K je dvousložková stěrková hmota pro tvorbu hydroizolačních vrstev. Zabraňuje pronikání vody do staveb a stavebních konstrukcí.
Je vhodná pro nátěry běžných podkladů jako je beton, omítky, zdivo, sádrokarton, železobetonové konstrukce, apod. Vytváří protiradonovou
izolaci obytných budov.
POUŽITÍ
• Hydroizolace vodorovných i svislých stavebních konstrukcí,
• ochrana podzemních i nadzemních stavebních konstrukcí
proti zemní vlhkosti a stékající vodě,
• hydroizolace vnějšího povrchu sklepních stěn, vlhkých prostor
a opěrných zdí,
• hydroizolace pod obklady a dlažby v koupelnách,
na balkonech, terasách, izolace suterénů apod.,
• vnitřní hydroizolace bazénů a nádrží na užitkovou vodu
do hloubky 5 m proti pozitivnímu tlaku vody.

OBJ. KÓD
1511207
1511214
1511221

EAN
8595152116140
8595152116157
8595152116164

NÁZEV
Tekutá lepenka 2K
Tekutá lepenka 2K
Tekutá lepenka 2K

OBSAH
7 kg
14 kg
21 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

Wasser stopP
Ochranný hydroizolační nátěr na kaučukové bázi s obsahem zpevňujícího umělého vlákna. Určen pro havarijní a trvanlivé opravy poškozených
střech, okapů, svodů a odvodňovacích systémů, velkoplošné opravy prasklin a trhlin, vzduchových kapes a bublin na krytinách rovných střech.
Po vytvrzení trvale elastický, dokonale vodě odolný, odolává UV záření, odolává velkým teplotním změnám a má velmi dlouhou životnost.
Lze nanášet i na mokré podklady až do -5 °C.
POUŽITÍ
• Opravy a ochrana plochých střech s vhodným systémem
odvodnění,
• velkoplošné opravy prasklin, trhlin, vzduchových kapes
a bublin,
• opravy pochůzných teras a balkonů havarijní naléhavé
opravy.
OBJ. KÓD
4502612

EAN
5411183006638

NÁZEV
Wasser stopp

OBSAH
750 ml

BALENÍ
6 ks
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NÁTĚRY A STĚRKY
HYDROIZOLACE

Těsnicí pás
Speciální doplňkové prvky pro řešení detailů, rohů a prostupů při tvorbě hydriozolačních vrstev. Zajišťují dlouhodobě dokonalou funkci systému.

OBJ. KÓD
1410100
1410200
1410400

EAN
8595152105120
8595152105823
8595152105151

NÁZEV
Těsnicí pás 12cm
Těsnicí pás 12cm
Těsnicí pás 12cm

OBSAH
10 m
50 m
5m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

TĚSNICÍ PÁS CLASSIC
Pružný vodotěsný pás pro použití při aplikaci SOUDAL Hydroizolační stěrky nebo Tekuté lepenky. Určen do rohů a koutů, vysoce pružný,
odolný čisticím prostředkům, solím i zředěným kyselinám a zásadám. Účinná šířka vodotěsnicí vrstvy 70 mm.
POUŽITÍ
• Pružná a trvalá ochrana koutů, přechodů a průchodů
při aplikaci hydroizolačních stěrkových hmot. Vhodný
na běžné stavební podklady, odolává trvale vlhkému
prostředí.

OBJ. KÓD
1410460
1410463

EAN
8595152108015
8595152108022

NÁZEV
Těsnicí pás CLASSIC 12 cm
Těsnicí pás CLASSIC 12 cm

OBSAH
10 m
15 m

BALENÍ
1 ks
1 ks

TĚSNICÍ PÁS PROFESSIONAL
Pružný vodotěsný pás pro použití při aplikaci SOUDAL Hydroizolační stěrky nebo Tekuté lepenky. Určen do rohů a koutů, vysoce pružný,
odolný čisticím prostředkům, solím i zředěným kyselinám a zásadám. Vodotěsný po celé šířce.
POUŽITÍ
• Pružná a trvalá ochrana koutů, přechodů a průchodů
při aplikaci hydroizolačních stěrkových hmot. Vhodný
na běžné stavební podklady, odolává trvale vlhkému
prostředí.

OBJ. KÓD
1410470
1410473

EAN
8595152108039
8595152108046

NÁZEV
Těsnicí pás PROFESSIONAL 12 cm
Těsnicí pás PROFESSIONAL 12 cm

OBSAH
10 m
15 m

BALENÍ
1 ks
1 ks

vyrovnávací stěrky

Vnitřní vyrovnávací stěrka
Pastovitá hmota určená k plošnému nanášení a vytváření rovných a hladkých povrchů. Připravena k okamžitému použití, po vytvrzení snadno
brousitelná.
POUŽITÍ
• Stěrka je určena k plošnému vyrovnávání povrchů stěn
a stropů v interiérech, nebo opravě prasklin a drobných
nerovností omítek a ostatních podkladů jako beton,
pórobeton, sádrokarton apod. Vyrovnaná plocha může
být následně malována, tapetována, nebo opatřena jinou
povrchovou úpravou.
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OBJ. KÓD
1515100
1515200
1515300
1515400
1515500

EAN
8595152108015
8595152108022
8595152108039
8595152108046
8595152108053

NÁZEV
Vnitřní vyrovnávací stěrka
Vnitřní vyrovnávací stěrka
Vnitřní vyrovnávací stěrka
Vnitřní vyrovnávací stěrka
Vnitřní vyrovnávací stěrka

OBSAH
1,5 kg
4 kg
7 kg
15 kg
30 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

NÁTĚRY A STĚRKY
Vyrovnávací stěrky

Sádrokartonářská stěrka
SOUDAL SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA je vysoce jemná pasta určená k vyrovnání a finální úpravě hladkých stavebních povrchů jako jsou
sádrokartony, omítky apod. Připravena k okamžitému použití, ekologicky nezávadná, po vytvrzení se snadnou brousí.
POUŽITÍ
• vyplňování a tmelení spár mezi deskami sádrokartonu
opravy jemných prasklin na sádrokartonových i jiných
podkladech lokální opravy a tmelení (vyplňování) děr,
prasklin, puklin apod. defektů vyplňování a zarovnávání
stykových přímých i úhlových spár.
OBJ. KÓD
1512000
1512100
1512200

EAN
8595152108114
8595152108121
8595152108138

NÁZEV
Sádrokartonářská stěrka
Sádrokartonářská stěrka
Sádrokartonářská stěrka

OBSAH
1,5 kg
7 kg
15 kg

BALENÍ
4 ks
1 ks
1 ks

Štuková omítka
Stěrková směs v pastovitém stavu pro okamžité použití. Určená pro tenkovrstvou úpravu povrchů jako štukové omítky, panely, sádrokarton apod.
Vytváří jemně strukturovaný povrch.
POUŽITÍ
• Na vnitřní a venkovní štukování jádrových omítek
na různé stavební podklady,
• nanášení a opravy tenkovrstvých omítek v interiéru
i exteriéru,
• vhodná i na sádrokarton, beton aj. podklady,
• použití na aglomerované dřevěné materiály, CETRIS desky
a jiné pružnější podklady.

OBJ. KÓD
1520108
1520115
1520130

EAN
8595152108145
8595152108152
8595152108169

NÁZEV
Štuková omítka
Štuková omítka
Štuková omítka

OBSAH
8 kg
15 kg
30 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

Sádrová omítka
Vnitřní omítka. Jemná malta pro omítání stěn a opravy nebo začišťovací práce v interiéru. Dle způsobu aplikace vytváří jemně strukturovaný
nebo hladký povrch. Snadno se zpracovává, pro lokální opravy lze nanášet v jednom pracovním kroku až v 5 cm silné vrstvě.
POUŽITÍ
• Pro ruční omítání zdiva stěn a stropů, vhodná do prostor
s obvyklou vzdušnou vlhkostí včetně domácích
kuchyní a koupelen, rychlé opravy povrchu zdiva při
rekonstrukcích, efektivní začišťování drážek pro instalace,
ideální pro začišťování špalet při výměně oken.
TIP:
• Povrch před omítáním penetrujte výrobkem z řady
SOUDAKRAT. Málo savé povrchy doporučujeme penetrovat
výrobkem Soudal Hloubková Nano Penetrace.

OBJ. KÓD
1521605
1521620

EAN
8595152116904
8595152116911

NÁZEV
Sádrová omítka
Sádrová omítka

OBSAH
5 kg
20 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks

Soudaflott tmel na sádrokarton
Speciálními vlákny vyztužená spárovací hmota na bázi sádry. Vhodná pro spoje sádrokartonových desek bez použití armovací pásky
nebo bandáže.
POUŽITÍ
• Spoje sádrokartonových desek bez nutnosti použití
armovací pásky nebo bandáže,
• plošné tmelení a vyrovnávání spojů a nerovností
sádrokartonových desek,
• lokální i plošné vyrovnávání stěn a stropů,
• úprava povrchů vláknocementových, dřevocementových
i sádrovláknitých desek.
OBJ. KÓD
1512300
1512310

EAN
8595152190522
8595152190539

NÁZEV
Soudaflott tmel na sádrokarton
Soudaflott tmel na sádrokarton

OBSAH
5 kg
20 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks
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NÁTĚRY A STĚRKY
SOUDASTOP TĚSNICÍ MALTA

SPECIÁLNÍ MALTY

Super rychle tuhnoucí malta speciálně vyvinutá pro okamžité těsnění průsaků vody. Má vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů, velmi
rychle tuhne i pod vodou, vhodná pro interiér i exteriér, nehořlavá.
POUŽITÍ
• Okamžité utěsnění průsaků a vývěrů vody trhlinami
nebo spárami v betonu a zdivu. Těsnění konstrukčních
i podlahových spár, kanalizačních rour, prvky kolektorů,
části důlních staveb apod. Vhodná pro kotvení
mechanických prvků, závitových tyčí a trubek při instalaci
zábradlí, sanitárních zařízení a jiných konstrukcí.
OBJ. KÓD
1522312
1522315

EAN
8588001511531
8588001511548

NÁZEV
SOUDASTOP Těsnicí malta
SOUDASTOP Těsnicí malta

OBSAH
2 kg
4,5 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks

SOUDACONCRETE VYROVNÁVACÍ BETON
Speciální stěrková hmota pro vyrovnávání povrchů v interiéru i exteriéru. Má vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů a vysokou
odolnost vůči působení povětrnostních vlivů. Určena pro vrstvy od 2 do 30 mm.
POUŽITÍ
• Určena k plošnému vyrovnávání podlah a stěn tvořených
soudržným silikátovým podkladem. Vhodná jako podklad
pro nanášení dalších vrstev, lepení obkladů a dlažeb nebo
jiných finálních povrchových úprav. Ideální jako základní
vrstva před nanášením hydroizolačních materiálů, pro
tvorbu fabionů a ploch se spádem apod.
OBJ. KÓD
1522615
1522625

EAN
8588001511920
8588001511937

NÁZEV
SOUDACONCRETE Vyrovnávací beton
SOUDACONCRETE Vyrovnávací beton

OBSAH
4,5 kg
25 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks

SOUDAGAP FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ MALTA
Mrazuvzdorná flexibilní spárovací malta třídy CG 2WA. Neobsahuje písek, má sníženou nasákavost a zvýšenou odolnost vůči oděru. Absorbuje
dilatace podkladu při změnách teploty. Vhodná pro venkovní plochy i podlahy s vytápěním.
POUŽITÍ
• Určena k vyplňování spár od 1 do 5 mm mezi
keramickými obklady. Vhodná pro spárování veškerých
formátů obkladů, dlažeb i mozaiky v kuchyních,
koupelnách, garážích na balkónech a terasách apod.
UPOZORNĚNÍ
• Není vhodná pro chemicky agresivní prostředí.

OBJ. KÓD
1522912
1522915
1522920

EAN
8588001511951
8588001511944
8588001511982

NÁZEV
SOUDAGAP Flexibilní spárovací malta
SOUDAGAP Flexibilní spárovací malta
SOUDAGAP Flexibilní spárovací malta

OBSAH
2 kg
4,5 kg
20 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

SOUDAHOLD KOTVICÍ MALTA
Rychle tuhnoucí zálivková hmota pro stavební kotvení v interiéru i exteriéru. Dokonale vyplňuje zalévaný prostor. Má vynikající přilnavost k většině
stavebních podkladů, snadno se používá, je bez zápachu, nehořlavá.
POUŽITÍ
• Kotvení stavebních prvků do vodorovných i svislých
konstrukcí s nároky na vysokou rychlost tuhnutí kotvicí
hmoty. Rychlé opravy a upevňování zábradlí, konzolí,
háků a kovových konstrukcí do zdiva. Fixace hmoždinek a
kotevních šroubů, upevňování potrubí, elektrického vedení
nebo rozvaděčů, zalévání dutin ve stavebních materiálech
včetně přírodního kamene.
OBJ. KÓD
1522012
1522015
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EAN
8588001511517
8588001511524

NÁZEV
SOUDAHOLD Kotvicí malta
SOUDAHOLD Kotvicí malta

OBSAH
2 kg
4,5 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks

NÁTĚRY A STĚRKY
SOUDAFROST ZIMNÍ PŘÍSADA DO BETONU

Přísady do betonu

-10

Bezchloridová kapalná přísada pro možnost zpracování cementových hmot za nízkých teplot. Urychluje tvrdnutí směsí jako betony, malty, potěry apod.
a zkracuje dobu potřeby jejich tepelné ochrany. Snižuje dávku záměsové vody, zvyšuje počáteční i konečné pevnosti betonu.
POUŽITÍ
• Zpracování betonu i jiných stavebních směsí, které
obsahují cement v zimním období,
• betonování až do teploty -10 °C,
• veškeré práce s cementovými směsmi s nároky na vysokou
rychlost nástupu počáteční pevnost.
SPOTŘEBA:
• Nad -5 °C: 0,5 l na každých 50 kg cementu,
• -5 °C až -10 °C: 1 l na každých 50 kg cementu.

OBJ. KÓD
1530100
1530200
1530300

EAN
8595152150014
8595152150021
8595152150038

NÁZEV
SOUDAFROST Zimní přísada do betonu
SOUDAFROST Zimní přísada do betonu
SOUDAFROST Zimní přísada do betonu

OBSAH
1l
5l
10 l

BALENÍ
8 ks
1 ks
1 ks

SOUDAPOR Provzdušňovací přísada
Provzdušňovací/plastifikační přísada do cementových malt. Vytváří vysoce prodyšnou maltu se zvýšenou životností. Zlepšuje zpracovatelnost
a přilnavost, usnadňuje nanášení čerstvé malty. Zajišťuje až 20% úsporu materiálu, u malt umožňuje snížit až vyloučit dávku vápna.
POUŽITÍ
• Příprava sanační omítky na zavlhlé zdivo v třívrstvém
systému: podhoz, jádro, štuk,
• umožňuje přípravu tepelně izolační omítky, která vykazuje
na 1 cm tloušťky stejnou tepelnou izolaci jako cca 5 cm
zdiva nebo 10 cm betonu,
• zvyšuje izolaci proti hluku,
• do malt na zdění, omítání a spárování,
• zlepšení plasticity cementových potěrů.

OBJ. KÓD
1532000
1532100

EAN
8595152150090
8595152150106

NÁZEV
SOUDAPOR Provzdušňovací přísada
SOUDAPOR Provzdušňovací přísada

OBSAH
1l
5l

BALENÍ
12 ks
1 ks

SOUDAPLAST Superplastifikační přísada
Silně ztekucovací a vodoredukující přísada do betonu. Zásadně zlepšuje a prodlužuje zpracovatelnost, zajištuje snadné ukládání a hutnění směsi.
Snižuje obsah záměsové vody, zvyšuje životnost a počáteční i konečné pevnosti, snižuje smršťování a propustnost betonů, cementových malt,
a potěrů apod.
POUŽITÍ
• Výroba prefabrikovaného betonu, vibrolité zámkové
dlažby,
• výroba základového betonu, betonových stavebních prvků,
• výroba podhledových betonů,
• výroba cementových podlahových potěrů, včetně
podlahového topení.
OBJ. KÓD
1533000
1533100

EAN
8595152150212
8595152150229

NÁZEV
SOUDAPLAST Superplastifikační přísada
SOUDAPLAST Superplastifikační přísada

OBSAH
1l
5l

BALENÍ
12 ks
1 ks

SOUDAPROOF Vodotěsnicí přísada
Přísada do cementových hmot pro snadnou a ekonomicky výhodnou přípravu vodotěsného betonu nebo malty. Vyznačuje se vysokým vodotěsnícím
účinkem, snižuje nasákavost, zvyšuje mrazuvzdornost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Omezuje tvorbu smršťovacích trhlin.
POUŽITÍ
• Výroba konstrukcí, které mají odolat vnějšímu tlaku vody,
• výroba konstrukcí, které mají být schopny zadržovat či
vést vodu.

OBJ. KÓD
1534000
1534100

EAN
8595152150175
8595152150182

NÁZEV
SOUDAPROOF Vodotěsnicí přísada
SOUDAPROOF Vodotěsnicí přísada

OBSAH
1l
5l

BALENÍ
12 ks
1 ks
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NÁTĚRY A STĚRKY
PŘÍSADY DO BETONU

SOUDAQUICK Urychlovač tvrdnutí betonu
Urychlovač tvrdnutí je bezchloridová přísada do cementových hmot jako jsou betony, malty, potěry nebo lepidla. Urychlením hydratačního procesu
cementu zajištuje vysoké počáteční pevnosti hmot a jejich odolnost proti působení mrazu. Zlepšuje zpracovatelnost směsi, umožnuje snížit dávku
vody, zkracuje dobu tvrdnutí betonu.
POUŽITÍ
• Urychluje tuhnutí a tvrdnutí cementových hmot
jako jsou betony, malty, potěry a lepidla při práci
v běžných teplotách,
• umožňuje i práce při teplotách pod bodem mrazu,
• vhodný pro hmoty, které budou ve styku s ocelovou
výztuží.
OBJ. KÓD
1538000
1538100

EAN
8595152150281
8595152150298

NÁZEV
SOUDAQUICK Urychlovač tvrdnutí betonu
SOUDAQUICK Urychlovač tvrdnutí betonu

OBSAH
1l
5l

BALENÍ
12 ks
1 ks

SOUDAKRAT KONCENTROVANÁ STAVEBNÍ DISPERZE
Vysoce kvalitní stavební disperze k profesionálnímu využití jako pojivo do stavebních směsí, certifikovaná jako přísada do betonu zvyšující jeho
těsnost. SOUDAKRAT je koncentrát pro přípravu penetračních nátěrů na bázi styren-akrylátové disperze.
POUŽITÍ
• Nátěr pod nátěrové hmoty, lepidla a tmely,
• jako adhezní můstek mezi novým cementovým potěrem
a starým podkladním betonem.

OBJ. KÓD
1537000
1537100
1537200
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EAN
8595152150311
8595152150328
8595152150335

NÁZEV
SOUDAKRAT Koncentrovaná stavební disperze
SOUDAKRAT Koncentrovaná stavební disperze
SOUDAKRAT Koncentrovaná stavební disperze

OBSAH
1 kg
5 kg
10 kg

BALENÍ
12 ks
1 ks
1 ks

NÁTĚRY A STĚRKY
PENETRACE A PRIMERY

SOUDALAX bd-21 univerzáLní KONCENTROVANÁ DISPERZE
Univerzální prostředek na bázi PVAC vhodný jako pojivo do stavebních směsí, penetrace (po naředění vodou), nebo jako lepidlo na papír a dřevo.
Díky speciální receptuře je po vytvrzení vysoce odolná vůči vodě a alkalické hydrolýze.
POUŽITÍ
• Univerzální použití,
• penetrační nátěr pod nátěrové hmoty, lepidla, tmely,
• pojivo na výrobu lepidel na dřevo, papír, textil a jiné
materiály,
• pojivo na výrobu vodou ředitelných barev.
OBJ. KÓD
1536000
1536100
1536200

EAN
8595152111015
8595152111022
8595152111039

NÁZEV
OBSAH
SOUDALAX BD-21 Univerzální koncentrovaná disperze 1 kg
SOUDALAX BD-21 Univerzální koncentrovaná disperze 5 kg
SOUDALAX BD-21 Univerzální koncentrovaná disperze 10 kg

BALENÍ
12 ks
1 ks
1 ks

SOUDAKRAT AKRYLÁTOVÁ PENETRACE
Penetrační nátěr připravený k okamžitému použití. Vhodný pro všechny typy savých podkladů v interiéru i exteriéru. Omezuje a sjednocuje
savost porézních podkladů. Zvyšuje soudržnost a pevnost povrchu, zlepšuje přilnavost následných nátěrů a snižuje jejich spotřebu. Vhodný
k profesionálnímu využití.
POUŽITÍ
• Základní nátěr sádrokartonu,
• zvýšení přilnavosti vyrovnávacích stěrek na stěny,
• snížení prašnosti betonových podlah,
• penetrační nátěr omítek,
• zvýšení přilnavosti následných vrstev nebo lepicích hmot
na výrobky z pórobetonu.

OBJ. KÓD
1536501
1536505
1536510

EAN
8595152150373
8595152150380
8595152150397

NÁZEV
SOUDAKRAT Akrylátová penetrace
SOUDAKRAT Akrylátová penetrace
SOUDAKRAT Akrylátová penetrace

OBSAH
1 kg
5 kg
10 kg

BALENÍ
8 ks
1 ks
1 ks

SOUDAKRAT STAVEBNÍ DISPERZE
Stavební disperze na bázi styren-akrylátového kopolymeru. Je určena pro zlepšení vlastností betonů, omítek a ostatních cementových
a vápenocementových směsí, nebo jako základní složka pro přípravu penetračních nátěrů.
POUŽITÍ
• Penetrace savých podkladů,
• uzavírací nátěr betonu, bezprašná úprava betonových
povrchů,
• zlepšení zpracovatelnosti a výsledných vlastností malt
a betonů,
• příprava vysoce přilnavé polymer-vápenné malty
se zvýšenou pružností.

OBJ. KÓD
1536701
1536705
1536710

EAN
8595152150342
8595152150359
8595152150366

NÁZEV
SOUDAKRAT Stavební disperze
SOUDAKRAT Stavební disperze
SOUDAKRAT Stavební disperze

OBSAH
1 kg
5 kg
10 kg

BALENÍ
8 ks
1 ks
1 ks

HLOUBKOVÁ NANO PENETRACE
Speciální penetrační nátěr s hloubkovým účinkem, určený pro zvýšení soudržnosti a omezení savosti anorganických podkladů. Vysoká, hloubková
penetrační schopnost, zvyšuje přilnavost následných vrstev, sjednocuje savost porézních podkladů, snižuje spotřebu nátěrové hmoty, zlepšuje
kryvost aplikovaných barev, omezuje průnik vody do podkladu.
POUŽITÍ
• Penetrační nátěry veškerých savých materiálů,
• zvýšení přilnavosti stěrkových hmot,
• snížení prašnosti betonových podlah,
• oživení vzhledu přírodních i umělých kamenů,
• zvýšení přilnavosti následných vrstev nebo lepicích hmot
na výrobky z pórobetonu.
OBJ. KÓD
1750310
1750320

EAN
8595152108237
8595152108251

NÁZEV
Hloubková NANO penetrace
Hloubková NANO penetrace

OBSAH
1 kg
5 kg

BALENÍ
8 ks
1 ks
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NÁTĚRY A STĚRKY
PENETRACE A PRIMERY

HLOUBKOVÁ PENETRACE
Speciální penetrační nátěr s hloubkovým účinkem pro všechny typy savých povrchů. Díky obsahu velmi malých částic proniká hluboko
do podkladu, sjednocuje jeho savost a zvyšuje přilnavost barev, stěrkových hmot a lepidel. Do hloubky zpevňuje nesoudržné povrchy.
Připraven k okamžitému použití, vhodný pro interiér i exteriér.
POUŽITÍ
Penetrační nátěry veškerých savých povrchů před aplikací:
• Interiérových a fasádních barev,
• hydroizolačních, vyrovnávacích a samonivelačních
stěrkových hmot.

Úprava podkladu před:
• Lepením obkladů a dlažeb,
• lepením podlahových krytin
• nanášením opravných a vyrovnávacích malt,
• snížení prašnosti a nasákavosti betonových podlah.
OBJ. KÓD
1750051
1750055
1750060

EAN
8595152108305
8595152108329
8595152108336

NÁZEV
Hloubková penetrace
Hloubková penetrace
Hloubková penetrace

OBSAH
1 kg
5 kg
10 kg

BALENÍ
6 ks
1 ks
1 ks

ADHEZNÍ MŮSTEK
Speciální podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti hydroizolačních a vyrovnávací hmot k problematickým podkladům. Na povrchu vytváří
strukturu, která dokonale přilne k podkladu. Je vhodný pro úpravy savých i nesavých podkladu v interiéru i exteriéru. Zpevňuje nesoudržné
povrchy, sjednocuje savost porézních podkladu a vytváří pevnou a přilnavou vrstvu.
POUŽITÍ
• Vhodný jako základní, penetrační a zpevňovací nátěr pro
většinu běžných podkladů jako vyzrálé omítky, zdivo,
beton, dřevo, dřevotříska i OSB, sádrokarton, umakart
apod.,
• vhodný pro úpravu povrchu při lepení obkladů na starý
obklad, pro zvýšení přilnavosti stěrkových vyrovnávacích
a hydroizolačních hmot, vnitřních i fasádních
barev a omítek, cementových a disperzních lepidel
na problematické povrchy.

OBJ. KÓD
1750401
1750407

EAN
8595152108190
8595152108206

NÁZEV
Adhezní můstek
Adhezní můstek

OBSAH
1 kg
5 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks

SOUDAHARD VYTVRZOVAČ BETONU
Speciální napouštěcí nátěr pro zpevnění a zušlechtění cementových povrchů. Chemicky se naváže na hydratovaný cement a utěsní povrchové
dutiny a póry. Vytváří soudržný a bezprašný povrch se zvýšenou životností. Zlepšuje vzhled, snižuje ulpívání nečistot, usnadňuje čistění. Zvyšuje
odolnost vůči působení chemikálií a mechanickému opotřebení.
POUŽITÍ
• Podlahy a plochy na bázi cementu (beton, teraso, umělý
kámen, cementový potěr, cementové omítky) v interiéru
i exteriéru,
• ideální pro podlahy v garážích, dílnách, skladech,
továrnách, veřejných prostorách, na cementové omítky
a povrchy, sokly, podezdívky.
OBJ. KÓD
1535000
1535100

EAN
8595152150137
8595152150144

NÁZEV
SOUDAHARD Vytvrzovač betonu
SOUDAHARD Vytvrzovač betonu

OBSAH
1l
5l

BALENÍ
12 ks
1 ks

SOUDACLEANER ČISTIČ STAVEBNÍCH POVRCHŮ
Účinný prostředek na čištění skvrn od vápna, cementu, spárovacích hmot, maltovin apod. Rychle čistí cihly, tvarovky, obklady, dlažbu, střešní tašky,
dekorativní prvky z betonu, přírodního i umělého kamene, keramiky nebo vápenopískových materiálů. Vhodný pro čištění zednického nářadí,
lešení, míchaček apod. Účinně odstraňuje neústupné skvrny od malty, vápna a cementu, výkvěty i vodní kámen. Čistí zarytou špínu, maz a řasy.
POUŽITÍ
• K čištění betonových, kamenných, cihelných aj. stavebních
povrchů, dlažeb, obkladů, podezdívek, střech a keramiky,
• vhodný i pro oživení vzhledu povrchů.
• Soudacleaner není určen pro použití na leštěné vápence
a mramory!!!
OBJ. KÓD
1531000
1531100
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EAN
8595152150052
8595152150069

NÁZEV
SOUDACLEANER Čistič stavebních povrchů
SOUDACLEANER Čistič stavebních povrchů

OBSAH
1l
5l

BALENÍ
12 ks
1 ks

NÁTĚRY A STĚRKY
MALÍŘSKÉ BARVY

MALÍŘSKÁ BARVA ECONOMY
Akrylátová malířská barva pro nátěry interiérů s vysokými nároky na efektivitu práce a snadné nanášení, při zachování kvality a dostatečné
bělosti povrchu. Vodou ředitelná malířská barva s jemnou konzistencí. Snadno se nanáší, vytváří čistě bílý povrch, vyznačuje se vysokou
paropropustností. Je vhodná pro ruční i strojní tónování.
POUŽITÍ
• Všechny druhy omítek a betonových povrchů,
• sádrokarton a papírové povrchy,
• cementotřískové desky,
• interiéry náročné na vzhled a hygienu (školy, kanceláře,
zdravotnická zařízení, …).
OBJ. KÓD
1600005
1600015
1600020

EAN
8595152100200
8595152100217
8595152100224

NÁZEV
Malířská barva ECONOMY
Malířská barva ECONOMY
Malířská barva ECONOMY

OBSAH
7,5 kg
15 kg
40 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

MALÍŘSKÁ BARVA NORMAL
Akrylátová malířská interiérová barva vysoké kvality určená pro malby interiérů s vysokými nároky na vzhled, čistotu a dlouhodobou životnost.
Vodou ředitelný akrylátový nátěr s vysokou úrovní bělosti, otěruvzdorný a paropropustný. Vytváří hladký sametově matný povrch, snižuje ulpívání
prachu a nečistot. Časem nežloutne, obsahuje vysoce kvalitní suroviny a snadno se nanáší. Je vhodná pro ruční i strojní tónování.
POUŽITÍ
• Všechny druhy omítek a betonových povrchů,
• sádrokarton a papírové povrchy,
• cementotřískové desky,
• interiéry náročné na vzhled a hygienu (školy, kanceláře,
zdravotnická zařízení, …).

OBJ. KÓD
1600100
1600200
1600300
1600400
1600500

EAN
8595152100057
8595152100064
8595152100071
8595152100088
8595152100095

NÁZEV
Malířská barva NORMAL
Malířská barva NORMAL
Malířská barva NORMAL
Malířská barva NORMAL
Malířská barva NORMAL

OBSAH
1,5 kg
4,5 kg
7,5 kg
15 kg
40 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

MALÍŘSKÁ BARVA PROFI
Akrylátový nátěr nejvyšší kvality určený k úpravě povrchů luxusních interiérů a obytných místností s nároky na vysokou bělost, sametově matný
vzhled a dlouhodobou životnost. Zářivě bílý vodou ředitelný nátěr se zvýšenou otěruvzdorností. Vytváří stálobarevný sametově matný povrch.
POUŽITÍ
• Všechny druhy omítek a betonových povrchů,
• sádrokarton a papírové povrchy,
• cementotřískové desky,
• interiéry náročné na vzhled a hygienu (školy, kanceláře,
zdravotnická zařízení, …).

OBJ. KÓD
1600510
1600520

EAN
8595152100231
8595152100248

NÁZEV
Malířská barva PROFI
Malířská barva PROFI

OBSAH
7,5 kg
15 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks

AKRYLÁTOVÁ PENETRACE
Speciální systémový penetrační nátěr určený pro zvýšení soudržnosti podkladu, omezení a sjednocení jeho savosti před nanášením malířských
barev a hydroizolačních stěrek SOUDAL. Je vhodná pro exteriér i interiér, snižuje spotřebu krycí nátěrové hmoty.
POUŽITÍ
• Vnitřní a venkovní omítky a betonové povrchy před nátěry
a opravami
• sádrokarton a papírové povrchy,
• penetrace pod samonivelační stěrky a jiné reprofilační
cementové hmoty,
• přísada do stavebních hmot pro zvýšení lepivosti a snížení
nasákavosti.

OBJ. KÓD
1750100
1750200
1750300

EAN
8595152105045
8595152105052
8595152105304

NÁZEV
Akrylátová penetrace
Akrylátová penetrace
Akrylátová penetrace

OBSAH
1l
5l
10 l

BALENÍ
8 ks
1 ks
1 ks
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NÁTĚRY A STĚRKY
BIOSAN FORTE

NAPOUŠTĚDLA

Velmi účinný, koncentrovaný prostředek pro preventivní dlouhodobou ochranu zdravého dřeva proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu.
Vhodný pro interiér i exteriér. Typové označení (dle ČSN 490600-1): FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S.
POUŽITÍ
• Dřevěné povrchy v interiérech,
• ochrana krovů a trámů,
• preventivní ochrana dveří, obkladů a podlah,
• dřevěné povrchy v exteriérech,
• nátěry dřevěných konstrukcí jako pergoly, přístřešky,
zahradní domky a kůlny, obložení balkónů a fasád,
zahradní nábytek, okna, dveře apod.

OBJ. KÓD
1747010
1747050
1747210
1747250
1747410
1747450

EAN
8595152119776
8595152119875
8595152119196
8595152119295
8595152119394
8595152119493

NÁZEV
Biosan Forte transparent
Biosan Forte transparent
Biosan Forte zelený
Biosan Forte zelený
Biosan Forte hnědý
Biosan Forte hnědý

OBSAH
1 kg
5 kg
1 kg
5 kg
1 kg
5 kg

BALENÍ
8 ks
1 ks
8 ks
1 ks
8 ks
1 ks

TEAK NAPOUŠTĚCÍ OLEJ
Ochranný napouštěcí nátěr na bázi přírodních olejů vhodný pro ošetření a oživení vzhledu výrobků z tropických a tvrdých dřevin. Ošetřující látky
oživují povrch, dodávají povrchu hedvábný lesk a zvyšují odolnost proti působení vody a ulpívání nečistot. Zvyšuje odolnost vůči mechanickému
poškození povrchu dřeva. Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva, chrání jeho povrch před povětrnostními vlivy, které způsobují stárnutí (zešednutí).
POUŽITÍ
• Ochranné nátěry teras a fasád z tvrdých nebo exotických
dřevin,
• nátěry zahradního nábytku a dekorativních dřevěných
prvků v exteriéru,
• oživení vzhledu a potlačení přirozeného procesu
zešednutí povrchu tvrdých dřevin vystavených působení
povětrnostních vlivů.
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OBJ. KÓD
1735020
1735030

EAN
8595152180790
8595152180806

NÁZEV
Teak napouštěcí olej
Teak napouštěcí olej

OBSAH
0,75 l
2l

BALENÍ
4 ks
1 ks

NÁTĚRY A STĚRKY
LAZUROVACÍ LAKY

KLASIK LAZURA
SOUDAL KLASIK je lazurovací lak na dřevo pro ochranu a dekoraci dřevěných povrchů v exteriérech a interiérech. Je určen především pro nátěry
větších ploch, zdůrazňuje kresbu dřeva, vytváří hedvábně matný povrch.
POUŽITÍ
• Povrchy v exteriérech a interiérech převážně z měkkých
dřev jako jsou dřevěné obklady a podhledy, ploty,
zábradlí, zahradní pergoly a nábytek, dřevěné příčky
apod. Nátěr je určen i pro interiéry s vysokými nároky
na hygienu, může přijít do styku s potravinami, není však
pro tento účel přímo určen.

kaštan
OBJ. KÓD
1731050
1731055
1731060
1731065
1731100
1731200
1731300
1731400

EAN
8595152119288
8595152119486
8595152119189
8595152119387
8595152119219
8595152119417
8595152119110
8595152119318

palisandr

NÁZEV
KLASIK lazura kaštan
KLASIK lazura palisandr
KLASIK lazura pinie
KLASIK lazura teak
KLASIK lazura kaštan
KLASIK lazura palisandr
KLASIK lazura pinie
KLASIK lazura teak

pinie

teak

OBSAH
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l

BALENÍ
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks

LUXUS LAZURA
SOUDAL LUXUS je vysoce kvalitní silnovrstvý tixotropní lazurovací lak pro ochranné dekorativní nátěry dřeva v interiéru a exteriéru.
Je určen pro ochranu veškerých dřevěných povrchů, při aplikaci nestéká ani nekape, vytváří silnou ochrannou vrstvu.
POUŽITÍ
• Povrchy v exteriérech a interiérech převážně z měkkých
dřev jako jsou dřevěné obklady a podhledy, ploty,
zábradlí, zahradní pergoly a nábytek, dřevěné příčky
apod. Nátěr je určen i pro interiéry s vysokými nároky
na hygienu, může přijít do styku s potravinami, není však
pro tento účel přímo určen.

dub

kaštan

mahagon palisandr

pinie

teak

ořech

dub antik transparent transparent
s UV filtrem

OBJ. KÓD
1733100
1733200
1733300
1733400
1733500
1733600
1733700
1733800
1733900
1733950
1734100
1734200
1734300
1734400
1734500
1734600
1734700
1734800
1734900
1734950

EAN
8595152119530
8595152119233
8595152119639
8595152119431
8595152119134
8595152119332
8595152119936
8595152119035
8595152119738
8595152119837
8595152119547
8595152119240
8595152119646
8595152119448
8595152119141
8595152119349
8595152119943
8595152119042
8595152119745
8595152119844

NÁZEV
LUXUS lazura dub
LUXUS lazura kaštan
LUXUS lazura mahagon
LUXUS lazura palisandr
LUXUS lazura pinie
LUXUS lazura teak
LUXUS lazura ořech
LUXUS lazura dub antik
LUXUS lazura transparent
LUXUS lazura transparent s UV filtrem
LUXUS lazura dub
LUXUS lazura kaštan
LUXUS lazura mahagon
LUXUS lazura palisandr
LUXUS lazura pinie
LUXUS lazura teak
LUXUS lazura ořech
LUXUS lazura dub antik
LUXUS lazura transparent
LUXUS lazura transparent s UV filtrem

OBSAH
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l

BALENÍ
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks

ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ NÁTĚR
SOUDAL ZÁKLAD je vysoce kvalitní mikromolekulární impregnační a ochranný nátěr na dřevo bez obsahu rozpouštědel. Ekologický, bezbarvý,
s hloubkovým účinkem, sjednocuje savost podkladu, zlepšuje přilnavost následného nátěru, zvyšuje životnost nátěrového systému.
POUŽITÍ
• Impregnační prostředek určený jako první nátěr před
následnou dekorativní ochranou dřeva lazurovacími laky
SOUDAL KLASIK nebo LUXUS v exteriéru i interiéru. SOUDAL
ZÁKLAD snadno proniká hluboko do struktury dřeva,
zvýrazňuje jeho přírodní kresbu a působí jako účinná
preventivní ochrana proti, plísním a houbám. Je vhodný
k ošetření truhlářských a tesařských výrobků jako okna,
dveře, střešní konstrukce, pergoly, terasy, podlahy,
zábradlí, obklady, zahradní domky, altány apod.

OBJ. KÓD
1730100
1730500

EAN
8595152119158
8595152119257

NÁZEV
ZÁKLAD Impregnační nátěr
ZÁKLAD Impregnační nátěr

OBSAH
0,75 l
2,5 l

BALENÍ
8 ks
1 ks

| 47 |

	APLIKAČNÍ NÁŘADÍ
APLIKAČNÍ NÁŘADÍ

PISTOLE LEHKÁ
Lehká plechová hobby aplikační pistole pro vytlačování silikonových a akrylátových tmelů.

OBJ. KÓD
1400400

EAN
5411183000186

NÁZEV
Pistole lehká

BALENÍ
24 ks

PISTOLE PLASTOVÁ 3C
Pistole plastová 3C je hobby pistole pro vytlačování silikonových a akrylátových tmelů vyrobená z odolného plastu.

OBJ. KÓD
1400401

EAN
8595152105403

NÁZEV
Pistole plastová 3C

BALENÍ
24 ks

PISTOLE PROFI S PŘEVODEM
Pistole profi s převodem je speciální aplikační pistole se zpřevodovaným mechanismem pro snadné vytlačování.

OBJ. KÓD
4400900

EAN
9003324030976

NÁZEV
Pistole profi s převodem

BALENÍ
1 ks

PISTOLE RÁMOVÁ RETAIL II
Pistole rámová RETAIL je kvalitní skeletová vytlačovací pistole určená kutilům i profesionálům.

OBJ. KÓD
4402200

EAN
5411183000193

NÁZEV
Pistole rámová RETAIL II

BALENÍ
24 ks

PISTOLE PROFI VÝKYVNÁ
Pistole profi výkyvná je robustní aplikační pistole s odolným mechanismem určená hlavně pro obtížně aplikovatelné materiály jako
MS polymerové, polyuretanové tmely a chemické kotvy.
OBJ. KÓD
4402800

EAN
8595092303921

NÁZEV
Pistole profi výkyvná

BALENÍ
24 ks

PISTOLE PROFI SOUDAL 310ML
Robustní aplikační pistole nejvyšší kvality, vhodná k profesionálnímu využití. Vyniká snadným ovládáním a vysokou životností.
Vhodná i pro výrobky s obtížnou vytlačeností.
OBJ. KÓD
402830

EAN
8595152116690

NÁZEV
Pistole profi Soudal 310ml

BALENÍ
1 ks

PISTOLE PROFI TOP STAVITELNÝ KROK
Pistole profi TOP stavitelný krok je vysoce kvalitní profesionální aplikační pistole s možností regulace dávkování tmelu. Určená pro
aplikaci všech typů tmelů i lepidel.
OBJ. KÓD
4402820

EAN
8595152105991

NÁZEV
Pistole profi TOP stavitelný krok

BALENÍ
1 ks

PISTOLE RÁMOVÁ COX I
Pistole rámová COX I je vysoce kvalitní skeletová pistole určená pro profesionály i kutily. Vhodná pro všechny typy výrobků v balení
do 310 ml.
OBJ. KÓD
4402900
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EAN
8595152105540

NÁZEV
Pistole rámová COX I

BALENÍ
25 ks

	APLIKAČNÍ NÁŘADÍ
APLIKAČNÍ NÁŘADÍ

PISTOLE RÁMOVÁ ŽLUTÁ III
Celokovová rámová hobby pistole pro většinu tmelů a lepidel v balení 310 ml.

OBJ. KÓD
4408250

EAN
8595152105458

NÁZEV
Pistole rámová žlutá III

BALENÍ
1 ks

EAN
8595152116713

NÁZEV
Pistole COX Midiflow 310 ml

BALENÍ
1 ks

PISTOLE COX MIDIFLOW
Otevřená plastová mechanická pistole na kartuše 310 ml.

OBJ. KÓD
4402905

PISTOLE COX MIDIFLOW COMBI 310-600 ML
Mechanická plastová pistole na hliníková střeva, alternativně použitelná i pro kartuše.

OBJ. KÓD
4401590

EAN
8595152116706

NÁZEV
Pistole COX Midiflow Combi 310–600 ml

BALENÍ
1 ks

PISTOLE UZAVŘENÁ ALU
Pistole uzavřená ALU je lehká aplikační pistole pro tmely a lepidla v kartuších nebo AL střevech do objemu 310 ml nebo
620 ml.

OBJ. KÓD
4402910
4402920

EAN
8595152105557
8595092303945

NÁZEV
Pistole uzavřená Alu 310 ml
Pistole uzavřená Alu 620 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

PISTOLE NA PĚNU NBS AL4
Lehká aplikační pistole s kvalitním mechanismem a tělem z odolného plastu určená pro veškeré aplikace polyuretanových
montážních pěn se závitovým systémem upínání.

OBJ. KÓD
4402715

EAN
8595152117321

NÁZEV
Pistole na pěnu NBS AL4

BALENÍ
1 ks

PISTOLE NA PĚNU NBS-MG ECO 3
Kvalitní celokovová pistole určená k profesionální aplikaci PU pěny. Odolná konstrukce, precizní regulace toku pěny
a ergonomická rukojeť splňuje náročné požadavky profesionálů.

OBJ. KÓD
4402613

EAN
8595152116782

NÁZEV
Pistole na pěnu NBS-MG ECO 3

BALENÍ
1 ks
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	APLIKAČNÍ NÁŘADÍ
SADA TRUBIČEK NA PĚNU 5 ks

DOPLŇKY

Náhradní aplikační trubičky k polyuretanovým pěnám.

OBJ. KÓD
1400100

EAN
5411183012493

NÁZEV
Sada trubiček na pěnu 5 ks

BALENÍ
12 ks

SADA ŠPIČEK NA KARTUŠE 5 ks
Náhradní aplikátor na kartuše 310 ml pro výměnu nebo přizpůsobení v případě tmelení rozdílně širokých spár. Seříznutím aplikační špičky
lze upravit průměr výtlačného otvoru.

OBJ. KÓD
1400200

EAN
5411183012479

NÁZEV
Sada špiček na kartuše 5 ks

BALENÍ
12 ks

EAN
8588001511036

NÁZEV
Tmelařská stěrka

BALENÍ
36 ks

TMELAŘSKÁ STĚRKA
Stěrka pro uhlazování povrchu tmelů. Univerzální pro různé typy spár.

OBJ. KÓD
1400800

STĚRKA NA TMELY HOBBY
Vhodná k uhlazování povrchu všech typů tmelů. Typ R má rohy upraveny do tvaru oblouků různých poloměrů. Typ U má jeden roh zkosen
pod úhlem 45°.

OBJ. KÓD
1400820
1400830
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EAN
8595152116546
8595152116553

NÁZEV
Stěrka na tmely hobby žlutá R
Stěrka na tmely hobby žlutá U

BALENÍ
1 ks
1 ks

TECHNICKÉ SPREJE
TECHNICKÉ SPREJE

MULTI SPREJ 8 v 1
Unikátní, vysoce účinný sprej s 8 funkcemi: uvolňovač šroubů s „šok efektem“, mazivo, čistič, penetrační olej, antikorozní ochrana, odpuzovač
vlhkosti, rozpouští rez, chrání elektrické kontakty. Na očištěném povrchu zanechává ochranný film. Zabraňuje korozi kovů, ochraňuje plasty
a prodlužuje životnost pryže.
POUŽITÍ
• Šrouby, matice, pohyblivé mechanismy,
• panty, nápravy, závěsy, řetězy,
• zahradní nářadí apod.

OBJ. KÓD
5403380

EAN
5411183111929

NÁZEV
Multi sprej 8 v 1

OBSAH
400 ml

BALENÍ
6 ks

SILICONE SPRAY
Vysoce kvalitní, ochranný a mazací přípravek obsahující silikonové oleje. Univerzální ochranný přípravek, silný mazací účinek, silný vodoodpudivý
účinek, odolává velkým rozdílům teplot.
POUŽITÍ
• Ochrana gumových těsnění dveří a oken před navlhnutím
a následným přimrznutím,
• mazání pohyblivých spojů, ochrana kabelů, svíček a víčka
rozdělovače před navlhnutím,
• ochrana všech gumových povrchů, plastů, dřeva, kovu,
textilu apod.

OBJ. KÓD
5403401

EAN
5411183111936

NÁZEV
Silicone spray

OBSAH
400 ml

BALENÍ
6 ks

CUTTING OIL - ŘEZNÝ OLEJ
Velmi účinný mazací a chladicí přípravek pro použití při obrábění železných i neželezných kovů.
POUŽITÍ
• Snižuje řezný odpor,
• zabraňuje přehřátí nástroje i obráběného materiálu,
• snižuje opotřebení nástrojů při vrtání, řezání, soustružení,
frézování apod.

OBJ. KÓD
5403430

EAN
5411183090774

NÁZEV
Cutting oil - řezný olej

OBSAH
400 ml

BALENÍ
6 ks

EAN
5411183090729

NÁZEV
Brake cleaner - čistič brzd

OBSAH
400 ml

BALENÍ
6 ks

BRAKE CLEANER - ČISTIČ BRZD
Vysoce účinný, rychleschnoucí čistič brzdových a spojkových dílů.

POUŽITÍ
• Účinně a rychle odstraňuje špínu i mastnotu včetně
brzdové kapaliny,
• omezuje pískání brzd a prokluzování spojky.

OBJ. KÓD
5403480
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	AUTOPRODUKTY
ANTIGRAVEL

AUTOPRODUKTY

Pružná hmota zajištující ochranu proti korozi, vodě, soli a poškození podvozku odletujícím štěrkem nebo kameny. Vhodná pro ochranu částí
podvozku karoserií, které jsou následně přelakovány (např. prahy, spodní části blatníků a nárazníků, spoilery apod.) i jako finální povrch
bez následného lakování. Lze nanášet na plasty a nátěry na bázi bitumenu, kaučuku a syntetických pryskyřic.
POUŽITÍ
• Ochrana částí karoserií (např. nárazníky, podběhy atd.)
proti odletujícím kamínkům a korozi,
• ochrana proti zvukovým vibracím,
• zvuková izolace.
OBJ. KÓD
5405107
5405607
5405001
5405501

EAN
5411183041974
5411183041981
5411183041950
5411183041967

NÁZEV
Antigravel GUN UBS černý
Antigravel GUN UBS šedý
Antigravel aerosol černý
Antigravel aerosol šedý

černý

šedý

OBSAH
1 kg
1 kg
500 ml
500 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

INCOAT ML GUN UBS
Nestékavý, rychleschnoucí penetrační nástřik pro antikorozní ochranu dutin. Má silné penetrační a vodoodpudivé vlastnosti, extrémní vzlínavost.
Antikorozní ochrana dutin karoserií automobilů, strojních částí, zařízení a nástrojů. Pro svou teplotní odolnost je také vhodný k aplikacím
v motorovém prostoru. Vzhledem ke své nestékavosti může být aplikován i v silnější vrstvě. Balení pro použití se speciální UBS pistolí.
POUŽITÍ
• Antikorozní ochrana dutin karoserií, motorových prostor,
spodních dutin, podběhů, kufrů a ložných prostor atd.,
• obecně poskytuje antikorozní ochranu strojů a strojních
součástí, nářadí atd.

OBJ. KÓD
5406004

EAN
5411183011281

NÁZEV
Incoat ML GUN UBS

OBSAH
1 kg

BALENÍ
12 ks

INCOAT ML AEROSOL
Nestékavý, rychleschnoucí penetrační nástřik pro antikorozní ochranu dutin. Má silné penetrační a vodoodpudivé vlastnosti, extrémní vzlínavost.
Antikorozní ochrana dutin karoserií automobilů, strojních částí, zařízení a nástrojů. Pro svou teplotní odolnost je také vhodný k aplikacím
v motorovém prostoru. Vzhledem ke své nestékavosti může být aplikován i v silnější vrstvě. Jednoduché nanášení pomocí sprejového rozprašovače.
POUŽITÍ
• Antikorozní ochrana dutin karoserií, motorových prostor,
spodních dutin, podběhů, kufrů a ložných prostor atd.,
• obecně poskytuje antikorozní ochranu strojů a strojních
součástí, nářadí atd.

OBJ. KÓD
5406101
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EAN
5411183041998

NÁZEV
Incoat ML aerosol

OBSAH
500 ml

BALENÍ
12 ks

	AUTOPRODUKTY
AUTOPRODUKTY

INCOAT ML WAX GUN UBS
Vysoce kvalitní antikorozní nátěr na bázi čistého vosku. Vytváří silnovrstvý průhledný nelepivý pružný voskový film se silnými penetračními
a vodoodpudivými vlastnostmi. Je nestékavý v silných vrstvách. Nepodléhá výkyvům teploty, odolný extrémním teplotám.
POUŽITÍ
• Antikorozní ochrana dutin karoserií, motorových prostor,
spodních dutin, podběhů, kufrů a ložných prostor atd.,
• obecně poskytuje antikorozní ochranu strojů a strojních
součástí, nářadí atd.,
• ochrana motorových součástí.

OBJ. KÓD
5406207

EAN
5411183011311

NÁZEV
Incoat ML WAX GUN UBS

OBSAH
1l

BALENÍ
12 ks

UNDERBODY PROTECTION AEROSOL
Antikorozní nástřik/nátěr zaručující stále pružnou mechanickou a antikorozní ochranu pro podvozky vozidel. Velmi snadná aplikace, lze nanášet
v silné vrstvě – rychleschnoucí, výborná přilnavost k podkladu, trvale elastický, dobrá akustická pohltivost – brání průchodu vnějšího hluku,
nemění své vlastnosti při nízkých teplotách, nelze přelakovat. Vhodný pro ochranu nových čistých ploch podvozků, opravy poškozené ochrany
podvozků starších automobilů. Chrání před odletujícími kameny, před působením soli, olejů, rozpouštědel a vody. Rychle schne, nepraská, dobře
vyplňuje póry a zůstává stále pružný.
POUŽITÍ
• Ochrana podběhů a spodních částí karoserií proti korozi,
• zvuková izolace,
• balení ve spreji.
OBJ. KÓD
5407004

EAN
5411183041929

NÁZEV
Underbody protection aerosol

OBSAH
500 ml

BALENÍ
12 ks

UNDERBODY PROTECTION BRUSH
Antikorozní nástřik/nátěr zaručující stále pružnou mechanickou a antikorozní ochranu pro podvozky vozidel. Velmi snadná aplikace, lze nanášet
v silné vrstvě – rychleschnoucí, výborná přilnavost k podkladu, trvale elastický, dobrá akustická pohltivost – brání průchodu vnějšího hluku,
nemění své vlastnosti při nízkých teplotách, nelze přelakovat. Vhodný pro ochranu nových čistých ploch podvozků, opravy poškozené ochrany
podvozků starších automobilů. Chrání před odletujícími kameny, před působením soli, olejů, rozpouštědel a vody. Rychle schne, nepraská,
dobře vyplňuje póry a zůstává stále pružný.
POUŽITÍ
• Ochrana podběhů a spodních částí karoserií proti korozi,
• zvuková izolace,
• aplikace štětcem.

černý
OBJ. KÓD
5407604
5407104

EAN
5411183041943
5411183011236

NÁZEV
Underbody protection BRUSH
Underbody protection BRUSH

OBSAH
1 kg
5 kg

BALENÍ
12 ks
1 ks

UNDERBODY PROTECTION GUN UBS
Antikorozní nástřik/nátěr zaručující stále pružnou mechanickou a antikorozní ochranu pro podvozky vozidel. Velmi snadná aplikace, lze nanášet
v silné vrstvě – rychleschnoucí, výborná přilnavost k podkladu, trvale elastický, dobrá akustická pohltivost – brání průchodu vnějšího hluku,
nemění své vlastnosti při nízkých teplotách, nelze přelakovat. Vhodný pro ochranu nových čistých ploch podvozků, opravy poškozené ochrany
podvozků starších automobilů. Chrání před odletujícími kameny, před působením soli, olejů, rozpouštědel a vody. Rychle schne, nepraská,
dobře vyplňuje póry a zůstává stále pružný.
POUŽITÍ
• Ochrana podběhů a spodních částí karoserií proti korozi,
• zvuková izolace,
• aplikace speciální pistolí.

OBJ. KÓD
5407204
5407304
5407404

EAN
5411183041936
5411183011229
5411183011243

NÁZEV
Underbody protection GUN UBS
Underbody protection GUN
Underbody protection GUN

OBSAH
1 kg
5 kg
60 l

BALENÍ
12 ks
1 ks
1 ks
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	AUTOPRODUKTY
CAR SEALER BRUSH

AUTOPRODUKTY

Profesionální hmota určená k nanášení pružné ochranné vrstvy na podvozky, prahy karoserií, opravu, utěsnění a tmelení bodových svarových
švů částí karoserií a nástaveb. Finální vzhled a vlastnosti jsou na úrovni originálních povrchů vytvářených při výrobě automobilů. Rychleschnoucí,
přetíratelný, lze aplikovat štětcem bez speciálního nářadí. Nestéká, lze nanášet i na svislé plochy, vytváří původní strukturu povrchu. Je odolný vůči
vodě a minerálním olejům, má vynikající přilnavost ke kovům a většině ostatních materiálů. Lze nanášet v pruzích, do spár i celoplošně.
POUŽITÍ
• Nanášení pružné ochranné hmoty na podvozky, prahy
karoserií,
• oprava, utěsnění a tmelení bodových svarových švů částí
karoserií a nástaveb.
OBJ. KÓD
5243106

EAN
5411183011403

NÁZEV
Car sealer brush

OBSAH
1 kg

BALENÍ
6 ks

GASKET SEAL TMEL NA MOTORY
Houževnaté silikonové těsnění nahrazující korková, fíbrová, papírová či azbestová těsnění ve všech tloušťkách a velikostech. Vhodné pro těsnění
vík motorů, dílů převodovky, dále jako přírubová těsnění pump, topných systémů, čerpadel a dalších motorových dílů. Veškeré pružné tmelicí
a těsnicí aplikace s nároky na odolnost vůči vysokým teplotám. Trvale odolává působení vysokých teplot až do +285 °C.
POUŽITÍ
• Tvoří elastické voděodolné těsnění odolné vysokým
teplotám,
• přírubová těsnění čerpadel,
• těsnění motorů,
• veškeré těsnicí aplikace s nároky na odolnost vysokým
teplotám.

červený
OBJ. KÓD
5243590
5243700

EAN
3498781004275
5411183041905

NÁZEV
GASKET SEAL tmel na motory
GASKET SEAL tmel na motory

OBSAH
60 g
310 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

METAL PLASTIC STANDARD
Dvousložkový, polyesterový tmel s jemnou konzistencí vhodný k vyrovnávání povrchů s následným vybroušením a přelakováním. Rychleschnoucí,
pružný, snadno brousitelný, dlouhodobě silná přilnavost. Vhodný pro opravy středních nerovností a rýh poškozených automobilových karoserií,
karavanů, lodí, windsurfingů apod. Plošné vyrovnávání kovových, dřevěných, laminátových a podobných povrchů.
POUŽITÍ
• Vyplňování plechových, laminátových, dřevěných i jiných
povrchů,
• opravy poškozených karoserií, lodí, stavebních prvků
apod.,
• vyplňování rýh a jiných poškození dřevěných povrchů.

OBJ. KÓD
5243800
5244000
5244100
5245100

EAN
5411183042018
5411183042025
5411183009097
5411183010994

NÁZEV
Metal Plastic standard
Metal Plastic standard
Metal Plastic standard
Metal Plastic standard dávkovací

OBSAH
250 g
1 kg
2 kg
3 kg

BALENÍ
12 ks
12 ks
6 ks
4 ks

METAL PLASTIC EXTRA FINE
Dvousložkový, polyesterový stěrkový opravárenský tmel s velmi jemnou konzistencí vhodný pro dokončovací práce před lakováním. Je určen
k vyrovnání jemných rýh, pórů a nerovností vzniklých broušením předchozí vrstvy tmelu. Může být použit pro opravy kovových konstrukcí
i jako výztužný element. Dobře se brousí za sucha i pod vodou. Vytváří dokonale hladký povrch bez pórů.
POUŽITÍ
• Vyplňování plechových, laminátových, dřevěných i jiných
povrchů,
• vyplňování rýh a jiných poškození dřevěných povrchů,
• konečná vrstva před natíráním nebo lakováním,
• vyrovnává drobné nerovnosti tmelených ploch.

OBJ. KÓD
5244200
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EAN
5411183009349

NÁZEV
Metal Plastic extra fine

OBSAH
1 kg

BALENÍ
12 ks

	AUTOPRODUKTY
AUTOPRODUKTY

METAL PLASTIC SOFT
Velmi snadno opracovatelný dvousložkový polyesterový tmel k vyrovnávání povrchů, tmelení nebo lepení dřeva, kovů, polyesteru a podobných
materiálů. Vhodný pro rozsáhlejší opravy, tažení kontur a nanášení v silnějších vrstvách.
POUŽITÍ
• Vyplňování plechových, laminátových, dřevěných i jiných
povrchů,
• opravy rozsáhlých ploch a velkých nerovností,
• vyplňování rýh a jiných poškození dřevěných povrchů.

OBJ. KÓD
5244400
5244500

EAN
5411183011007
5411183009363

NÁZEV
Metal Plastic soft
Metal Plastic soft

OBSAH
1 kg
2 kg

BALENÍ
12 ks
6 ks

METAL PLASTIC ALU
Profesionální dvousložkový polyesterový stěrkový opravárenský tmel s hliníkovým plnivem určený pro precizní tmelení kovových částí a bezporézní
tmelení větších ploch vystavených extrémním otřesům a vibracím. Při nanášení v silnějších vrstvách nepraská a zachová si vysokou pružnost.
Velmi dobře přilne k podkladu, je rychleschnoucí, bezprašně brousitelný a přelakovatelný běžnými nátěrovými systémy.
POUŽITÍ
• Vyrovnávání povrchu kovových a laminátových karoserií,
• opravy poškozených kovových konstrukcí.

OBJ. KÓD
5245000

EAN
5411183009356

NÁZEV
Metal plastic ALU

OBSAH
2 kg

BALENÍ
6 ks

DÁVKOVAČ METAL PLASTIC
Průmyslové dávkovací zařízení pro přesné, rychlé a jednoduché dávkování poměru tmelu a tvrdidla polyesterových tmelů. Speciální balení
a způsob funkce dávkovače zamezuje vysychání tmelů.

OBJ. KÓD
5401400

EAN
8595152105908

NÁZEV
Dávkovač Metal Plastic

OBSAH
3 kg

BALENÍ
1 ks

POLYFIBER
Dvousložkový, polyesterový, stěrkový opravárenský tmel se skleněnými vlákny. Rychleschnoucí, výborně přilne na většinu materiálů včetně
neželezných, nepraská ani při nanášení v silných vrstvách.
POUŽITÍ
• Zpevnění a vyztužení velmi poškozených nebo
zkorodovaných částí,
• překryje menší otvory v povrchu,
• opravy rozsáhlých poškození karoserií, člunů, surfů apod.
OBJ. KÓD
5245300
5245400
5245500
5245700

EAN
5411183011083
5411183011069
5411183011090
5411183011076

NÁZEV
Polyfiber
Polyfiber
Polyfiber
Polyfiber

OBSAH
1 kg
250 g
1,5 kg
500 g

BALENÍ
12 ks
12 ks
6 ks
12 ks
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	AUTOPRODUKTY
CARBOND 940 FC

AUTOPRODUKTY

CARBOND 940 FC je vysoce kvalitní, jednokomponentní lepicí tmel na bázi polyuretanu.
POUŽITÍ
• Pružné spojování vibrujících kovových konstrukcí,
automobilových konstrukcí a karoserií,
• tmelení a lepení ve stavebním a strojírenském průmyslu,
• lepení částí a doplňků automobilových karoserií,
• všechny aplikace s nároky na přelakování spojů.
bílý
OBJ. KÓD
5246100
5246200
5246300

EAN
5411183042032
5411183042056
5411183042049

NÁZEV
Carbond 940 FC bílý
Carbond 940 FC šedý
Carbond 940 FC černý

šedý

černý

OBSAH
310 ml
310 ml
310 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks

CARBOND 955 DG
Carbond 955 DG je speciální vysokopevnostní rychleschnoucí lepidlo pro lepení čelních skel automobilů do karoserií, nebo přímé konstrukční
lepení kovových dílů. S automobilem je možno manipulovat 1 hod. po aplikaci, po 2 hod. může do běžného provozu. Velmi dobře přilne k většině
nesavých podkladů, vytváří trvale pružný a velmi pevný spoj, voděodolný a přetíratelný různými typy nátěrů.
POUŽITÍ
• Lepení čelních skel automobilových karoserií,
• přímé konstrukční lepení kovových dílů,
• výměna lepených automobilových skel s nároky
na rychlost.

OBJ. KÓD
5246600

EAN
5411183006812

NÁZEV
Carbond 955 DG

OBSAH
310 ml

BALENÍ
6 ks

OBSAH
30 ml

BALENÍ
6 ks

OBSAH
30 ml

BALENÍ
6 ks

CARBOND 955 DG CLEANER/ACTIVATOR
Vysoce účinný prostředek pro očištění povrchu karoserie a zvýšení přilnavosti tmelu k povrchu.

OBJ. KÓD
5246800

EAN
5411183006799

NÁZEV
Carbond 955 DG Cleaner/Activator

CARBOND 955 DG PRIMER
Vysoce účinný prostředek na zvýšení přilnavosti tmelu ke sklu a ochrany spoje proti působení UV záření.

OBJ. KÓD
5246900
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EAN
5411183006805

NÁZEV
Carbond 955 DG Primer

	DOPLŇKY
MONTÁŽNÍ PÁSKA

OBJ. KÓD
1420100
1420200
1420300

EAN
8595152105274
8595152105281
8595152105588

NÁZEV
Montážní páska 50 mm
Montážní páska 50 mm
Montážní páska 50 mm

OBSAH
10 m
25 m
50 m

DOPLŇKY

Pro rychlé a pevné spojování a upevňování, okamžité opravy prasklých hadic a tekoucích trubek, potrubí a rozvodů i s tlakovou vodou,
vhodná pro pevné balení a svazování, připevňování krycích fólií a plachet, různé opravy tkanin, plachet a jiných plošných materiálů,
nouzové opravy, spojování a utěsňování částí tepelných izolací. Vysoce kvalitní samolepicí páska je zesílená tkaninovým nosičem a vyniká
vysokou přilnavostí, odolností vůči vodě a extrémní tahovou pevností.

BALENÍ
72 ks
30 ks
24 ks

MASKOVACÍ PÁSKA
Zakrývání okolních povrchů při malování a tmelení, vhodná pro lehké balení a svazování, krátkodobé připevňování krycích fólií např. při malování.
Odolává běžnému rozpětí teplot, je formovatelná podle tvaru podkladu. Papírová samolepicí páska je vhodná k zakrývání veškerých běžných
materiálů včetně povrchově upravených. Odolnost pásky v exteriéru: 48 hodin.

OBJ. KÓD
1416700
1416800
1416900
1417000
1417100
1416600

EAN
8595152105595
8595152105601
8595152105618
8595152105625
8595152105632
8595573512378

NÁZEV
Maskovací páska 19 mm
Maskovací páska 25 mm
Maskovací páska 30 mm
Maskovací páska 38 mm
Maskovací páska 50 mm
Maskovací páska 80 °C 50 mm

OBSAH
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

BALENÍ
48 ks
36 ks
32 ks
24 ks
24 ks
24 ks

OCHRANNÁ PÁSKA PVC
Maskovací a ochranná páska pro snadnou a vysoce odolnou ochranu veškerých povrchů před znečištěním a poškozením.

OBJ. KÓD
1413300

EAN
8594042511135

NÁZEV
Ochranná páska PVC 50 mm

OBSAH
33 m

BALENÍ
36 ks

OBJ. KÓD
1412020
1412045
1412090

EAN
8595152116201
8595152116218
8595152116225

NÁZEV
Páska na spáry 50 mm
Páska na spáry 50 mm
Páska na spáry 50 mm

OBSAH
20 m
45 m
90 m

BALENÍ
100 ks
100 ks
36 ks

PÁSKA NA SPÁRY
Samolepicí skelná mřížka pro armování spojů.

UPEVŇOVACÍ PÁSKA
Lepení materiálů s hladkým nesavým povrchem jako kovy, sklo, zrcadla, umakart, plexisklo, PVC, lakované povrchy. Oboustranně lepicí páska
s velmi dobrou přilnavostí a pevností vytvářející trvanlivý a odolný spoj.
OBJ. KÓD
1410950

EAN
8595152105502

NÁZEV
Upevňovací páska 19 mm

OBSAH
5m

BALENÍ
20 ks

OBSAH
20 m
20 m

BALENÍ
25 ks
25 ks

TĚSNICÍ PÁSKA
Těsnění doléhavých spár a spojů v konstrukcích, těsnění mezi rámem a křídly oken a dveří atd.
OBJ. KÓD
1410620
1410630

EAN
8595152105489
8595152105496

NÁZEV
Těsnicí páska bílá 9/3 mm
Těsnicí páska šedá 9/3 mm
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	DOPLŇKY
KRYCÍ PLACHTA S OKY

DOPLŇKY

Ochrana stavebního materiálu a strojů při nepřízni počasí, opakovatelně použitelná jako ochrana povrchů před znečištěním. Polyetylenová plachta
s kovovými oky. Mnohoúčelová, nepromokavá, odolná.

OBJ. KÓD
1440100
1440200
1440400
1440600
1440700
1440800
1440900

EAN
8595113634812
8595113634829
8595113634843
8595113634867
8595113634874
8595113634881
8595113634898

NÁZEV
Krycí plachta s oky 2 × 3 m
Krycí plachta s oky 3 × 4 m
Krycí plachta s oky 4 × 5 m
Krycí plachta s oky 5 × 8 m
Krycí plachta s oky 6 × 0 m
Krycí plachta s oky 8 × 12 m
Krycí plachta s oky 10 × 15 m

BALENÍ
50 ks
10 ks
10 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

KRYCÍ FÓLIE SOUDAL
Zakrývací práce v interiérech i exteriérech, lehce rozložitelná, spolehlivě chrání před barvou, nečistotami a vlhkem. Vynikající pro použití
při malířských, lakýrnických, tapetářských a ostatních řemeslnických pracích. Vhodná i pro zakrývání stavebních strojů a palet se stavebním
materiálem.

OBJ. KÓD
1421301
1421302

EAN
8590499045917
8595152116416

NÁZEV
Krycí fólie 4 × 5 m
Krycí fólie supersilná 4 × 5 m 0,04

BALENÍ
40 ks
30 ks

OCHRANNÁ UV SAMOLEPICÍ FÓLIE
Fólie sloužící k ochraně proti mechanickému poškození a znečištění v průběhu přepravy, opravy, montáže a skladování. Dlouhodobá přilnavost
min. 3 měsíce díky UV odolnému lepidlu. Nezanechává zbytky lepidla při odstraňování fólie. Velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům.
POUŽITÍ
• Lze používat na veškeré vnitřní i vnější plochy,
• pro ochranu materiálů proti poškození při přepravě nebo
montáži,
• pro ochranu všech typů oken, dveří, parapetů,
• proti znečištění a mechanickému poškození při malování
nebo omítání okolních ploch (např. při zateplování
objektu),
• vhodné pro veškeré druhy podlahovin (dlažby, lina,
koberce, vinylové a plovoucí podlahy), pro ochranu částí
nábytku.
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OBJ. KÓD
1421310

EAN
8595152116393

NÁZEV
Ochranná UV samolepicí folie modrá 50cm

OBSAH
100 m

BALENÍ
4 ks

	DOPLŇKY
STREČOVÁ FÓLIE

DOPLŇKY

Fixační strečová fólie určená pro balení paletového zboží, nebo ochranu výrobků proti mechanickému poškození, povětrnostním vlivům a znečištění
během přepravy.
Strečová fólie 20 μm – délka návinu 150 m, šíře 10 cm.
Strečová fólie 20 μm – délka návinu 160 m, šíře 50 cm, celková váha 1700 g, váha dutinky 240 g.
Strečová fólie PROFI 23 μm – délka návinu 150 m, šíře 50 cm, celková váha 1800 g, váha dutinky 240 g.

OBJ. KÓD
1421340
1421345
1421350

EAN
8595152116522
8595152116515
8595152116508

NÁZEV
Strečová fólie 10 cm / 20 μm
Strečová fólie 50 cm / 20 μm
Strečová fólie Profi 50 cm / 23 μm

OBSAH
150 m
160 m
150 m

BALENÍ
1 ks
6 ks
6 ks

OBSAH
10 m
10 m
5m

BALENÍ
5 ks
5 ks
5 ks

TMELAŘSKÁ ŠŇŮRA
Vyplňovací provazec z nepřilnavého materiálu pro zajištění správné aplikace tmelů do dilatačních spár.
POUŽITÍ
• Tmelařskou šňůru vhodného průměru (o 1 až 2 mm
větší, než je šířka spáry) vložte do spáry tak, aby byla
vymezena hloubka pro tmel. Hloubka spáry = 1/2
až 1/1 šířky podle typu spáry a doporučení k danému
tmelu. V místě případného napojování šňůry zajistěte
dostatečnou těsnost. Aplikovaný tmel důkladně vtlačte
do spáry tak, aby byla dokonale vyplněna v celém svém
průřezu. Použijte špachtli nebo Tmelařskou stěrku.

OBJ. KÓD
1401956
1401958
1401960

EAN
8595152116232
8595152116249
8595152116256

NÁZEV
Tmelařská šňůra 6 mm
Tmelařská šňůra 8 mm
Tmelařská šňůra 10 mm

SOUDABAND
Kvalitní samolepicí páska vyrobena z bitumenových elastomerů s ochrannou hliníkovou fólií, určena k snadnému a rychlému použití,
k zakrytí plochých i úhlových spojů střešních prvků, komínů, světlíků, okapů a odtoků. Funkční bezprostředně po nalepení.
POUŽITÍ
• Tmelařskou šňůru vhodného průměru (o 1 až 2 mm
větší, než je šířka spáry) vložte do spáry tak, aby byla
vymezena hloubka pro tmel. Hloubka spáry = 1/2
až 1/1 šířky podle typu spáry a doporučení k danému
tmelu. V místě případného napojování šňůry zajistěte
dostatečnou těsnost. Aplikovaný tmel důkladně vtlačte
do spáry tak, aby byla dokonale vyplněna v celém svém
průřezu. Použijte špachtli nebo Tmelařskou stěrku.

OBJ. KÓD
4500100
4500200
4500300
4500500
4500600
4500700
4500800
4501000
4501100
4501200
4501300
4501500

EAN
5411183002746
5411183031272
5411183002760
5411183002784
5411183032057
541118300592
5411183005938
5411183030121
5411183032033
5411183030138
5411183031173
5411183029774

NÁZEV
Soudaband alu 7,5 cm
Soudaband alu 10 cm
Soudaband alu 15 cm
Soudaband alu 30 cm
Soudaband graphit 7,5 cm
Soudaband graphit 10 cm
Soudaband graphit 15 cm
Soudaband graphit 30 cm
Soudaband terracotta 7,5 cm
Soudaband terracotta 10 cm
Soudaband terracotta 15 cm
Soudaband terracotta 30 cm

OBSAH
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

BALENÍ
8 ks
6 ks
4 ks
2 ks
8 ks
6 ks
4 ks
2 ks
8 ks
6 ks
4 ks
2 ks
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	DOPLŇKY
BRUSNÁ MŘÍŽKA

DOPLŇKY

Brusná mřížka se zvýšenou životností určená k broušení spojů sádrokartonů, brousitelných tmelů a vyrovnávacích stěrek.

OBJ. KÓD
1405500
1405600
1405700

EAN
8595573516796
8595573516802
8595573516819

NÁZEV
Brusná mřížka C80 93 × 280 mm
Brusná mřížka C100 93 × 280 mm
Brusná mřížka C120 93 × 280 mm

OBSAH
10 ks
10 ks
10 ks

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

EAN
8595573517533

NÁZEV
Držák brusné mřížky 80 × 225 mm

OBSAH

BALENÍ
10 ks

DRŽÁK BRUSNÉ MŘÍŽKY
Držák pro upevnění a snadnou práci s brusnými mřížkami SOUDAL.

OBJ. KÓD
1405800

SOUDALEN SDK
Samolepicí pěnová páska pro zajištění vymezení vůlí a omezení přenosu vibrací konstrukcí používaných při suché výstavbě. Izoluje konstrukční
prvky od stěn podlah a stropů.
POUŽITÍ
• Vhodná pro UW i CW profily,
• zvýšení zvukově izolačních vlastností spojů,
• pro konstrukce ze sádrokartonu, dřevotřísky, OSB,
sádrovláknitých i cementotřískových desek,
• snížení přenosu vibrací stavebních konstrukcí.
OBJ. KÓD
4510230
4510245
4510265
4510290
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EAN
8595152153879
8595152153886
8595152153893
8595152153909

NÁZEV
Soudalen SDK 30 × 3 mm šedá
Soudalen SDK 45 × 3 mm šedá
Soudalen SDK 65 × 3 mm šedá
Soudalen SDK 90 × 3 mm šedá

30 m
30 m
30 m
30 m

BALENÍ
32 ks
16 ks
14 ks
10 ks

	DOPLŇKY
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PODPORA PRODEJE
STOJÁNEK NA PULT T-REX

STOJANY

Zásobník na 2 × 3 kartuše s prezentační kapsou na letáky.

37

STOJÁNEK NA PULT MONT FIX
Zásobník na 2 × 3 kartuše s prezentační kapsou na letáky.

12
37

21

KOŠ NA KARTUŠE
Zásobník na 2 × 12 kartuší. Možnost zavěšení do stojanu. Možnost postavení na pult nebo do regálu.
12
21

Stojan Soudal
62

3 × police pro 24 kartuší nebo 12 dóz s pěnou. Dodáváno včetně spodního plastového dílu
pro ochranu před vlhkostí.

12
35
150
125

43

29
38
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Modulární prodejní systém umožňuje prezentaci zboží SOUDAL v místech prodeje.
Skládá se z mnoha modulů a umožňuje sestavit prodejní sestavu dle přání každého zákazníka a zároveň optimalizovat skladbu zboží na prodejně.
Prodejní systém nabízíme ve dvou velikostech a to v šířce 750 mm a 1000 mm. Informujte se o našem modulovém řešení u svého obchodního zástupce.

REGÁL 750 VARIANTA 1

REGÁL 750 VARIANTA 2

2 × zásobník na kartuše (12 druhů po 8 kusech),
3 × police

1 × zásobník na kartuše (12 druhů po 8 kusech),
4 × police

44

37

44

31

41
200 250

44

41

35

35

35

36

41

41

61

75

61

100 75

REGÁL 1000 VARIANTA 2

2 × zásobník na kartuše (16 druhů po 8 kusech),
3 × police

1 × zásobník na kartuše (16 druhů po 8 kusech),
4 × police

61

REGÁL 1000 VARIANTA 3
5 × police

44

44

37

44

31

41

200 250

61

200 250

36

REGÁL 1000 VARIANTA 1

100

5 × police

44

200 250

75

REGÁL 750 VARIANTA 3

200 250

200 250

36

44

41

35

35

35

36

41

41

100

61

100

61
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REGÁLY

PODPORA PRODEJE

PODPORA PRODEJE
VZORNÍKY FIX ALL

T-REX Power, T-REX Crystal

vzorníky

Fix ALL Classic, Fix ALL Crystal, Fix ALL Turbo, Fix ALL HT

VZORNÍKY T-REX

VZORNÍKY NA PU PĚNU

VZORNÍK TEKUTÁ LEPENKA

Soudabond Easy, Etics Bond

VZORNÍK TMEL NA PARKETY
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PODPORA PRODEJE
VZORNÍKY NA TMELY

VZORNÍKY

pro stavbu a průmysl, profesionální výrobky pro stavebnictví, na dřevo

VZORNÍKY NA LAZURY
Klasik lazura, Luxus lazura
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ČÍSLO STRANY

SÁDROVÝ TMEL

ŠLEHANÝ TMEL

OMÍTKOVÝ TMEL

TMEL NA DŘEVO

BROUSITELNÝ TMEL

KAMNÁŘSKÝ TMEL

STŘEŠNÍ TMEL

AQUAFIX TĚSNICÍ TMEL

STAVBAŘSKÝ TMEL

SANITÁRNÍ TMEL

IZOLAČNÍ TMEL

TRANSPACRYL

TMEL NA PARKETY

ŠTUKOVÝ TMEL

Akryl PRO Exteriér

Express AkrylOVÝ TMEL

AkrylOVÝ TMEL na sádrokarton

AKRYLOVÝ TMEL

KONSTRUKČNÍ TMEL 25D

KLEMPÍŘSKÝ TMEL

STAVEBNÍ SILIKON

SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON

SANITÁRNÍ SILIKON

UNIVERZÁLNÍ SILIKON

FIX ALL TURBO

FIX ALL HT

FIX ALL CRYSTAL

FIX ALL CLASSIC

T-REX CRYSTAL

T-REX POWER

PŘEHLED POUŽITÍ TMELŮ

PŘEHLED POUŽITÍ TMELŮ

25 25 24 24 24 24 18 18 19 18 22 22 15 15 15 15 16 20 16 16 16 18 20 20 22 20 17 17 17 17

TYP SPÁRY
STATICKÁ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SPOJOVACÍ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•

DILATAČNÍ

• • • •
•

SMRŠŤUJÍCÍ SE

•

•

• •

DRUH PODKLADU
PORÉZNÍ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NEPORÉZNÍ

• • • • • • • • • • • •

BETON

• • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • •

PLASTY

• • • • • •

• • • •

• • • • •

VLHKÝ

• • • •

• • • • • • • •
• • • • •

• •

PLASTICITA
TRVALE PRUŽNÝ

• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •

PRUŽNĚ-PLASTICKÝ

• •
•

PLASTICKÝ

• • • • • •

BROUSITELNÝ
VZHLED
PRŮHLEDNÝ
RŮZNÉ BARVY
PŘETÍRATELNÝ

•

•
•

• • • •
•

•

• • • •

• • • • • •

• • • • •

•

•
•

•

•

• • • • • • • • • • • • •

• • • • •

SPECIÁLNÍ APLIKACE
DILATAČNÍ SPÁRY
PODLAHY
SPÁRY S MÍRNÝM POHYBEM

•

• • • • • •

•

•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •
•

KAMNA, KRBY
PRUŽNÉ LEPENÍ

• • • • • •

SANITÁRNÍ TECHNIKA

• • • •

STŘECHA
VYROVNÁVÁNÍ POVRCHU
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•

•
•

•
• •

• •
• • • • •

SOUDAL WINDOW SYSTEM

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ – SOUDAL WINDOW SYSTEM – SWS

SOUDAL WINDOW SYSTEM
KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ MONTÁŽE VÝPLNÍ STAVEBNÍCH
OTVORŮ
Při moderní výstavbě včetně rekonstrukcí jsou v dnešní době kladeny vysoké nároky
na snižování tepelných ztrát stavebních konstrukcí. Převážně je toho dosaženo dodatečným
zzateplením formou opláštění budovy kompozitním zateplovacím systémem. To spolu
s výměnou nebo novou montáží moderních oken má za příčinu téměř hermetické uzavření
objektu, které znemožňuje únik vlhkosti vznikající v interiéru. Množství vlhkosti produkované
obyvateli (vaření, praní …) je při nedostatečném větrání pohlcováno stavební konstrukcí.
Po určitém čase pak dochází k nasycení izolantu (PU pěny) kolem okenních a dveřních
rámů a tím k zásadnímu zhoršení jeho tepelně izolační schopnosti. Negativně se dále může
projevit i ne zcela dokonalé vyplnění spáry PU pěnou. Uvedené skutečnosti ve svém důsledku
vvedou k celkovému zvýšení tepelných ztrát budovy, snížení povrchové teploty na vnitřní
sstraně zdiva kolem oken a dveří, kde tímto vzniká riziko tvorby plísní.
SOUDAL WINDOW SYSTEM zajišťuje základní princip „ZEVNITŘ TĚSNĚJI NEŽ ZVENKU“,
kdy pomocí parotěsné ochrany PU pěny ze strany interiéru ji chrání před působením vlhkosti
a v řadě druhé paropropustnou membránou nebo těsnicí páskou umožňuje odvod případné
vvlhkosti do exteriéru a zároveň chrání spáru před pronikáním vody při náporovém dešti.
Komponenty SWS zvyšují tepelně a zvukově izolační parametry osazovací spáry stavebních
otvorů.

ZÁKLADNÍ PRINCIP SWS
ZZEVNITŘ TĚSNĚJI NEŽ ZVENKU
S
SOUDAL
WINDOW SYSTEM zajišťuje dlouhodobou funkčnost osazovací
sspáry otvorových výplní bez nebezpečí ztráty tepelně a zvukově izolačních
vvlastností. Použitím vysoce kvalitních komponentů SOUDAL a montážní
ttechnologie SWS dosáhnete řešení, které přináší vysokou kvalitu montáže
ooken a dveří.
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SWS ZAJIŠŤUJE

SWS ZAJIŠŤUJE
• Ochranu izolantu (PU pěny) proti působení vlhkosti z interiéru,
• ochranu spáry vůči pronikání vody při náporovém dešti,
• zajišťuje vzduchotěsnost připojovací spáry,
• zvýšenou odolnost vůči vlivu dilatací výplně a otvoru,
• dlouhodobě stabilní tepelně izolační vlastnosti osazovací spáry,
• zlepšení zvukově izolačních vlastností otvorové výplně,
• možnost odvodu vodních par z izolantu do exteriéru,
• ochranu proti tvorbě plísní kolem rámů v interiéru,
• zvýšení životnosti otvorové výplně jako celku,
• úsporu energie při vytápění objektu,
• návratnost investice do několika let,
• garance funkčnosti komponentů minimálně 10 let.
Podle současně platných norem nelze řešit montáž oken nebo dveří jen vyplněním spáry pouze
polyuretanovou pěnou, která je následně překryta omítkou dotaženou k rámu okna. Osazovací spáry
výplní otvorů musí být konstrukčně řešeny tak, aby splňovaly požadavky na dlouhodobou těsnost,
tepelně a zvukově izolační schopnost a životnost.
Dle ČSN 73 0540-2 musí být připojovací spáry výplní otvorů trvale vodotěsné
a vzduchotěsné. Zvláště pečlivě je třeba řešit detail překrytí osazovací spáry
protidešťovou zábranou na vnější straně (vodonepropustnou, paropropustnou)
a parozábrany při vnitřní straně (fólie, tmel).

ZÁKLADNÍ ZÓNY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY
DLE ČSN 74 6077

1 VNĚJŠÍ UZÁVĚR (PAROPROPUSTNÝ)
2 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLŇ (PU PĚNA)
3 VNITŘNÍ UZÁVĚR (PAROTĚSNÝ)
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SOUDAL WINDOW SYSTEM
SOUDAL WINDOW SYSTEM řeší utěsnění vnější strany osazovací spáry pomocí paropropustné OKENNÍ FÓLIE EXTERIÉR nebo expanzní pásky
SOUDABAND ACRYL. Jako parozábrana z vnitřní strany rámu okna slouží OKENNÍ FÓLIE INTERIÉR nebo pružně plastický tmel ACRYRUB.
Pro ostatní dilatační spáry, u kterých je předpoklad většího pohybu než 15 % použijte trvale pružný tmel SILIRUB 2 nebo přetíratelné varianty SOUDASEAL,
SOUDAFLEX. Pro vyplnění vlastní spáry používáme vysoce kvalitní jednosložkové polyuretanové pěny SOUDAL - SOUDAFOAM nebo FLEXIFOAM
vyznačující se vysokou vydatností, minimální nasákavostí, schopností absorbovat dilatační pohyby stavební konstrukce a výbornými tepelně a zvukově
izolačními vlastnostmi (deklarovaný zvukový útlum v dané spáře až 60 dB).
Paropropustná
membrána

Exteriér
(mlha, nárazový déšť)

Stavební díl
(zkondenzovaná voda)

Interiér
(vzdušná vlhkost)

Exteriér
(vítr, déšť)

Parotěsná
membrána

Stavební díl
(zkondenzovaná voda)

Interiér
(vzdušná vlhkost)

POUŽITÍ A FUNKCE PRODUKTŮ SWS
DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ DLE ČSN 74 6077
EXTERIÉR
protidešťová zábrana vodonepropustná
paropropustná
OKENNÍ FÓLIE EXTERIÉR
SOUDABAND ACRYL
OKENNÍ FÓLIE UV PLUS

RÁM VÝPLNĚ
jednosložková PU pěna tepelná a zvuková izolace

INTERIÉR
parozábrana, parotěsná fólie nebo pružný tmel

SOUDAFOAM MEGA 70
SOUDAFOAM PROFESSIONAL 65
FLEXIFOAM
SOUDABAND INST-ALL

OKENNÍ FÓLIE INTERIÉR
OKENNÍ FÓLIE INT-ALU
ACRYRUB
SOUDAFLEX, SOUDASEAL

PŘÍKLADY KOMPONENTŮ SWS DLE TYPU OSTĚNÍ
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PŘÍKLADY VARIANT MONTÁŽE SWS

VARIANTY APLIKACE KOMPONENTŮ SWS PRO ZAPRAVENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY Z INTERIÉRU V SOULADU
S DOPORUČENÍM TNI 74 6077
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PŘÍKLADY VARIANT MONTÁŽE SWS
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PŘÍKLADY VARIANT MONTÁŽE SWS

VARIANTY APLIKACE KOMPONENTŮ SWS PRO ZAPRAVENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY Z EXTERIÉRU V SOULADU
S DOPORUČENÍM TNI 74 6077
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VARIANTY DLE ZPŮSOBU INSTALACE

OKENNÍ FÓLIE A
Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A
pro nalepení na rám okna. Druhý okraj je určen k nalepení na ostění. Pro lepení v rámci
SWS použijte VAPOURSEAL LEPIDLO NA PAROZÁBRANY.

OKENNÍ FÓLIE AA
Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A
pro nalepení na rám okna. Na druhém okraji je lepicí pruh typu A pouze na spodní
rubové straně, která slouží k nalepení na ostění. Tento typ je určen převážně pro
dřevostavby nebo tam, kde je ostění tvořeno nesavým podkladem.

OKENNÍ FÓLIE AB
Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A
pro nalepení na rám okna. Druhý okraj je z rubové strany vybaven butylovým lepicím
páskem s krycí fólií pro snadné a rychlé přichycení k většině porézních stavebních
podkladů. Pro penetraci podkladu a zvýšení přilnavosti butylového pruhu podklad
(ostění) předem ošetřete podkladovým nátěrem SWS AEROSOL PRIMER.

OKENNÍ FÓLIE AC
Okenní fólie je na jednom okraji z lícové strany opatřena samolepicím páskem typu
A pro nalepení na rám okna. Na rubové straně je celoplošně nanesené lepidlo typu
A s dvoudílným krycím páskem pro snadné a rychlé přichycení k většině porézních
i neporézních stavebních podkladů. Možná aplikace i bez penetrace.

OKENNÍ FÓLIE AP (S PERLINKOU)
Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A
pro nalepení na rám okna. Druhý kraj je zakončen pásem sklo-vláknité armovací mřížky
(perlinka) určený ke snadnému zapravení do omítky.

OKENNÍ FÓLIE LL
Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A
pro nalepení na rám okna. Butylový lepicí pruh na druhém okraji je umístěn na lícové
vnější straně. Pro penetraci podkladu a zvýšení přilnavosti butylového pruhu podklad
(ostění) předem ošetřete podkladovým nátěrem SWS AEROSOL PRIMER.

PRACOVNÍ POSTUP
Příprava: Zvolte Okenní fólii vhodného typu (INT, EXT), šířku fólie zvolte dle typu a šíře připojovací spáry. Pro spáry do 15 mm doporučujeme šířku fólie 50 mm, fólie o šířce
70 mm doporučujeme použít pro spáry od 15 mm do 35 mm šíře. Pro speciální případy jsou k dispozici šířky okenních fólií 100 mm, 140 mm i širší.
Aplikace: Délku Okenní fólie upravte dle součtu délek obou bočních a horní části rámu okna, počítejte s potřebnými přesahy v rozích v závislosti na šířce připojovací spáry.
Odstraňte pásku chránící vrstvu lepidla (A) na příslušné straně a nalepte fólii na okenní rám tak, aby v rozích vždy vznikl potřebný přesah pro nalepení na ostění. Po instalaci
okna a vyplnění spáry PU pěnou odstraňte krycí pásku lepidla na volném okraji fólie a důkladně jej přilepte na ostění (použijte přítlačný váleček). V případě varianty
AP musí být spára vyplněná PU pěnou 100% překrytá fólií a část s perlinkou zapravte do omítky. Doporučujeme použít SOUDAL SÁDROVOU OMÍTKU. Pro zvýšení
přilnavosti butylového pruhu na savé podklady použijte SOUDAL SWS AEROSOL PRIMER. V místech napojování nebo porušení Okenních fólií použijte na utěsnění
těchto spojů speciální Lepidlo na parozábrany VAPOURSEAL LEPIDLO NA PAROZÁBRANY.
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OKENNÍ FÓLIE EXT UV PLUS
Speciální třívrstvá membrána pro vytvoření paropropustné a vodonepropustné ochrany vnější strany připojovací spáry s nároky na dlouhodobější odolnost
vůči UV záření. Povrch fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek nebo přetírat barvami. Odolnost vůči působení UV záření je min. 6 měsíců.
Standardní šíře: 70, 100, 140 mm.
PARAMETRY
A = Oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna.
B = Butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění.
P = Armovací mřížka, perlinka.
Standardní varianty: A, AB, AP.

OBJ. KÓD
1425003
1425005
1425011
1425033
1425035
1425038
1425043
1425045
1425048
1425051

EAN
8595152127016
8595152127023
8595152127054
8595152127078
8595152127085
8595152127092
8595152127108
8595152127115
8595152127122
8595152127139

NÁZEV
Okenní fólie EXT UV PLUS-AB 50 mm
Okenní fólie EXT UV PLUS-AB 70 mm
Okenní fólie EXT UV PLUS-AB 140 mm
Okenní fólie EXT UV PLUS-AP 50 mm
Okenní fólie EXT UV PLUS-AP 70 mm
Okenní fólie EXT UV PLUS-AP 100 mm
Okenní fólie EXT UV PLUS-A 50 mm
Okenní fólie EXT UV PLUS-A 70 mm
Okenní fólie EXT UV PLUS-A 100 mm
Okenní fólie EXT UV PLUS-A 140 mm

OBSAH
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
40 m
40 m
40 m
40 m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

OKENNÍ FÓLIE EXT
Vysoce kvalitní třívrstvá membrána pro vytvoření paropropustné a vodonepropustné ochrany vnější strany připojovací spáry. Povrch fólie je možno omítat
všemi běžnými typy omítek nebo přetírat barvami. Odolnost vůči působení UV záření po dobu 2 až 3 měsíce. Standardní šíře: 50, 70, 100, 140 mm.
PARAMETRY
A = Oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna.
B = Butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění.
P = Armovací mřížka, perlinka.
Standardní varianty: A, AA, AB, AP, LL.

OBJ. KÓD
1425093
1425095
1425105
1425107
1425110
1425115
1425206
1425208
1425210
1425219
1425221
1425222
1425233
1425235

EAN
8595152128372
8595152128396
8595152138081
8595152138104
8595152138135
8595152138142
8595152138166
8595152138173
8595152138180
8595152138203
8595152138210
8595152138227
8595152138296
8595152138302

NÁZEV
Okenní fólie EXT-AA 70 mm
Okenní fólie EXT-AA 100 mm
Okenní fólie EXT-AB 50 mm
Okenní fólie EXT-AB 70 mm
Okenní fólie EXT-AB 100 mm
Okenní fólie EXT-AB 140 mm
Okenní fólie EXT-AP 50 mm
Okenní fólie EXT-AP 70 mm
Okenní fólie EXT-AP 100 mm
Okenní fólie EXT-A 70 mm
Okenní fólie EXT-A 100 mm
Okenní fólie EXT-A 140 mm
Okenní fólie EXT-AB-LL 70 mm
Okenní fólie EXT-AB-LL 100 mm

OBSAH
40 m
40 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
40 m
40 m
40 m
25 m
25 m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

OKENNÍ FÓLIE INT
Vysoce kvalitní čtyřvrstvá fólie tvoří paronepropustnou ochranu izolantu z vnitřní strany připojovací spáry. Povrch fólie je možno omítat všemi běžnými
typy omítek a přetírat barvami. Standardní šíře: 50, 70, 100, 140 mm.
PARAMETRY
A = Oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna.
B = Butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění.
P = Armovací mřížka, perlinka.
Standardní varianty: A, AB, AP.
OBJ. KÓD
1425305
1425307
1425310
1425315
1425406
1425408
1425410
1425412
1425432
1425434
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EAN
8595152138326
8595152138340
8595152138371
8595152138388
8595152138395
8595152138401
8595152138418
8595152138678
8595152138432
8595152138449

NÁZEV
Okenní fólie INT-AB 50 mm
Okenní fólie INT-AB 70 mm
Okenní fólie INT-AB 100 mm
Okenní fólie INT-AB 140 mm
Okenní fólie INT-AP 50 mm
Okenní fólie INT-AP 70 mm
Okenní fólie INT-AP 100 mm
Okenní fólie INT-AP 140 mm
Okenní fólie INT-A 70 mm
Okenní fólie INT-A 100 mm

OBSAH
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
40 m
40 m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
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OKENNÍ FÓLIE

OKENNÍ FÓLIE INT ALU
Kvalitní dvouvrstvá fólie určená k parotěsné ochraně připojovací spáry vnitřní strany objektu. Vnější povrch fólie lze omítat běžnými typy omítek
a přetírat barvami. Standardní šíře: 50, 70, 100, 140 mm.
PARAMETRY
A = Oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna.
B = Butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění.
P = Armovací mřížka, perlinka.
OBJ. KÓD
Standardní varianty: A, AA, AB, AP.
1425521
1425522
1425525
1425530
1425534
1425540
1425544
1425572
1425576
1425630
1425640
1425645

EAN
8595152127153
8595152127160
8595152127177
8595152138487
8595152138494
8595152138524
8595152138531
8595152138555
8595152138562
8595152138579
8595152138586
8595152138593

NÁZEV
Okenní fólie INT-ALU-AA 50 mm
Okenní fólie INT-ALU-AA 70 mm
Okenní fólie INT-ALU-AA 100 mm
Okenní fólie INT-ALU-AB 50 mm
Okenní fólie INT-ALU-AB 70 mm
Okenní fólie INT-ALU-AB 100 mm
Okenní fólie INT-ALU-AB 140 mm
Okenní fólie INT-ALU-AP 50 mm
Okenní fólie INT-ALU-AP 70 mm
Okenní fólie INT-ALU-A 70 mm
Okenní fólie INT-ALU-A 100 mm
Okenní fólie INT-ALU-A 140 mm

OBSAH
40 m
40 m
40 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
40 m
40 m
40 m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

SWS FOIL EXT UV+12
Paropropustná, vodonepropustná okenní fólie pro tvorbu vnější uzávěry připojovací spáry výplně stavebního otvoru se zvýšenou odolnost vůči
UV záření až 12 měsíců. Díky dokonalé paropropustnosti odvádí vodní páry z připojovací spáry do exteriéru a tím zajišťuje dlouhodobě kvalitu
tepelně izolačních vlastností PU pěny. Chrání proti pronikání vody i v případě náporového deště. Povrch je možno omítat všemi běžnými typy
omítek nebo přetírat.
PARAMETRY
A = Oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna.
B = Butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění.
OBJ. KÓD
P = Armovací mřížka, perlinka.
Standardní varianty: AA3, AB, AC, AP.
1425710
1425711
1425712
1425720
1425721
1425722
1425730
1425731
1425732
1425745

EAN
8595152180363
8595152180370
8595152180387
8595152180394
8595152180400
8595152180417
8595152180424
8595152180431
8595152180448
8595152180547

NÁZEV
SWS FOIL EXT UV+12 AB 70 mm
SWS FOIL EXT UV+12 AB 85 mm
SWS FOIL EXT UV+12 AB 100 mm
SWS FOIL EXT UV+12 AC 70 mm
SWS FOIL EXT UV+12 AC 85 mm
SWS FOIL EXT UV+12 AC 100 mm
SWS FOIL EXT UV+12 AP 70 mm
SWS FOIL EXT UV+12 AP 85 mm
SWS FOIL EXT UV+12 AP 100 mm
SWS FOIL EXT UV+12 AA3 280 mm

OBSAH
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

SWS FOIL EXT
Difuzní fólie určená k ošetření připojovací spáry oken z vnější strany objektu. Vytváří paropropustnou přepážku umožňující prostup vodní páry
z připojovací spáry mezi okenním rámem a zdivem do exteriéru. Odvodem vlhkosti zajišťuje dlouhodobě kvalitu tepelně izolačních vlastností
PU pěny a tím zabraňuje případné tvorbě plísní. Vnější povrch Okenní fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek nebo přetírat.
PARAMETRY
A = Oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna.
B = Butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění.
P = Armovací mřížka, perlinka.
Standardní varianty: AB, AP.

OBJ. KÓD
1425676
1425690
1425675
1425691
1425677
1425692

EAN
8595152138654
8595152124459
8595152138623
8595152124473
8595152127245
8595152127269

NÁZEV
SWS FOIL EXT-AB 70 mm
SWS FOIL EXT-AP 70 mm
SWS FOIL EXT-AB 85 mm
SWS FOIL EXT-AP 85 mm
SWS FOIL EXT-AB 100 mm
SWS FOIL EXT-AP 100 mm

OBSAH
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
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OKENNÍ FÓLIE

SWS FOIL EXT AC
Difuzní fólie s celoplošným lepidlem určená k ošetření připojovací spáry oken z vnější strany objektu. Vytváří paropropustnou přepážku umožňující prostup
vodní páry z připojovací spáry mezi okenním rámem a zdivem do exteriéru. Odvodem vlhkosti zajišťuje dlouhodobě kvalitu tepelně izolačních vlastností
PU pěny a tím zabraňuje případné tvorbě plísní. Vnější povrch Okenní fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek nebo přetírat.
PARAMETRY
A = Oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna.
C = Celoplošně nanesené lepidlo.
Standardní varianty: AC.

OBJ. KÓD
1425701
1425702
1425703

EAN
8595152124497
8595152124510
8595152127283

NÁZEV
SWS FOIL EXT-AC 70 mm
SWS FOIL EXT-AC 85 mm
SWS FOIL EXT-AC 100 mm

OBSAH
25 m
25 m
25 m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

SWS FOIL INT
Parotěsná fólie určená k utěsnění připojovací spáry oken z vnitřní strany objektu. Vytváří parotěsnou přepážku proti prostupu plynů a vodní páry
do vypěněné spáry mezi okenním rámem a zdivem. Zvyšuje izolační schopnost výplně spáry a brání zaplísnění. Vnější povrch Okenní fólie je možno omítat
všemi běžnými typy omítek a přetírat malířskými i jinými barvami.
PARAMETRY
A = Oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna.
B = Butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění.
P = Armovací mřížka, perlinka.
Standardní varianty: A, AB, AP.

OBJ. KÓD
1425681
1425695
1425680
1425696
1425682
1425697

EAN
8595152138661
8595152124466
8595152138630
8595152124480
8595152127252
8595152127276

NÁZEV
SWS FOIL INT-AB 70 mm
SWS FOIL INT-AP 70 mm
SWS FOIL INT-AB 85 mm
SWS FOIL INT-AP 85 mm
SWS FOIL INT-AB 100 mm
SWS FOIL INT-AP 100 mm

OBSAH
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

SWS FOIL INT AC
Unikátní parotěsná fólie s celoplošným lepidlem určená k utěsnění připojovací spáry oken z vnitřní strany objektu s extrémně vysokou ekvivalentní difúzní
tloušťkou sd 550 m. Vytváří parotěsnou přepážku proti prostupu plynů a vodní páry do vypěněné spáry mezi okenním rámem a zdivem. Zvyšuje izolační
schopnost výplně spáry a brání zaplísnění. Vnější povrch Okenní fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek a přetírat malířskými i jinými barvami.
PARAMETRY
A = Oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna.
C = Celoplošně nanesené lepidlo.
Standardní varianty: AC.

OBJ. KÓD
1425705
1425706
1425707

| 76 |

EAN
8595152124503
8595152124527
8595152127290

NÁZEV
SWS FOIL INT-AC 70 mm
SWS FOIL INT-AC 85 mm
SWS FOIL INT-AC 100 mm

OBSAH
25 m
25 m
25 m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ – SOUDAL WINDOW SYSTEM – SWS
BUTYLOVÉ PPÁSKY

SOUDABAND BUTYL-FLEECE
Samolepicí vodotěsná a parotěsná fólie na bázi vysoce přilnavého plastoelastického butylového kaučuku jednostranně pokrytého textilií.
POUŽITÍ
• Parotěsné překrytí konstrukčních spár kolem rámů oken
a dveří (z interiérové strany),
• překrývání spojů mezi rámy a stěnami, zdivem atd.,
• vnitřní i vnější aplikace s nároky na parotěsný spoj,
• součást SOUDAL WINDOW SYSTÉM.

OBJ. KÓD
1421417
1421420

EAN
8595152153527
8595152138609

NÁZEV
Soudaband Butyl-Fleece 70 mm
Soudaband Butyl-Fleece 100 mm

OBSAH
10 m
10 m

BALENÍ
ALENÍ
1 ks
1 ks

SOUDABAND BUTYL-FLEECE +A
Samolepicí vodotěsná a parotěsná fólie na bázi vysoce přilnavého plastoelastického butylového kaučuku jednostranně pokrytého netkanou textilií
s lepicím pruhem na okraji pro nalepení na okenní rám.
POUŽITÍ
• Parotěsné překrytí konstrukčních spár kolem rámů oken
a dveří (z interiérové strany),
• překrývání spojů mezi rámy a stěnami, zdivem atd.,
• vnitřní i vnější aplikace s nároky na parotěsný spoj,
• součást SOUDAL WINDOW SYSTÉM.

OBJ. KÓD
1421425
1421428

EAN
8595152153503
8595152153510

NÁZEV
Soudaband Butyl-Fleece +A 70 mm
Soudaband Butyl-Fleece +A 100 mm

OBSAH
10 m
10 m

BALENÍ
ALENÍ
1 ks
1 ks

OBSAH
10 m
10 m
10 m
10 m

BALENÍ
29 ks
1 ks
1 kkss
1 ks

OBSAH
10 m
10 m
10 m

BALENÍ
29 ks
1 ks
1 ks

SOUDABAND BUTYL-ALU
Velmi odolná hliníková fólie s vysoce přilnavou samolepicí vrstvou na bázi butylu. Tloušťka 1 mm.
POUŽITÍ
• K trvanému utěsňování potrubí a větracích šachet při
výrobě ventilačních, topných a klimatizačních zařízení,
• snadné a okamžité použití (samolepicí),
• utěsnění koutových i plošných spár,
• utěsňování spojů střešních prvků, svodů a okapů.
OBJ. KÓD
1421469
1421472
1421475
1421478

EAN
8595152153077
8595152153091
8595152153114
8595152153138

NÁZEV
Soudaband Butyl-Alu 50 mm
Soudaband Butyl-Alu 70 mm
Soudaband Butyl-Alu 100 mm
Soudaband Butyl-Alu 150 mm

SOUDABAND BUTYL-ALU PROFI
Velmi odolná hliníková fólie s vysoce přilnavou samolepicí vrstvou na bázi butylu. Tloušťka 1,2 mm.
POUŽITÍ
• K trvanému utěsňování potrubí a větracích šachet při
výrobě ventilačních, topných a klimatizačních zařízení,
• snadné a okamžité použití (samolepicí),
• utěsnění koutových i plošných spár,
• utěsňování spojů střešních prvků, svodů a okapů.

OBJ. KÓD
1421446
1421449
1421452

EAN
8595152153084
8595152153107
8595152153121

NÁZEV
Soudaband Butyl-Alu Proﬁ 50 mm
Soudaband Butyl-Alu Proﬁ 70 mm
Soudaband Butyl-Alu Proﬁ 100 mm
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SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ – SOUDAL WINDOW SYSTEM – SWS

ŠÍŘKA SPÁRY
MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ ŠÍŘKA VNĚJŠÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PRO TĚSNĚNÍ EXPANZNÍMI PÁSKAMI
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
PŘIPOJOVACÍ SPÁRY

DÉLKA RÁMU [M]
MATERIÁL RÁMU
DŘEVO
PLAST (PVC) – BÍLÝ
PLAST (PVC) – BAREVNÝ
HLINÍK – SVĚTLÝ
HLINÍK – TMAVÝ

ROVNÉ OSTĚNÍ

MAX. 1,5

MAX. 2,5

6
8
8
6
6

8
8
10
8
8

ZALOMENÉ OSTĚNÍ

MAX. 3,5
MAX. 4,5
MAX. 2,5
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA SPÁRY [mm]
8
8
8
10
10
8
10
12
8
10
10
8
10
10
8

MAX. 3,5

MAX. 4,5

8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

PRACOVNÍ POSTUP
Příprava: Podklad očistěte a zbavte nesoudržných částí. Aplikace nevyžaduje žádné speciální nářadí. Vyberte vhodný typ a rozměr expanzní pásky SOUDABAND ACRYL
dle šíře a povahy připojovací spáry. Minimální šířky připojovací spáry pro těsnění expanzními páskami jsou uvedeny v tabulce nahoře. Při výběru typu pásky zohledněte
předpokládané dilatační pohyby připojovací spáry. Vhodnou tloušťku pásky zvolte dle šířky spáry a doporučení k danému typu (viz. údaje uvedené v tabulkách k danému
typu pásky).
Aplikace: Z role odviňte potřebnou délku pásky (na každý metr spáry připočtěte 1 cm pásky). Odlepte začátek krycí fólie (cca 30 cm), nalepte na okenní rám a přitlačte
tak, aby páska pevně přilnula. Následně nalepte pásku po obvodu okna za současného odstraňování krycí fólie. Pásku umisťujte 1–2 mm od hrany směrem dovnitř spáry.
Pracujte bez prodlev s ohledem na postupné rozpínání pásky (rychlost expanze je závislá na okolní teplotě a aplikačních podmínkách). Okenní rám je nutno nainstalovat
a ukotvit v průběhu počátku expanze pásky. Trvalý tlak rozpínavé pásky dokonale utěsní spáru a vyplní případné nerovnosti.

DOPORUČENÁ ŠÍŘKA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PRUŽNÝCH TĚSNICÍCH HMOT S OHLEDEM NA DILATACI SPÁRY
MATERIÁL RÁMOVÉHO PROFILU
OKNA

DŘEVO
PLAST (PVC) – BÍLÝ
PLAST (PVC) – BAREVNÝ
HLINÍK, OCEL – SVĚTLÝ PROFIL
HLINÍK, OCEL – TMAVÝ PROFIL
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DOPORUČENÁ ŠÍŘKA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY V MM PŘI DOVOLENÉ DILATACI TĚSNICÍHO
MATERIÁLU DO 25 %
ROVNÉ OSTĚNÍ
ZALOMENÉ OSTĚNÍ
MAX. 1,5
10
10
15
10
10

MAX. 3,0
10
15
20
10
15

MAX. 4,5
15
25
30
20
25

MAX. 3,5
10
10
15
10
15

MAX. 4,5
10
15
20
15
15

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ – SOUDAL WINDOW SYSTEM – SWS
Expanzní páska z impregnované polyuretanové pěny určena
pro těsnění stavebních spár vůči průniku vody a prachu.
Vytváří paropropustný spoj s výbornými tepelně izolačními
vlastnostmi (průvzdušnost třída 1 dle EN 12207:2001).
Pro snadnou aplikaci do spáry je na jedné straně vybavena
samolepicí vrstvou. Po aplikaci se rozpíná a trvale utěsňuje
stavební spáru. Soudaband Acryl T60 se vyznačuje vynikající
paropropustností a dobrou odolností vůči působení
povětrnostních vlivů.

OBJ. KÓD
4504121
4504123
4504125
4504131
4504133
4504135
4504141
4504143
4504145
4504147
4504163
4504165
4504167
4504183
4504185
4504193
4504195

EAN
8595152153152
8595152153169
8595152153176
8595152153183
8595152153190
8595152153206
8595152153213
8595152153220
8595152153237
8595152153244
8595152153251
8595152153268
8595152153275
8595152153282
8595152153299
8595152153305
8595152153312

NÁZEV
Soudaband Acryl T60 2–4 × 10 mm
Soudaband Acryl T60 2–4 × 15 mm
Soudaband Acryl T60 2–4 × 20 mm
Soudaband Acryl T60 3–5 × 10 mm
Soudaband Acryl T60 3–5 × 15 mm
Soudaband Acryl T60 3–5 × 20 mm
Soudaband Acryl T60 4–8 × 10 mm
Soudaband Acryl T60 4–8 × 15 mm
Soudaband Acryl T60 4–8 × 20 mm
Soudaband Acryl T60 4–8 × 40 mm
Soudaband Acryl T60 5–12 × 15 mm
Soudaband Acryl T60 5–12 × 20 mm
Soudaband Acryl T60 5–12 × 40 mm
Soudaband Acryl T60 7–16 × 15 mm
Soudaband Acryl T60 7–16 × 20 mm
Soudaband Acryl T60 8–20 × 15 mm
Soudaband Acryl T60 8–20 × 20 mm

OBSAH
12,5 m
12,5 m
12,5 m
10 m
10 m
10 m
8m
8m
8m
8m
5,6 m
5,6 m
5,6 m
4m
4m
3,3 m
3,3 m

BALENÍ
20 ks
13 ks
10 ks
20 ks
13 ks
10 ks
20 ks
13 ks
10 ks
5 ks
13 ks
10 ks
8 ks
13 ks
10 ks
13 ks
10 ks

OBJ. KÓD
4505105
4505110
4505115
4505120
4505125
4505130
4505135
4505140
4505145
4505155
4505160
4505170
4505175
4505180
4505185

EAN
8595152153329
8595152153336
8595152153343
8595152153350
8595152153367
8595152153374
8595152153381
8595152153398
8595152153404
8595152153411
8595152153428
8595152153435
8595152153442
8595152153459
8595152153466

NÁZEV
Soudaband Acryl T90 2–5 x 10 mm
Soudaband Acryl T90 2–5 x 15 mm
Soudaband Acryl T90 2–5 x 20 mm
Soudaband Acryl T90 3–7 x 10 mm
Soudaband Acryl T90 3–7 x 15 mm
Soudaband Acryl T90 3–7 x 20 mm
Soudaband Acryl T90 4–10 x 10 mm
Soudaband Acryl T90 4–10 x 15 mm
Soudaband Acryl T90 4–10 x 20 mm
Soudaband Acryl T90 6–15 x 15 mm
Soudaband Acryl T90 6–15 x 20 mm
Soudaband Acryl T90 8–20 x 15 mm
Soudaband Acryl T90 8–20 x 20 mm
Soudaband Acryl T90 10–25 x 15 mm
Soudaband Acryl T90 10–25 x 20 mm

OBSAH
12,5 m
12,5 m
12,5 m
10 m
10 m
10 m
8m
8m
8m
5,6 m
5,6 m
4m
4m
3,3 m
3,3 m

BALENÍ
20 ks
13 ks
10 ks
20 ks
13 ks
10 ks
20 ks
13 ks
10 ks
13 ks
10 ks
13 ks
10 ks
13 ks
10 ks

EXPANZNÍ PÁSKY

SOUDABAND ACRYL T60

SOUDABAND ACRYL T90
Expanzní páska z impregnované polyuretanové pěny
se střední hustotou. Po aplikaci se rozpíná a trvale
utěsňuje stavební spáru. Je určena pro efektivní
utěsňování stavebních spár s nároky na paropropustný spoj
(průvzdušnost třída 2 dle EN 12207:2001). Má výborné
tepelně izolační vlastnosti a odolnost vůči náporovému
dešti až 600 Pa. Pro snadnou aplikaci do spáry je na jedné
straně vybavena samolepicí vrstvou. Doporučena pro tvorbu
vodonepropustné a paropropustné zábrany připojovací spáry
v rámci SWS.
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EXPANZNÍ PÁSKY

SOUDABAND INST-ALL
Vysoce kvalitní rozpínavá polyuretanová těsnicí páska
určená pro efektivní přímou montáž okenních rámů
do stavebních otvorů, těsnění stavebních spár proti
průniku prachu, vzduchu a vody apod. V dané spáře má
odolnost vůči náporovému dešti min. 600 Pa. Dodávána
je stlačená a díky následné expanzi po aplikaci dokonale
vyplní připojovací spáru. Na jedné straně je opatřena
samolepicí vrstvou pro přilepení na rám okna nebo
přichycení ve spáře. Výtečně odolává povětrnosti včetně
UV záření. Při požadavku na zajištění vnitřní parotěsné
uzávěry použijte speciální systémovou fólii nebo pružný
tmel dle předpisu SWS. Systémová montáž dle SWS
zajišťuje požadavky normy dle ČSN 73 0540-2.

OBJ. KÓD
4509205
4509210
4509215
4509220
4509405
4509410
4509415
4509420
4509605
4509610
4509615
4509620
4509625
4509630
4509635
4509640

EAN
8595152153695
8595152153701
8595152153930
8595152153718
8595152153725
8595152153732
8595152153831
8595152153749
8595152153756
8595152153848
8595152153855
8595152153763
8595152153770
8595152153787
8595152153794
8595152153800

NÁZEV
Soudaband INST-ALL PLUS 54/5–10 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 64/5–10 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 74/5–10 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 84/5–10 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 54/7–15 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 64/7–15 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 74/7–15 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 84/7–15 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 54/10–20 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 64/10–20 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 74/10–20 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 84/10–20 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 54/12–25 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 64/12–25 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 74/12–25 mm
Soudaband INST-ALL PLUS 84/12–25 mm

OBSAH
8m
8m
8m
8m
5,6 m
5,6 m
5,6 m
5,6 m
4m
4m
4m
4m
3,3 m
3,3 m
3,3 m
3,3 m

BALENÍ
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks

SOUDABAND INST-ALL P PRO PARAPETNÍ ROVINU
OBJ. KÓD
4509100
4509105
4509110
4509115
4509120
4509125
4509130
4509135
4509140
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EAN
8595152165001
8595152165018
8595152165025
8595152165032
8595152165049
8595152165056
8595152165063
8595152165070
8595152165087

NÁZEV
Soudaband INST-ALL P 30/5–10 mm
Soudaband INST-ALL P 35/5–10 mm
Soudaband INST-ALL P 40/5–10 mm
Soudaband INST-ALL P 30/7–15 mm
Soudaband INST-ALL P 35/7–15 mm
Soudaband INST-ALL P 40/7–15 mm
Soudaband INST-ALL P 30/10–20 mm
Soudaband INST-ALL P 35/10–20 mm
Soudaband INST-ALL P 40/10–20 mm

OBSAH
8m
8m
8m
5,6 m
5,6 m
5,6 m
4m
4m
4m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ – SOUDAL WINDOW SYSTEM – SWS
SWS AEROSOL PRIMER

TMELY

Speciální rychleschnoucí adhezní nástřik pro zvýšení přilnavosti samolepicích pruhů Okenních fólií. Balení ve spreji zajišťuje kvalitní, snadnou
a rychlou práci při realizaci SOUDAL WINDOW SYSTEM.
POUŽITÍ
• Ošetření ostění v místě aplikace Okenní fólie,
• penetrační nátěr s vysoce lepivým povrchem,
• lepšení přilnavosti samolepicích fólií na různé druhy
podkladů, mimo polystyrenu.

OBJ. KÓD
4400880

EAN
8595152126040

NÁZEV
SWS aerosol primer

OBSAH
500 ml

BALENÍ
12 ks

SWS PRIMER NA POLYSTYREN
Speciální rychleschnoucí adhezní nástřik pro zvýšení přilnavosti samolepicích pruhů Okenních fólií na savé i nesavé povrchy, včetně pěnového
polystyrénu. Balení ve spreji zajišťuje kvalitní, snadnou a rychlou práci při realizaci SOUDAL WINDOW SYSTEM.
POUŽITÍ
• Ošetření ostění v místě aplikace Okenní fólie,
• penetrační nátěr s vysoce lepivým povrchem,
• lepšení přilnavosti samolepicích fólií na různé druhy
podkladů, mimo polystyrenu.

OBJ. KÓD
4400885

EAN
8595152126071

NÁZEV
SWS primer na polystyren

OBSAH
500 ml

BALENÍ
12 ks

VAPOURSEAL
Speciální pružně plastický lepicí tmel bázi akrylových polymerů. Určen ke spojování všech typů parotěsných zábran, vzduchotěsné a parotěsné
tmelení spojů Soudal Okenních fólií v rámci SOUDAL WINDOW SYSTEM.
POUŽITÍ
• Parotěsné a vzduchotěsné spoje parozábran,
• dotmelování spojů a lepení Soudal Okenních fólií v rámci SWS,
• vzduchotěsné spoje většiny stavebních materiálů,
• těsnění spojů přilehlých konstrukcí.

OBJ. KÓD
4301210
4301215

EAN
5411183105126
5411183107809

NÁZEV
Vapourseal
Vapourseal

OBSAH
310 ml
600 ml

BALENÍ
15 ks
12 ks

OBSAH

BALENÍ
10 ks
10 ks

OBSAH
2l

BALENÍ
1 ks

PŘÍTLAČNÉ VÁLEČKY
Váleček pro dokonalé přitlačení při aplikaci okenních fólií zajistí potřebnou přídržnost butylenového lepicího pruhu k podkladu.
OBJ. KÓD
4403010
4403020

EAN
8595573515584
8595573515591

NÁZEV
Přítlačný váleček gumový 5 cm
Přítlačný váleček PVC 5 cm

UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 2L
Profesionální tlakový postřikovač s plynule nastavitelnou tryskou pro vlhčení povrchu při aplikaci PU pěn.

OBJ. KÓD
4403030

EAN
8595573508456

NÁZEV
Univerzální tlakový postřikovač
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SOUDAFOAM GUN MEGA / CLICK
Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšeným obsahem náplně. Garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření připojovací
spáry při montáži výplní stavebních otvorů. Součást SOUDAL WINDOW SYSTEM. SWS splňuje požadavky ČSN 74 6077 na trvalou vodotěsnost
a vzduchotěsnost, zajišťuje parotěsnou zábranu z interiéru a paropropustnou z exteriéru. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu).
Zvýšená objemová vydatnost, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, výborná přilnavost na PVC, dřevo, hliník i většinu ostatních stavebních materiálů
(mimo PP, PE, PTFE), po vytvrzení objemově stálá, vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti, umožňuje přesné dávkování a efektivní využití
s minimálním ořezem. Verze CLICK je vybavena unikátním bajonetovým systémem upínání na pistoli CLICK&FIX.
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří,
• utěsňování prostupů a průrazů ve zdivu,
• vyplňování spár, prasklin a otvorů,
• lepení a spojování tepelně izolačních hmot,
• nanášení tepelně izolačních vrstev.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• tvorba slupky: cca 5 minut,
• vydatnost: až 70 litrů pěny z 1000 ml.
OBJ. KÓD
EAN
NÁZEV
4103100
5411183059085 Soudafoam Gun MEGA
4103200 5411183059092 Soudafoam Gun CLICK MEGA

OBSAH
870 ml
870 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

SOUDAFOAM GUN MEGA ZIMNÍ / CLICK
Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšeným obsahem náplně. Vhodná pro montáž při nízkých teplotách (od 12 °C).
Garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření připojovací spáry při montáži výplní stavebních otvorů. V kombinaci s doplňkovými produkty
SOUDAL WINDOW SYSTEM vyhovuje požadavkům ČSN 74 6077. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu). Verze CLICK je vybavena
unikátním systémem upínání na pistoli CLICK&FIX.
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří,
• utěsňování prostupů a průrazů ve zdivu,
• vyplňování spár, prasklin a otvorů,
• lepení a spojování tepelně izolačních hmot,
• nanášení tepelně izolačních vrstev.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• tvorba slupky: cca 8 minut (+20 °C),
• vydatnost: 35–40 litrů pěny z 1000 ml.

OBJ. KÓD
4103300
4103400

EAN
5411183058859
5411183058866

NÁZEV
Soudafoam Gun MEGA zimní
Soudafoam Gun CLICK MEGA zimní

OBSAH
870 ml
870 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL / CLICK
Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšenou vydatností. Garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření připojovací spáry
při montáži výplní stavebních otvorů. Součást SOUDAL WINDOW SYSTEM. SWS splňuje požadavky ČSN 74 6077 na trvalou vodotěsnost
a vzduchotěsnost, zajišťuje parotěsnou zábranu z interiéru a paropropustnou z exteriéru. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu).
Rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, výborná přilnavost na PVC, dřevo, hliník i většinu ostatních stavebních materiálů (mimo PP, PE, PTFE), po vytvrzení
objemově stálá, vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti, umožňuje přesné dávkování a efektivní využití s minimálním ořezem.
Verze CLICK je vybavena unikátním systémem upínání na pistoli CLICK&FIX.
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří,
• utěsňování prostupů a průrazů ve zdivu,
• vyplňování spár, prasklin a otvorů,
• lepení a spojování tepelně izolačních hmot,
• nanášení tepelně izolačních vrstev.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• tvorba slupky: cca 5 minut,
• vydatnost: až 70 litrů pěny z 1000 ml.
OBJ. KÓD
4102100
4102102

EAN
5411183011908
5411183112834

NÁZEV
Soudafoam Gun Professional
Soudafoam Gun CLICK Professional

OBSAH
750 ml
750 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL ZIMNÍ / CLICK
Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšenou vydatností. Vhodná pro montáž při nízkých teplotách (od -10 °C). V kombinaci
s doplňkovými produkty SOUDAL WINDOW SYSTEM vyhovuje požadavkům ČSN 74 6077. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu).
Verze CLICK je vybavena unikátním bajonetovým systémem upínání na pistoli CLICK&FIX.
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří,
• utěsňování prostupů a průrazů ve zdivu,
• vyplňování spár, prasklin a otvorů,
• lepení a spojování tepelně izolačních hmot,
• nanášení tepelně izolačních vrstev.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• tvorba slupky: cca 8 minut,
• vydatnost: 35–40 litrů pěny z 1000 ml.

OBJ. KÓD
4102105
4102107
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EAN
5411183092204
5411183092204

NÁZEV
Soudafoam Gun Professional zimní
Soudafoam Gun CLICK Professional zimní

OBSAH
750 ml
750 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

MONTÁŽNÍ PĚNY
PISTOLOVÉ PĚNY

SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION / CLICK
Profesionální nízkoexpanzní polyuretanová montážní pěna. Vyznačuje se minimální rozpínavostí v průběhu vytvrzování (méně než 50 %),
minimalizuje tlak na okolní plochy. Zajišťuje vysoce ekonomické využití. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu).
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří včetně obložkových zárubní,
• ekonomické vyplňování dutin,
• vyplňování spár ve střešních konstrukcích,
• tvorba zvukově izolačních vrstev,
• spojování tepelně izolačních materiálů,
• zlepšování tepelně izolačních vlastností chladicích
systémů.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• tvorba slupky: cca 8 minut,
• vydatnost: 35–40 litrů pěny z 1000 ml.

OBJ. KÓD
4100803
4101103

EAN
5411183007376
5411183037748

NÁZEV
Soudafoam Gun Low Expansion
Soudafoam Gun CLICK Low Expansion

OBSAH
750 ml
750 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

SPECIÁLNÍ PĚNY

SOUDAFOAM 2K
Soudafoam 2K je dvoukomponentní rozpínavá polyuretanová pěna připravená k okamžitému použití. Díky své vysoké pevnosti je určena
především pro montážní práce s nároky vysokou rychlost tuhnutí pěny.
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří,
• vyplňování uzavřených dutin,
• tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech,
• tvorba tepelně a zvukově izolační vrstvy.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C,
• tvorba slupky: cca 8 minut,
• vydatnost: cca 25 litrů pěny z 1000 ml.

OBJ. KÓD
4100503

EAN
5411183003798

NÁZEV
Soudafoam 2K

OBSAH
400 ml

BALENÍ
12 ks

| 83 |

MONTÁŽNÍ PĚNY
PISTOLOVÉ PĚNY

FLEXIFOAM GUN
Unikátní polyuretanová pěna, vyznačující se až 3x vyšší ﬂexibilitou po vytvrzení oproti běžným PU pěnám, umožňující absorbovat pohyb
stavebních prvků způsobený změnami teplot, vlhkosti apod. Vynikající stabilita po vytvrzení, rychlé tuhnutí, výborná přilnavost ke všem běžným
stavebním materiálům.
POUŽITÍ
• Montáž rámů oken a dveří s nároky na pružnost spoje,
• tvorba zvukově izolační vrstvy,
• montáž a tmelení rámů oken a dveří,
• spojování izolačních materiálů a konstrukcí střech,
• celoročně použitelná i v teplotách pod bodem mrazu.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• tvorba slupky: cca 6 minut,
• vydatnost: cca 35 litrů pěny z 1000 ml.

OBJ. KÓD
4105000

EAN
5411183083745

NÁZEV
Flexifoam Gun

OBSAH
750 ml

FLEXIFOAM
UNIKÁTNÍ PĚNA
> Nejpružnější
na trhu
> Výborná
tepelná izolace
> Vynikající
zvuková izolace
> Nízkoexpanzní

RE

VO
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TIL

> Celoroční

LU Č N Í V E N

BALENÍ
12 ks

MONTÁŽNÍ PĚNY
ETICS BOND

POUŽITÍ
• Splňuje požadavky certiﬁkace pro lepené zateplovací
systémy ETICS,
• vynikající přilnavost na většinu podkladů,
• výborné tepelně a zvukově izolační schopnosti,
• velmi snadná aplikace, rychle vytvrzuje,
• vysoce kvalitní a úsporné lepení.

LEPICÍ PĚNY

SOUDAL ETICS BOND je speciální lepicí hmota určená k lepení izolantu (pěnového polystyrenu) v rámci zateplovacích systémů ETICS. Certiﬁkovaná
pro lepení bez doplňkového kotvení do výše 9 m.
TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• možnost ořezu: po cca 40 minut,
• vydatnost: až 14 m² z 800 ml.

OBJ. KÓD
4104100
4104150

EAN
5411183088788
5411183118546

NÁZEV
ETICS BOND
ETICS BOND CLICK

OBSAH
800 ml
800 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

PERI BOND
Lepicí pěna na základové izolace SOUDAL PERI BOND je pěnová lepicí hmota k profesionálnímu použití, určená k lepení izolačních desek pod
úrovní terénu. Vynikající přilnavost na většinu podkladů, výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti, velmi snadná aplikace, rychle vytvrzuje,
vysoce efektivní, kvalitní a rychlé lepení, vysoká vydatnost.
POUŽITÍ
• Lepení tepelně izolačních desek používaných jako
perimetrická izolace dle DIN 4108-2.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• možnost ořezu: po cca 40 minut,
• vydatnost: až 14 m² z 750 ml.

OBJ. KÓD
4104000

EAN
5411183088795

NÁZEV
Peri BOND

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks

SOUDABOND EASY PISTOLOVÁ
Rychletuhnoucí a vysoce účinné polyuretanové lepidlo v aerosolovém balení pro aplikace v interiéru i exteriéru. V průběhu nanášení vytváří
nízkoexpanzní pěnovou hmotu, která dokonale vyplní veškeré nerovnosti na povrchu lepených částí. Vhodné pro ﬁxování sádrokartonových,
cementotřískových desek v systémech suché výstavby, dřevotřískových a dřevovláknitých desek včetně kovových plechů na všechny běžné stavební
podklady. Ideální pro lepení tepelně izolačních panelů z pěnového i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu, minerální vlny, korku apod.,
na podklady z betonu, kamene, cihel, dřeva a kovu. Vhodné pro rychlé lepení dutých cihel.
POUŽITÍ
• Lepení mnoha typů izolačních materiálů na široké
spektrum podkladů,
• lepení sádrokartonových desek, betonových
a pórobetonových tvárnic při zdění dělících příček,
• vyplňování dutin.
OBJ. KÓD
1104275

EAN
5411183092105

NÁZEV
Soudabond EASY pistolová

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks

SOUDABOND EASY PISTOLOVÁ ZIMNÍ
Snadno použitelné rychletuhnoucí a vysoce účinné polyuretanové lepidlo v aerosolovém balení pro aplikace v interiéru i exteriéru. Vytváří
nízkoexpanzní pěnovou hmotu, která dokonale vyplňuje drobné nerovnosti povrchu lepených částí a tím zajišťuje dokonalou přilnavost. Připraveno
k okamžitému použití, nevyžaduje žádné další nářadí, vhodné pro vertikální i horizontální lepení. Má vynikající přilnavost na většinu stavebních
materiálů a výborné tepelně izolační vlastnosti. Vhodné pro lepení v zimním období, vytvrzuje od -10 °C.
POUŽITÍ
• Vzájemné lepení většiny stavebních materiálů,
• lepení tepelně izolačních desek
• lepení sádrokartonových a OSB desek, dřevotřísky apod.,
• lepení dutých i plných, pórobetonových tvárnic cihel při
zdění příček, lepení betonových tvarovek apod.,
• vyplňování dutin, vyplňování spár v izolantu.
OBJ. KÓD
1104280

EAN
5411183131972

NÁZEV
Soudabond EASY pistolová zimní

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks
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SOUDATHERM ROOF
NEJRYCHLEJŠÍ LEPICÍ SYSTÉM NA PLOCHÉ STŘECHY.
Nově vyvinutá polyuretanová lepidla pod názvem Soudatherm Roof pro lepení tepelně izolačních panelů na ploché střechy nebo střechy s mírným sklonem. Lepicí
systém má oproti mechanickému kotvícímu systému celou řadu výhod. Především na velkých plochých střechách je to enormní úspora času, odpadá riziko poškození
podkladu a tím i riziko následného zatékání do konstrukce střechy, aplikace je komfortní bez zápachu a hluku, nevytváří tepelné mosty, spoj je pružný a vysoce
odolný vůči zmrazovacím cyklům. Při aplikaci nepotřebujete přípojku elektrické energie, tloušťka izolantu neovlivňuje náklady na realizovanou plochu, atd.

PŘÍKLAD REALIZACE
1 Střecha před zateplením

2 Očištění a oprava nerovností

3 Aplikace na původní krytinu

5 Aplikace na první vrstvu

4 Lepení první vrstvy izolantu

6 Lepení druhé vrstvy izolantu

7 Finální stav
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SOUDATHERM ROOF

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ – SOUDATHERM ROOF

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ – SOUDATHERM ROOF
PU LEPIDLA, LEPICÍ PĚNY

SOUDATHERM ROOF 170
Speciální jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu. Vyvinuté pro velmi efektivní a trvanlivé lepení tepelně izolačních materiálů při realizaci
plochých a šikmých střech. Zajišťuje čistou, rychlou a bezpečnou práci.
POUŽITÍ
• Vytváří spoj trvale odolný vůči sání větru,
• pružné, není křehké,
• bez obsahu rozpouštědel, nepoškozuje polystyren,
• napěňuje, vyplňuje nerovnosti.

OBJ. KÓD
4104175

EAN
5411183096653

NÁZEV
Soudatherm ROOF 170

OBSAH
5,5 kg

BALENÍ
4 ks

ROOF BOND / SOUDATHERM ROOF 250
Speciální hmota určená k profesionálnímu lepení tepelně izolačních desek při realizaci nebo rekonstrukci střešních konstrukcí. Má vynikající
přilnavost na běžné stavební podklady, nízkou expanzi, vysokou vydatnost a rychlost vytvrzování, výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti.
Zajišťuje snadné, rychlé a úsporné lepení.
POUŽITÍ
• Lepení tepelně izolačních desek (EPS, XPS, PIR/PUR)
na běžné stavební podklady včetně stávajících střešních
krytin,
• lepení na beton, bitumenové pásy s posypem i bez posypu,
kovy, dřevo, dřevotříska, PVC, kámen, pěnový polystyren,
polyuretan apod. (mimo PE, PP, PTFE, Silikon),
• vhodná pro vyplňování mezer mezi izolačními deskami,
• zajišťuje čistou a efektivní práci, snižuje dobu aplikace
proti konvenčním lepidlům až o 30 %.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• možnost ořezu: po cca 40 minut,
• vydatnost: cca 14 m² z 800 ml.

OBJ. KÓD
4104170

EAN
5411183091535

NÁZEV
Roof BOND

OBSAH
800 ml

BALENÍ
12 ks

SOUDATHERM ROOF 330
Speciální jednosložková lepicí hmota na bázi polyuretanu. Vyvinutá pro velmi efektivní, úsporné a trvanlivé lepení tepelně-izolačních desek
na střechách. Zajišťuje rychlou, bezpečnou a čistou práci.
POUŽITÍ
• Snižuje časovou náročnost při lepení až o 30 %,
• vysoká vydatnost až 200 m² (3 pruhy na m),
• vynikající přilnavost na beton, pórobeton, dřevo,
galvanizovanou ocel, asfaltové pásy s posypem i bez
posypu, EPS, XPS, PUR/PIR, laminované sendviče
z minerální vlny apod.

OBJ. KÓD
4104180
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EAN
5411183105812

NÁZEV
Soudatherm ROOF 330

OBSAH
10,4 kg

BALENÍ
1 ks

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ – SOUDATHERM ROOF – PŘÍSLUŠENSTVÍ
APLIKAČNÍ NÁŘADÍ

SOUDATHERM ROOF 330 BACKPACK
• Speciálně vyvinuto pro efektivní použití nádob Soudatherm Roof 330.
• Komfortnější aplikace, lepší pohyblivost bez přerušení práce.

OBJ. KÓD
4104190

EAN
5411183108059

NÁZEV
Soudatherm ROOF 330 Backpack

OBSAH

BALENÍ
1 ks

NÁZEV
EV
m ROOF 330 aplikátor 60 cm
Soudatherm
plikátor 100 cm
Soudatherm ROOF 330 aplikátor

OBSAH
sada
sada

BALENÍ
1 ks
1 ks

OBSAH

BALENÍ
1 ks

SOUDATHERM ROOF 330 APLIKÁTOR (PISTOLE)
Dvě verze – délka aplikační trubice: 60 cm a 100 cm, délka hadice: 250 cm.
• Ergonomické použití.
• Přesné dávkování.
• Vnitřní teﬂonová vrstva zabraňuje vytvrzování uvnitř pistole.
POUŽITÍ
• Uzavřete regulační šroub pistole, ostatní ventily nechte
otevřené, aby celý systém zůstal pod tlakem. Aplikační
systém může být uložen až 2 týdny bez rizika vytvrzení.
Pistole i hadice mohou být vyčištěny Soudal Čističem pěny
a pistole pomocí speciálního čistícího adaptéru, který
je součástí systému.

OBJ. KÓD
4104192
4104194

EAN
5411183101548
5411183101531

ČISTICÍ ADAPTÉR – SADA
Umožňuje čištění pistole a hadice Soudatherm Roof 330 pomocí SOUDAL Čističe pistole a pěny.

OBJ. KÓD
4104196

EAN
5411183109919

NÁZEV
SR 330 Čisticí adaptér – sada 3 ks
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MONTÁŽNÍ PĚNY
ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE

ČISTIČE A ODSTRAŇOVAČE MONTÁŽNÍCH PĚN

Čištění aplikačních pistolí, čištění ventilu plechovky, odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní činnosti. Obsahuje rozpouštědla.
Čistič je opatřen rozprašovačem i systémem pro připevnění na pistoli.
POUŽITÍ
• Čištění pistolového aplikátoru,
• čištění vypouštěcí trysky plechovky pěnového aerosolu,
• odstraňování nevytvrzené pěny.

OBJ. KÓD
4400102

EAN
541118302118

NÁZEV
Čistič PU pěny a pistole

OBSAH
500 ml

BALENÍ
12 ks

ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE CLICK
Čištění aplikačních pistolí, čištění ventilu plechovky, odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní činnosti. Obsahuje rozpouštědla.
Čistič je opatřen rozprašovačem i systémem pro připevnění na pistoli. Bajonetový způsob upevňování na pistoli Click&Fix.
POUŽITÍ
• Čištění pistolového aplikátoru,
• čištění vypouštěcí trysky plechovky pěnového aerosolu,
• odstraňování nevytvrzené pěny.

OBJ. KÓD
4400202

EAN
5411183118560

NÁZEV
Čistič PU pěny a pistole CLICK

OBSAH
500 ml

BALENÍ
12 ks

ODSTRAŇOVAČ PU PĚNY
Odstraňování vytvrzené polyuretanové pěny z neporézních povrchů, jako jsou umělé hmoty, nátěry, umělé povlaky, hliník apod. Může být použitý
na všechny druhy a typy polyuretanových pěn, jednosložkové i dvousložkové.
POUŽITÍ
• Čištění vytvrzené PU pěny ze všech neporézních povrchů
kromě mědi, zinku a mosazi.

OBJ. KÓD
1400604

EAN
5411183078109

NÁZEV
Odstraňovač PU pěny

OBSAH
100 ml

BALENÍ
12 ks

SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY
SOUDAL SWIPEX XXL čisticí ubrousky jsou netkané impregnované ubrousky pro rychlé a účinné odstranění zbytků nevytvrzených tmelů, lepidel,
montážních pěn a barev. Čistí a odstraňuje nečistoty, oleje, mazací tuky z rukou, nástrojů a jiných povrchů. Účinně odstraníte zbytky silikonů,
MS polymerů, polyuretanových pěn, lepidel i tmelů, rozpouštědlových lepidel apod.
Ubrousky jsou uzavřeny v plastovém obalu s uzávěrem, a proto jsou stále vlhké. Ubrousek povytažením z nádoby vytáhne další, který je tímto
připraven k použití. Obal vždy dobře uzavřete, aby ubrousky nevysychaly.
POUŽITÍ
• Znečištěný povrch, ruce nebo nástroj důkladně otřete
ubrouskem. Díky povrchu speciálního materiálu ubrousku
a složení čisticí látky, kterou je napuštěn, odstraní
a zachytí veškeré nečistoty.
OBJ. KÓD
1402900
1402910
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EAN
5411183096486
5411183057548

NÁZEV
SWIPEX čisticí ubrousky
SWIPEX XXL čisticí ubrousky

OBSAH
20 ks
100 ks

BALENÍ
12 ks
6 ks

MONTÁŽNÍ PĚNY
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SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ – PROTIPOŽÁRNÍ PROGRAM
SOUDAFOAM FR

PĚNY/TMELY

Soudafoam FR je jednosložková rozpínavá polyuretanová trubičková pěna připravena ke snadnému použití s hnacím médiem nepoškozujícím
ozonovou vrstvu země. Vhodná k realizaci protipožárních spojů s požadovanou protipožární odolností do třídy EI 240 (min. 240 minut, testováno
dle EN 1366-4).
POUŽITÍ
• Požárně odolné montáže rámů oken a dveří,
• požárně odolné těsnění spojů mezi dělicími příčkami,
stropy a podlahami,
• tvorba zvukově izolačních clon s požární odolností,
• montáž meziokenních vložek s nároky na požární
odolnost.
OBJ. KÓD
4100303

EAN
5411183036079

NÁZEV
Soudafoam FR

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks

SOUDAFOAM FR CLICK
Soudafoam FR je jednosložková rozpínavá polyuretanová pistolová pěna připravena ke snadnému použití s hnacím médiem nepoškozujícím
ozonovou vrstvu země. Vhodná k realizaci protipožárních spojů s požadovanou protipožární odolností do třídy EI 240 (min. 240 minut, testováno
dle EN 1366-4).
POUŽITÍ
• Požárně odolné montáže rámů oken a dveří,
• požárně odolné těsnění spojů mezi dělicími příčkami,
stropy a podlahami,
• tvorba zvukově izolačních clon s požární odolností,
• montáž meziokenních vložek s nároky na požární
odolnost.
OBJ. KÓD
4100903

EAN
5411183040069

NÁZEV
Soudafoam FR CLICK

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks

SOUDAFOAM FR GUN
Soudafoam FR je jednosložková rozpínavá polyuretanová pistolová pěna připravena ke snadnému použití s hnacím médiem nepoškozujícím
ozonovou vrstvu země. Vhodná k realizaci protipožárních spojů s požadovanou protipožární odolností do třídy EI 240 (min. 240 minut, testováno
dle EN 1366-4).
POUŽITÍ
• Požárně odolné montáže rámů oken a dveří,
• požárně odolné těsnění spojů mezi dělicími příčkami,
stropy a podlahami,
• tvorba zvukově izolačních clon s požární odolností,
• montáž meziokenních vložek s nároky na požární
odolnost.
OBJ. KÓD
4100901

EAN
5411183109322

NÁZEV
Soudafoam FR GUN

OBSAH
750 ml

BALENÍ
12 ks

SOUDASEAL FR
Jednosložkový tmel na bázi MS polymeru s vysokou přilnavostí a vynikající elasticitou. Chemicky neutrální, trvale elastický. Vhodný pro dilatační
spáry ve stavebnictví a průmyslu – všude tam, kde je požadováno ﬂexibilní spojení nebo těsnění s nároky na požární odolnost.
POUŽITÍ
• Dilatační a spojovací spáry ve stavebním průmyslu,
• tmelení spár v panelových a montovaných domech,
• nechráněné dilatační spáry na všech běžných stavebních
podkladech,
• protipožární aplikace – dilatační a spojovací spáry
s deﬁnovanými rozměry a odolností.

OBJ. KÓD
4238700
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EAN
5411183102330

NÁZEV
Soudaseal FR šedý

OBSAH
600 ml

BALENÍ
12 ks

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ – PROTIPOŽÁRNÍ PROGRAM
SILIRUB HT-A

TMELY

Jednosložkový tmel na bázi acetického silikonu, který trvale odolává teplotám až do +285 °C. Veškeré těsnicí práce s požadavky na odolnost
a těsnost výsledného spoje i při dlouhodobém působení vysokých teplot. Po vytvrzení trvale elastický s vynikající přilnavostí na kovy, sklo
a glazované materiály.
POUŽITÍ
• Tmelení topných instalací,
• tmelení čerpadel, pump a motorů,
• těsnění spojů mezi kovovými díly,
• všechny tmelicí práce, které vyžadují odolnost vůči
vysokým teplotám.

OBJ. KÓD
4234400

EAN
5411183036024

NÁZEV
Silirub HT-A

OBSAH
310 ml

BALENÍ
15 ks

SILIRUB HT-N
Speciální tmel na bázi neutrálního silikonu, který trvale odolává teplotám až do +280 °C. Veškeré těsnicí práce s požadavky na odolnost a těsnost
výsledného spoje i při dlouhodobém působení vysokých teplot. Po vytvrzení trvale pružný.
POUŽITÍ
• Tmelení topných instalací,
• tmelení čerpadel, pump a motorů,
• těsnění spojů mezi kovy a plasty, které jsou vystavovány
vysokým teplotám,
• všechny tmelicí aplikace, které vyžadují odolnost vůči
vysokým teplotám.

OBJ. KÓD
4234500

EAN
5411183036031

NÁZEV
Silirub HT-N

OBSAH
310 ml

BALENÍ
15 ks

FIRE SILICONE B1 FR
Stavební a sklenářské spáry vyžadující požární odolnost, požárně odolné dilatační spáry. Vysoce kvalitní, trvale elastický silikonový tmel s nízkým
modulem pružnosti a velmi dobrou přilnavostí k většině stavebních materiálů. Kategorie požární odolnosti dle DIN 4102 Part 2: třída B1.
Umožňuje realizovat stavební spoje s požární odolností.
POUŽITÍ
• Veškeré stavební a sklenářské spáry vyžadující požární
odolnost,
• požárně odolné dilatační spáry.

OBJ. KÓD
4238600
4234510
4238620

EAN
5411183037687
5411183017603
5411183039070

NÁZEV
Fire silicone B1 FR bílý
Fire silicone B1 FR šedý
Fire silicone B1 FR šedý

bílý

šedý

OBSAH
310 ml
310 ml
600 ml

BALENÍ
15 ks
15 ks
12 ks

FIRECRYL FR
Vysoce kvalitní intumescentní protipožární tmel. Při teplotě nad +250 °C zvětšuje svůj objem (napěňuje), čímž zabraňuje průchodu ohně
a kouře spárou. Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut. Vhodný pro interiérové protipožární aplikace, vyplňování prasklin v betonu
a omítkách, spojovací spáry na porézních podkladech, tmelení spár s pohybem do 10 %. Barevně stálý, přetíratelný, po úplném vytvrzení
vodotěsný. Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0.
POUŽITÍ
• Interiérové protipožární aplikace,
• vyplňování prasklin v betonu a omítkách,
• spojovací spáry na porézních podkladech,
• protipožární tmelení spár s pohybem max. do 10 %.
OBJ. KÓD
4238510
4238520

EAN
5411183009448
5411183037175

NÁZEV
Firecryl FR
Firecryl FR

OBSAH
310 ml
600 ml

BALENÍ
15 ks
12 ks
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TMELY
SILIKONOVÉ TMELY

SILIRUB AC
Sklenářské práce, tmelení, lepení spojů skleněných a kovových konstrukcí s nároky na elasticitu, tmelení chladírenských skladů a kontejnerů, klimatizačních
systémů. Po vytvrzení trvale elastický acetátový silikon, velmi dobře přilne k většině materiálů (mimo PVC). Určen pro profesionální aplikace.
POUŽITÍ
• Sklenářské práce,
• tmelení konstrukčních a stavební spojů,
• tmelení chladírenských skladů a kontejnerů,
• tmelení klimatizačních systémů.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C,
• tvorba slupky: cca 7 minut,
• celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks (310 ml) = 12 m při spáře 5 × 5 mm.
bílý
OBJ. KÓD
4210200
4210500
4211100
4211200

EAN
5411183008144
5411183001510
5411183005068
5411183008441

NÁZEV
Silirub AC bílý
Silirub AC černý
Silirub AC transparent
Silirub AC transparent

černý transparent
OBSAH
310 ml
310 ml
310 ml
600 ml

BALENÍ
15 ks
15 ks
15 ks
12 ks

SILIRUB S
Tmelení spár vystavených zvýšenému působení vlhkosti. Acetátový silikonový tmel, určený pro velmi namáhané spáry s nároky na dlouhou
životnost. Je barevně stálý, po vytvrzení trvale pružný. Obsahuje protiplísňové fungicidy.
POUŽITÍ
• Tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních,
• tmelicí sklenářské práce,
• tmelení stavebních spojů ve vlhkém prostředí,
• tmelení klimatizačních systémů.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C,
• tvorba slupky: po 10 až 15 minut,
• celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks (310 ml) = 12 m při spáře 5 × 5 mm.
bílý
OBJ. KÓD
4220100
4220600
4220800

EAN
5411183001565
5411183006645
5411183013773

NÁZEV
Silirub S bílý
Silirub S transparent
Silirub S manhattan

transparent manhattan
OBSAH
310 ml
310 ml
310 ml

BALENÍ
15 ks
15 ks
15 ks

SILIRUB PDA
Speciální přetíratelný neutrální silikon, velmi snadno použitelný. Po aplikaci se velmi snadno uhlazuje, po vytvrzení je trvale elastický.
Přetíratelný většinou nátěrových hmot, i alkydových. Vhodný pro tmelení spojů a spár s předpokladem přetírání nátěrovými hmotami.
POUŽITÍ
• Tmelení spojů a spár, které musí být přetíratelné,
• veškeré sklenářské práce,
• tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdmi,
• zasklívání do dřevěných rámů.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +140 °C,
• tvorba slupky: cca 10 minut,
• celkové vytvrzení: cca 1,5 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks (310 ml) = 12 m při spáře 5 × 5 mm.

OBJ. KÓD
4212000

EAN
5411183003002

NÁZEV
Silirub PDA bílý

OBSAH
310 ml

BALENÍ
15 ks

SILIRUB AL2T
Náročné stavební a konstrukční spárování, zasklívání eurooken, dilatační spoje mezi rozdílnými stavebními materiály, tmelení spojů mezi ošetřeným
dřevem a sklem. Vysoce kvalitní alcoxy neutrální silikonový tmel s alcoxy systémem vytvrzování a prodlouženou dobou zpracovatelnosti na 15–20
minut, vhodný pro náročné a přesné tmelení a pro práci v dlouhých spárách. Po vytvrzení trvale pružný. Velmi dobrá přilnavost k většině materiálů.
POUŽITÍ
• Běžné stavební a konstrukční spárování,
• veškeré sklenářské práce,
• dilatační spoje mezi rozdílnými stavebními materiály,
• tmelení spojů mezi ošetřeným dřevem a sklem.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C, • tvorba slupky: cca 15-20 minut,
• celkové vytvrzení: cca 1,5-2 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks (300 ml) = 12 m při spáře 5 × 5 mm.
bílý
OBJ. KÓD
4213000
4213100
4213200
4213300
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EAN
5411183042414
5411183042407
5411183048157
5411183095328

NÁZEV
Silirub Al2T bílý
Silirub Al2T transparent
Silirub Al2T transparent
Silirub Al2T černý

transparent černý
OBSAH
310 ml
310 ml
600 ml
310 ml

BALENÍ
24 ks
24 ks
12 ks
24 ks

TMELY
SILIKONOVÉ TMELY

SILIRUB 2
Vysoce kvalitní trvale pružný neutrální silikonový oximový tmel s výjimečnými vlastnostmi. Barevně stálý, dlouhodobě odolný UV záření
a povětrnostním vlivům. Velmi dobře přilne k většině materiálů. Určený pro náročné profesionální aplikace. Vhodný pro zasklívání izolačních
dvojskel.
POUŽITÍ
• K výplni všech běžných stavebních a konstrukčních spár,
• utěsňovací sklenářské práce,
• tmelení expanzních spojů mezi odlišnými stavebními
materiály,
• tmelení spojů mezi ošetřeným dřevem, kovem, PVC
a sklem.
TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C,
• tvorba slupky: cca 5 minut,
• celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks (310 ml) = 12 m při spáře 5 × 5 mm.

alu-grey

béžový

bílý

bordo/teak briliant white

bronze

buff

černý

dark brown

light brown

oak

šedý

transparent

portland stone rustic red

hnědý
stone colour

OBJ. KÓD
4230000
4230100
4230200
4230400
4230500
4230600
4230700
4230800
4230900
4231000
4231100
4231200
4231400
4231500
4231600
4231700
4231800
4231900
4232100
4232200
4232300
4232500

EAN
5411183001640
5411183001695
5411183008274
5411183002975
5411183001671
5411183010499
5411183001688
5411183010451
5411183008298
5411183014350
5411183010437
5411183001664
5411183002999
5411183010376
5411183010383
5411183010468
5411183010475
5411183008878
5411183001633
5411183002982
5411183008267
5411183002968

NÁZEV
Silirub 2 alu-grey
Silirub 2 béžový
Silirub 2 bílý
Silirub 2 bílý
Silirub 2 bordo/teak
Silirub 2 brilliant white
Silirub 2 bronze
Silirub 2 buff
Silirub 2 černý
Silirub 2 černý
Silirub 2 dark brown
Silirub 2 hnědý
Silirub 2 hnědý
Silirub 2 light brown
Silirub 2 oak
Silirub 2 portland stone
Silirub 2 rustic red
Silirub 2 stone colour
Silirub 2 šedý
Silirub 2 šedý
Silirub 2 transparent
Silirub 2 transparent

OBSAH
310 ml
310 ml
310 ml
600 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
600 ml
310 ml
310 ml
600 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
600 ml
310 ml
600 ml

BALENÍ
15 ks
15 ks
15 ks
12 ks
15 ks
15 ks
15 ks
15 ks
15 ks
12 ks
15 ks
15 ks
12 ks
15 ks
15 ks
15 ks
15 ks
15 ks
15 ks
12 ks
15 ks
12 ks

SILIRUB 2/S
Trvale pružný neutrální silikonový oximový tmel s výjimečnými vlastnostmi. Vhodný pro dilatační spáry mezi rozdílnými stavebními materiály
a pro použití v místnostech se zvýšenou vlhkostí, obsahuje protiplísňové fungicidy. Barevně stálý, trvale pružný, nízkomodulový.
POUŽITÍ
• Tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních,
• veškeré sklenářské práce,
• tmelení chladírenských skladů a kontejnerů,
• tmelení klimatizačních systémů.
TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C,
• tvorba slupky: cca 5 minut,
• celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks (310 ml) = 12 m při spáře 5 × 5 mm.

bílý
OBJ. KÓD
4233100
4233200
4233300
4233400
4233440
4233450

EAN
5411183005174
5411183013308
5411183005488
5411183018075
5411183019881
5411183022614

NÁZEV
Silirub 2/S bílý
Silirub 2/S šedý
Silirub 2/S transparent
Silirub 2/S RAL 9002
Silirub 2/S bílý
Silirub 2/S transparent

šedý

transparent RAL 9002
OBSAH
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
600 ml
600 ml

BALENÍ
15 ks
15 ks
15 ks
15 ks
12 ks
12 ks

EUROWINDOWS SILICONE
Speciálně vyvinutý tmel pro zasklívání izolačních dvojskel při výrobě dřevěných oken. Vhodný pro tmelení dilatačních, konstrukčních i běžných
stavebních spár, spojů polykarbonátových a polyakrylátových panelů, dilatační spáry mezi rozdílnými stavebními materiály. Vysoce kvalitní, trvale
pružný, neutrální silikonový tmel určený pro náročné profesionální aplikace.
POUŽITÍ
• Zasklívací práce při výrobě eurooken,
• kompatibilní s veškerými okenními konstrukcemi
obsahujícími izolační dvojskla,
• vhodný pro expanzní, obvodové, spojovací a další
pohyblivé spáry, mezi rozličnými stavebními materiály.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C,
• tvorba slupky: cca 10 minut,
• celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin
• vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 × 5 mm.

OBJ. KÓD
4214100

EAN
5411183090972

NÁZEV
Eurowindows silicone transparent

OBSAH
600 ml

BALENÍ
12 ks
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TMELY
SILIKONOVÉ TMELY

SILIRUB COLOR
Neutrální silikonový tmel, po vytvrzení trvale elastický, velmi dobře přilne k většině stavebních materiálů. Vhodný pro spáry s velkým pohybem
mezi různými stavebními materiály. Má nízký modul
OBJ. KÓD
EAN
NÁZEV
OBSAH BALENÍ
elasticity. Vyrábí se v širokém spektru odstínů systému RAL 4233500 5411183037168 Silirub COLOR RAL 9006
310 ml
15 ks
s vysoce lesklým konečným povrchem.
4233600 5411183037106 Silirub COLOR RAL 1015
310 ml
15 ks
POUŽITÍ
• K výplni všech běžných stavebních a konstrukčních spár
vyžadujících odpovídající barevnost,
• veškeré sklenářské práce i na eloxovaný a lakovaný
hliník, PVC, natřené dřevo,
• veškeré tmelicí sklenářské práce i na eloxovaný
a lakovaný hliník, PVC, natřené dřevo,
• tmelení spár s velkým pohybem mezi různými stavebními
materiály.

4233700
4233800
4233900
4233906
4234000
4234100
4234190
4234200
4234220

5411183037120
5411183037113
5411183034785
5411183077164
5411183037137
5411183037151
5411183060982
5411183037144
5411183076563

Silirub COLOR RAL 5011
Silirub COLOR RAL 3005
Silirub COLOR RAL 1013
Silirub COLOR RAL 1013
Silirub COLOR RAL 6009
Silirub COLOR RAL 9001
Silirub COLOR RAL 7011
Silirub COLOR RAL 7016
Silirub COLOR RAL 7044

310 ml
310 ml
310 ml
600 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml

15 ks
15 ks
15 ks
12 ks
15 ks
15 ks
15 ks
15 ks
15 ks

SILIRUB MA
Silirub MA je tmel na bázi neutrálního silikonu, barevně stálý, po vytvrzení trvale elastický. Nezpůsobuje „mastné skvrny“ na porézních
materiálech a přírodním kameni. Obsahuje protiplísňový fungicid.
POUŽITÍ
• Veškeré sklenářské práce,
• lepení a spojování mramoru a různých porézních
přírodních kamenů na různé podklady,
• tmelení v sanitárních místnostech, ve kterých byl použit
mramor,
• sklenářské tmelení do dřevěných rámů.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C,
• tvorba slupky: cca 5 minut,
• celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks (310 ml) = 12 m při spáře 5 × 5 mm

OBJ. KÓD
4234610
4234620
4234630

EAN
5411183008724
5411183010819
5411183009271

NÁZEV
Silirub MA šedý
Silirub MA transparent
Silirub MA travertin

OBSAH
310 ml
310 ml
310 ml

BALENÍ
15 ks
15 ks
15 ks

SILIRUB N
Vysoce kvalitní trvale pružný neutrální silikonový tmel s výbornou odolností vůči povětrnostním vlivům a přilnavostí k většině stavebních materiálů.
Má výbornou přilnavost k většině podkladů, je zcela neutrální, po vytvrzení trvale pružný, barevně stálý, odolává UV záření.
POUŽITÍ
• K výplni všech běžných spojovacích, utěsňovacích
a dilatačních stavebních a konstrukčních spár,
• utěsňovací sklenářské práce,
• tmelení expanzních spojů mezi odlišnými stavebními
materiály,
• tmelení spojů mezi ošetřeným dřevem, kovem, PVC
a sklem,
• spoje v elektrotechnickém průmyslu s nároky
na elektrickou pevnost.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +120 °C,
• tvorba slupky: cca 10 minut,
• celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin.

OBJ. KÓD
4234700
4234710

EAN
5411183096042
5411183093874

NÁZEV
Silirub N bílý
Silirub N transparent

OBSAH
310 ml
310 ml

BALENÍ
24 ks
24 ks

SILIRUB WS WEATHER SEALANT
SOUDAL Silirub WS Weather Sealant/Weatherseal je vysoce elastický tmel na bázi silikonu. Speciální, jednosložkový, neutrální, vysoce kvalitní
silikon vyvinutý pro exteriérové tmelení konstrukčních a dilatačních spár v rámci fasádního průmyslu.
POUŽITÍ
• Exteriérové tmelení fasádních plášťů,
• ideální pro expanzní, obvodové, spojovací a další
pohyblivé spáry mezi rozličnými stavebními materiály,
• vynikající přilnavost na sklo, laminované sklo, natřený
hliník, galvanizovanou ocel, beton, omítky atd.,
• kompatibilní s okenními konstrukcemi obsahujícími
izolační dvojskla.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C,
• tvorba slupky: cca 10 minut,
• celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin,
• vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 × 5 mm.

OBJ. KÓD
4234820

| 96 |

EAN
5411183085374

NÁZEV
Silirub WS Weather Sealant černý

OBSAH
600 ml

BALENÍ
12 ks

TMELY
SOUDASEAL 215 LM

POUŽITÍ
• Tmelení a lepení dilatačních a spojovacích spár
ve stavebním průmyslu,
• obvodové tmelení okolo zárubní dveří a rámů oken
k cihlám, betonu, PVC, žule, dřevu, um. hmotám apod.,
• spárování všech obvyklých stavebních materiálů, které
jsou vystaveny pohybu,
• elastické tmelení částí automobilů, karavanů
a kontejnerů.

OBJ. KÓD
4239300
4239400
4239600
4239700
4239701

EAN
5411183000612
5411183013537
5411183004108
5411183004092
5411183009486

NÁZEV
Soudaseal 215 LM bílý
Soudaseal 215 LM bílý
Soudaseal 215 LM šedý
Soudaseal 215 LM betonově šedý
Soudaseal 215 LM tmavě šedý

OBSAH
290 ml
600 ml
290 ml
600 ml
600 ml

MS POLYMERY

Nízkomodulový tmel na bázi MS polymerů s vysokou pružností vhodný pro spoje s pohybem až do ±25 %. Ekologicky čistý, přetíratelný mnoha
systémy nejen na vodní bázi, má vynikající odolnost vůči chemikáliím. Obsahuje protiplísňový fungicid. Nevytváří skvrny na porézních materiálech.

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

SOUDASEAL 235 SF
Lepicí tmel na bázi MS polymerů se středním modulem pružnosti a velmi vysokou pevností lepeného spoje. Po vytvrzení je trvale pružný,
snáší pohyb do 20 %. Ekologicky čistý, přetíratelný, má vynikající odolnost vůči chemikáliím.
POUŽITÍ
• Konstrukční práce, kde je vyžadována pružnost a vysoká
pevnost,
• stavební spárování, kde je vyžadována pružnost a vysoká
pevnost,
• tmelení karosérií, karavanů a kontejnerů.
OBJ. KÓD
4241000
4241300
4241360

EAN
5411183032071
5411183032286
5411183039179

NÁZEV
Soudaseal 235 SF bílý
Soudaseal 235 SF černý
Soudaseal 235 SF černý

OBSAH
290 ml
290 ml
600 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks

SOUDASEAL 240 FC
Jednosložkový lepicí tmel na bázi MS polymerů s vysokou pevností lepeného spoje. Má vynikající mechanické vlastnosti, po vytvrzení je trvale
pružný s pohybem až do ±20 %. Ekologický, neobsahuje rozpouštědla ani izokyanáty, přetíratelný, má vynikající odolnost vůči chemikáliím,
vysoký modul pružnosti.
POUŽITÍ
• Tmelení a lepení ve stavebním průmyslu,
• tmelení spojů ventilačních systémů a jiných plechových
konstrukcí,
• sanitární aplikace,
• lepení bezpečnostních skel.

OBJ. KÓD
4241400
4241600
4241700
4242300
4242400

EAN
5411183000629
5411183032309
5411183030169
5411183004139
5411183068223

NÁZEV
Soudaseal 240 FC bílý
Soudaseal 240 FC bílý
Soudaseal 240 FC černý
Soudaseal 240 FC šedý
Soudaseal 240 FC šedý

OBSAH
290 ml
600 ml
600 ml
290 ml
600 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

SOUDASEAL 270 HS
Soudaseal 270 HS je jednosložkový lepicí tmel s vysokou viskozitou a velmi silnou lepicí silou. Je na bázi MS polymeru, chemicky neutrální,
trvale elastický, vytváří trvale pružný a velmi pevný a tuhý spoj.
POUŽITÍ
• Konstrukční elastické spojování kovů, natřených povrchů,
a většiny plastů (mimo PE, PP, PTFE),
• tmelení karosérií, karavanů, kontejnerů, vagónů, letadel,
lodí aj. dopravních prostředků,
• konstrukční tmelení vibračních konstrukcí,
• spojovací a tmelicí práce pro konstrukce určené k lakování
i v tunelových lakovnách.
OBJ. KÓD
4242600

EAN
5411183040113

NÁZEV
Soudaseal 270 HS bílý

OBSAH
290 ml

BALENÍ
12 ks
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TMELY
SOUDASEAL 4 ALL PAINT

MS POLYMERY

Jednosložkový trvale pružný tmel na bázi MS polymerů s vysokou pevností spoje a vynikající přilnavostí na téměř všechny materiály. Přetíratelný
velkou většinou nátěrových hmot (na vodní bázi, olejovými i rozpouštědlovými). Trvale elastický, snáší pohyb do 25 %. Ekologicky čistý.
POUŽITÍ
• Tmelení mezi sklem a obvyklými materiály rámů,
přetíratelné sklenářské aplikace,
• stavební spárování, kde je vyžadována pružnost, vysoká
pevnost a přetíratelnost.

OBJ. KÓD
4242700

EAN
5411183035096

NÁZEV
Soudaseal 4 ALL PAINT bílý

OBSAH
290 ml

BALENÍ
12 ks

SOUDASEAL HT
Jednosložkový lepicí tmel na bázi MS polymerů s vysokou okamžitou přilnavostí a pevností lepeného spoje. Pružné lepení s nároky na vysokou
počáteční přilnavost (high tack), vibrační spoje a spáry s pohybem do 20 %. Má vynikající mechanické vlastnosti, po vytvrzení je trvale pružný.
Neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, halogeny a kyseliny. Přetíratelný všemi barvami nejen na vodní bázi, má vynikající odolnost vůči
chemikáliím a plísním.
POUŽITÍ
• Tmelení a montážní lepení ve stavebnictví,
• tmelení spár v podlahách a stěnách s malým pohybem,
• tmelení v kuchyních a sanitárních místnostech – odolává
růstu plísní,
• konstrukční lepení a tmelení spár vibračních konstrukcí.
OBJ. KÓD
4242800
4243000

EAN
5411183032088
5411183032293

NÁZEV
Soudaseal HT bílý
Soudaseal HT černý

OBSAH
290 ml
290 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

SOUDASEAL LV
Plošné a pružné lepení v automobilovém, karavanovém a kontejnerovém průmyslu. Lepení plošných materiálů s nároky na vibrační zatížení,
solárních zrcadlových systémů. Nízká viskozita umožňuje celoplošné nanášení, vyniká dokonalou adhezí a vysokou přilnavostí na téměř všechny
materiály. Přetíratelný barvami nejen na vodní bázi. Neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, halogeny a kyseliny.
POUŽITÍ
• Lepení podlahových materiálů na různé podklady včetně
překližky,
• pružné lepení v automobilovém, karavanovém
a kontejnerovém průmyslu,
• lepení solárních zrcadlových systémů
• plošné lepení ve stavebnictví, strojírenství a jiném
průmyslu.
OBJ. KÓD
4243100

EAN
5411183068445

NÁZEV
Soudaseal LV bílý

OBSAH
600 ml

BALENÍ
12 ks

SOUDASEAL 2K
Dvoukomponentní vysoce kvalitní, rychle tuhnoucí lepicí tmel na bázi Hybridního Polymeru. Určený pro speciální aplikace s nároky na velmi rychlé
vytvrzování v celém objemu tmelené spáry, nebo pro aplikace v podmínkách bez přístupu vzdušné vlhkosti.
POUŽITÍ
• Pružné lepení kovových konstrukcí i s povrchovou úpravou
a většiny plastů (mimo PE, PP, PTFE),
• vysoce pevné a pružné spoje v interiéru i exteriéru –
lepení spojů automobilů, karavanů, lodí, vagónů a ostatní
průmyslové aplikace s nároky na pružnost a rychlé
vytvrzení a zatížení spoje,
• celoplošné lepení velkých formátů neporézních materiálů.
OBJ. KÓD
4244500
4408530
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EAN
5411183089150
5411183090071

NÁZEV
Soudaseal 2K šedý
Mixážní tryska Soudaseal 2K

OBSAH
250 ml
10 ks

BALENÍ
6 ks
6 ks

TMELY
SPECIÁLNÍ TMELY

SMX® 506
SMX® 506 je jednosložkový tmel pro zasklívání s vysokou lepicí silou na bázi SMX® - technologie. Trvale pružný, chemicky neutrální,
splňuje požadavky normy ISO 11600 G 25 LM.
POUŽITÍ
• Vyvinutý speciálně pro tmelení samočisticích skel
(Bioclean® a Activ Glass®),
• tmelení mezi sklem a všemi obvyklými materiály
okenních rámů.

OBJ. KÓD
4244410
4244420

EAN
5411183089976
5411183096516

NÁZEV
SMX® 506 black
SMX® 506 white

OBSAH
290 ml
290 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

SOUDASEAL CLEANROOM
Vysoce kvalitní trvale elastický lepicí tmel na bázi hybridních polymerů. Chemicky neutrální, určen pro použití v prostorách a výrobních provozech
s vysokými nároky na čistotu a hygienu. Schválen pro styk s potravinami podle FDA normy (Ianesco Chimie protokol 10225 a 10226), vhodný
pro spoje těsné vůči průniku bakterií dle pokynů Německé společnosti pro hygienu a mikrobiologii (Zkušební zprávy Institutu pro nemocniční
hygieny a kontrolu infekcí GbR).
POUŽITÍ
• Těsnění a lepení v prostorách s vysokými nároky
na hygienu jako chladírny, kuchyně, operační
sály, potravinářské provozy, výrobny polovodičů,
optoelektroniky a v automobilovém průmyslu.

OBJ. KÓD
4243150

EAN
5411183047679

NÁZEV
Soudaseal Cleanroom bílý

OBSAH
290 ml

BALENÍ
12 ks

SILIRUB CLEANROOM
Vysoce kvalitní jednosložkový neutrální, trvale elastický tmel na bázi silikonu. Určený pro spoje s vysokými nároky na hygienu. Schválen pro styk
s potravinami podle FDA normy (Ianesco Chimie, protokol 10228), má velmi nízké emise EC1 +.
POUŽITÍ
• Těsnění a lepení v prostorách s vysokými nároky
na hygienu jako chladírny, kuchyně, potravinářské
provozy, nemocnice apod.

OBJ. KÓD
4234305

EAN
5411183047815

NÁZEV
Silirub Cleanroom bílý

OBSAH
310 ml

BALENÍ
15 ks

ACRYRUB CLEANROOM
Vysoce kvalitní, plasto-elastický spárovací tmel pro použití v systémech vzduchotechniky. Testován podle normy DIN EN ISO 846, splňuje požadavky
VDI 6022, článek 1 a 3, je vhodný pro použití v systémech řízení ventilace a klimatizace HVAC.
POUŽITÍ
• Těsnění spojů konstrukcí vzduchotechniky jako
klimatizace, odvětrávání apod.,
• těsnění spojů a švů kovových konstrukcí při průmyslové
výrobě,
• utěsňování spojů při výrobě automobilů, kontejnerů, nebo
při stavbě lodí.
OBJ. KÓD
4200920
4200925

EAN
5411183112452
5411183112469

NÁZEV
Acryrub Cleanroom šedý
Acryrub Cleanroom šedý

OBSAH
310 ml
600 ml

BALENÍ
15 ks
12 ks
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TMELY
AKRYLOVÉ TMELY

ACRYRUB
Akrylátový tmel určený pro profesionální použití, barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný. Spáry mezi převážně savými materiály, rámy
oken, zárubněmi dveří a zdivem, tmelení spojů a prasklin v sádrokartonech, spáry a praskliny vnitřních i venkovních omítek. Uvedené spoje
až do dilatací 15 %. Po 60 minutách od aplikace odolává dešti.
POUŽITÍ
• Tmelení spojů sádrokartonových konstrukcí,
• profesionální spárování stavebních prvků,
• parotěsné spoje v rámci SOUDAL WINDOW SYSTÉM,
• výše uvedené spoje až do dilatací 15 %.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C,
• zasychání: povrchově zasychá po cca 20 minutách,
• vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 × 4 mm.
OBJ. KÓD
4200200
4200300
4200700
4200800

EAN
5411183407459
5411183008960
5411183001756
5411183019515

NÁZEV
Acryrub bílý
Acryrub bílý
Acryrub šedý
Acryrub šedý

OBSAH
310 ml
600 ml
310 ml
600 ml

BALENÍ
15 ks
12 ks
15 ks
12 ks

SPECIÁLNÍ TMELY

BUTYRUB
Polybutenový, trvale plastický tmel, na povrchu vytváří hladkou elastickou slupku. Přetíratelný po 24 hodinách, nevytváří skvrny na porézních
materiálech. Velmi dobře přilne na veškeré stavební podklady.
POUŽITÍ
• Všechny spoje s malým pohybem (max. 7 %),
• plnicí tmel pro nejrůznější stavební aplikace,
• zasklívací tmelení skleníků,
• tmelení spojů kanalizačních a odpadních řádů.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C,
• vytvoření slupky: cca 24 hodin, • vydatnost: 1 ks (310 ml) = 12 m při spáře 5 × 5 mm.
OBJ. KÓD
4235200
4235800
4236000
4236100
4236200
4236700

EAN
5411183001749
5411183008946
5411183407350
5411183008496
5411183017146
5411183008489

NÁZEV
Butyrub bílý
Butyrub černý
Butyrub šedý
Butyrub šedý
Butyrub šedý
Butyrub bílý

OBSAH
310 ml
310 ml
310 ml
600 ml
16 l
600 ml

BALENÍ
15 ks
15 ks
15 ks
12 ks
1 ks
12 ks

CALOFER
Profesionální tmel připraven k okamžitému použití, tvoří tvrdou spárovací hmotu. Po vytvrzení nepraská a nedrolí se, odolává vysokým teplotám
až do +1500 °C. Neobsahuje azbest.
POUŽITÍ
• Tmelení spojů a otvorů v pecích, topných systémech,
ústředním topení, roštů,
• utěsňování spojů a otvorů v místech vysokých teplot,
• instalace topného systému pecí,
• opravy konstrukcí vystavovaných vysokým teplotám.

TECHNICKÁ DATA
• Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C,
• teplotní odolnost: až +1500 °C,
• vydatnost: 1 ks (310 ml) = 12 m při spáře 5 × 5 mm.

OBJ. KÓD
4238200

EAN
5411183002906

NÁZEV
Calofer

OBSAH
310 ml

BALENÍ
15 ks

SOUDAFALT
Profesionální tmel na opravy netěsností střech, okapů a spádových rour, naléhavé opravy i za deště. Může být nanášen na mokré materiály,
má vynikající odolnost proti stékání. Spoje s pohybem do 10 %.
POUŽITÍ
• Bitumenové materiály a všechny obvyklé stavební
materiály,
• tmelení střešních spár, mezer a puklin,
• tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky,
• naléhavé opravy i za deště.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C,
• vytvoření slupky během 24 hodin.

OBJ. KÓD
4238105
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EAN
5411183408005

NÁZEV
Soudafalt

OBSAH
310 ml

BALENÍ
15 ks

TMELY
POLYURETANOVÉ TMELY

SOUDAFLEX 20 LM
Nízkomodulový jednosložkový tmel na bázi polyuretanu. Velmi snadno se aplikuje, po vytvrzení zůstává trvale pružný. Vhodný pro široké spektrum
aplikací v oblasti tmelení a spárování ve stavebnictví i průmyslu.
POUŽITÍ
• Dilatační spáry opláštění budov,
• spáry mezi dveřními a okenními rámy a zdmi,
• dilatační spáry mezi odlišnými stavebními materiály,
• pro spoje s velkým pohybem.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -30 °C až +90 °C,
• pracovní teplota: +5 °C až +30 °C,
• minimální šířka spáry: 5 mm,
• minimální hloubka: 5 mm,
• maximální šířka spáry: 30 mm.

OBJ. KÓD
4246220
4246230

EAN
5411183127241
5411183126831

NÁZEV
Soudaﬂex 20 LM bílý
Soudaﬂex 20 LM šedý

bílý

šedý

OBSAH
600 ml
600 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks

SOUDAFLEX 40 FC
Tmel na bázi polyuretanu. Výborně přilne k většině kovů a plastů. Je velmi snadno použitelný, po vytvrzení přetíratelný a trvale elastický.
Vyniká vysokou odolností vůči většině chemikálií. Vhodný pro dilatační spoje s pohybem do ±20 %.
POUŽITÍ
• Veškeré těsnění a lepení dilatačních a vibračních spojů
ve stavebnictví a strojírenství,
• těsnění a lepení kovových konstrukcí,
• dilatační spáry průmyslových podlah,
• pružné spoje při výrobě kontejnerů a v automobilovém
průmyslu.

bílý

černý

světle šedý betonově šedý

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -30 °C až +90 °C, • pracovní teplota: +5 °C až +35 °C,
• minimální šířka spáry: 5 mm (2 mm lepení), • maximální šířka: 30 mm (10 mm lepení),
• minimální hloubka pro tmelení: 5 mm.
OBJ. KÓD
4246400
4246500
4246800
4246900
4247000
4247005

EAN
5411183034136
5411183036680
5411183019751
5411183008908
5411183036673
5411183068230

NÁZEV
Soudaﬂex 40 FC bílý
Soudaﬂex 40 FC bílý
Soudaﬂex 40 FC černý
Soudaﬂex 40 FC světle šedý
Soudaﬂex 40 FC světle šedý
Soudaﬂex 40 FC betonově šedý

OBSAH
310 ml
600 ml
600 ml
310 ml
600 ml
600 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

OBSAH
600 ml

BALENÍ
12 ks

SOUDAFLEX JGS
Soudaﬂex JGS je vysoce kvalitní, jednosložkový, elastický tmel na bázi polyuretanu s vynikající chemickou odolností.
POUŽITÍ
• Utěsnění spár silážních jam a hnojných plat,
• těsnění spojů jímek odpadních vod nebo bioplynu,
• utěsnění spojů ocelových plátů při výrobě tanků.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -30 °C až +90 °C,
• pracovní teplota: +5 °C až +30 °C,
• minimální šířka spáry: 5 mm (2 mm lepení),
• maximální šířka: 30 mm (10 mm lepení),
• minimální hloubka pro tmelení: 5 mm.

OBJ. KÓD
4245260

EAN
5411183097766

NÁZEV
Soudaﬂex JGS šedý
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TMELY
FIX ALL CLASSIC

FIX ALL

Neutrální pružný lepicí tmel vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru, veškeré tmelení a lepení
savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu. Fix All Classic nahrazuje většinu dostupných tmelů a lepidel. Výborně
přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní i umělý kámen, dřevo, dřevotříska, laminát, plasty, polystyren, PVC, korek, minerální i skelná
vata, železo, olovo, zinek, měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán, zrcadla a mnoho dalších.
POUŽITÍ
• Tmelení a lepení téměř všech stavebních materiálů
v nejrůznějších kombinacích,
• tmelení v kuchyních koupelnách a sanitárních místnostech
– brání růstu plísní,
• tmelení konstrukčních vibračních spojů,
• přetíratelné vyplňování prasklin a nerovností.

bílý
OBJ. KÓD
1242000
1242080
1242101
1242102
1242103

EAN
5411183045385
5411183029040
5411183089648
5411183089655
5411183089631

černý

NÁZEV
Fix ALL Classic bílý
Fix ALL Classic bílý
Fix ALL Classic černý
Fix ALL Classic hnědý
Fix ALL Classic šedý

hnědý

šedý

OBSAH
290 ml
80 ml
290 ml
290 ml
290 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

FIX ALL CRYSTAL
SOUDAL Fix All Crystal je 100% průhledný neutrální vysoce kvalitní pružný lepicí tmel. Vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra
materiálů v interiéru i exteriéru. POUŽITÍ: Veškeré tmelení a lepení savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu s nároky
na průhledný spoj. Fix All Crystal nahrazuje většinu dostupných tmelů a lepidel. Výborně přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní
i umělý kámen, dřevo, dřevotříska, laminát, plasty, polystyren, PVC, polykarbonátové panely, korek, minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek,
měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán, zrcadla a mnoho dalších.
POUŽITÍ
• Transparentní tmelení a lepení,
• tmelení a lepení téměř všech stavebních materiálů
v nejrůznějších kombinacích včetně zasklívání,
• transparentní konstrukční lepení a tmelení kovových
konstrukcí,
• ochranné transparentní překrývání a opravy Štukového
tmelu Soudal a jiných strukturních akrylátů.

transparent
OBJ. KÓD
1242800

EAN
5411183086135

NÁZEV
Fix ALL Crystal

OBSAH
290 ml

BALENÍ
12 ks

FIX ALL HT
Neutrální vysoce kvalitní pružný lepicí tmel s vysokou počáteční přilnavostí. Vhodný pro lepení, spojování a tmelení širokého spektra materiálů
v interiéru i exteriéru, veškeré lepení a tmelení savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu. Fix All High Tack nahrazuje
většinu dostupných lepidel nebo tmelů. Výborně přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní i umělý kámen, dřevo, dřevotříska, laminát,
plasty, polystyren, PVC, korek, minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek, měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán,
zrcadla a mnoho dalších.
POUŽITÍ
• Konstrukční lepení a tmelení spár vibračních konstrukcí,
• tmelení spár mezi tabulovými plechy,
• přetíratelný tmel k výplni mezer či otvorů,
• lepení panelů, izolačních materiálů, soklů, latěk, obkladů
atd. na stěny.

bílý
OBJ. KÓD
1242850
1242851
1242852
1242855

EAN
5411183089402
5411183031920
5411183031944
5411183030213

NÁZEV
Fix ALL HT bílý
Fix ALL HT šedý
Fix ALL HT černý
Fix ALL HT hnědý

šedý

černý

hnědý

OBSAH
290 ml
290 ml
290 ml
290 ml

BALENÍ
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

FIX ALL TURBO
Fix ALL Turbo je nejrychleji vytvrzující lepidlo na bázi SMX® polymerů vhodné pro lepení, tmelení a utěsňování většiny materiálů v interiéru
i exteriéru. Má výbornou přilnavost na porézní i neporézní povrchy jako jsou: cihly, beton, ocel, železo, hliník, olovo, zinek, plasty, polystyren,
polyuretan, dřevo, laminát, MDF, dřevotříska, sádrokarton, korek, mramor, přírodní kámen, žula, minerální vlna, keramika, porcelán, sklo atd.
Trvale odolává působení plísní a je vhodné pro sanitární aplikace. Lepené spoje jsou zatížitelné již po 20 minutách.
POUŽITÍ
• Tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů
v interiéru i exteriéru,
• lepení a tmelení spojů ve stavebnictví a strojírenství,
• pružné lepení panelů, proﬁlů a jiných dílů na většinu
běžných podkladů (dřevo, MDF, dřevotříska atd.),
• veškeré sanitární aplikace.

bílý
OBJ. KÓD
1242880
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EAN
5411183107472

NÁZEV
Fix ALL Turbo bílý

OBSAH
290 ml

BALENÍ
12 ks

TMELY
FIX ALL FLOOR&WALL

FIX ALL

Vysoce kvalitní jednosložkové elastické lepidlo na bázi hybridních polymerů. Univerzálně použitelné pro vzájemné lepení širokého
spektra materiálů.

POUŽITÍ
• Lepení všech typů stavebních materiálů na savé i nesavé
povrchy,
• lepení všech typů podlahových krytin, dlažeb, koberců,
• lepení na všechny druhy stěn různých materiálů jako obklady,
ozdobné prvky, nerezové panely.
OBJ. KÓD
1242940

EAN
5411183093379

NÁZEV
Fix ALL Floor&Wall

OBSAH
4 kg

BALENÍ
1 ks

T-REX GOLD POWER
Vysokopevnostní lepidlo s extrémní počáteční přilnavostí. Vytváří vysoce pevný, pružný a vodotěsný spoj. Přilne i na vlhké podklady. Použitelné
na savé i nesavé podklady. Vlákny zesílená receptura lepidla zajišťuje vysokou pevnost spoje. Lepí např. dřevo, plast, cihly, kámen, dlaždice, kovy,
beton, dřevotřísku, MDF, OSB, překližku, omítku, sádrokarton, keramiku aj. Nahrazuje hřebíky a šrouby.
POUŽITÍ
• Veškeré běžné montážní lepení v domácnosti a na stavbě,
konstrukční lepení a tmelení spár vibrujících a dynamicky
namáhaných konstrukcí, lepení v automobilovém
průmyslu, lepení podlahových lišt, pružné lepení
stavebních prvků na většinu běžných podkladů, lepení
zrcadel přímo na reﬂexní vrstvu, lepení dekorativních
obkladových nebo izolačních panelů.

TECHNICKÁ DATA
• Teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C,
• aplikační teplota: +5 °C až +35 °C,
• otevřený čas: cca 5 min.,
• rychlost vytvrzení: 3 mm/24 hod.

OBJ. KÓD
1243040

EAN
5411183123069

NÁZEV
T-REX GOLD POWER

OBSAH
290 ml

BALENÍ
12 ks

| 103 |

TMELY - DOPLŇKY
ZÁKLADY, PRIMERY

PRIMER 100
Univerzální a snadno aplikovatelný podkladový nátěr na polyuretanové bázi určený na všechny stavební porézní materiály včetně dřeva,
povrchy dilatačních spár a povrchy spár a spojů vystavených zvýšenému působení vody. Zvýšení přilnavosti polyuretanových tmelů a silikonů.
POUŽITÍ
• Kapalný snadno aplikovatelný penetrační prostředek,
• vhodný pro zvýšení přilnavosti polyuretanových
a polysulﬁdových tmelů na porézní podklady.

OBJ. KÓD
4400310

EAN
5411183107687

NÁZEV
Primer 100

OBSAH
500 ml

BALENÍ
6 ks

PRIMER 150
Univerzální a snadno aplikovatelný podkladový nátěr na polyuretanové bázi určený na všechny stavební porézní materiály včetně dřeva,
povrchy dilatačních spár a povrchy spár a spojů vystavených zvýšenému působení vody. Zvýšení přilnavosti MS polymerů.
POUŽITÍ
• Kapalný snadno aplikovatelný penetrační prostředek,
• vhodný pro zvýšení přilnavosti silikonových a hybridních
MS polymerových tmelů na porézní podklady.

OBJ. KÓD
4400510

EAN
5411183107670

NÁZEV
Primer 150

OBSAH
500 ml

BALENÍ
6 ks

SURFACE ACTIVATOR
Surface Activator má využití jako čisticí, odmašťovací a podkladový nátěr (Primer). Čistí a odmašťuje podklady a zlepšuje přilnavost tmelů na bázi
silikonů, polyuretanů a MS polymerů na neporézní materiály např. plasty, nátěry a kovy.
POUŽITÍ
• Příprava plastů, natřených ploch, kovů a dalších
neporézních materiálů před tmelením a lepením.

OBJ. KÓD
4400817

EAN
5411183036123

NÁZEV
Surface Activator

OBSAH
500 ml

BALENÍ
6 ks

OBSAH
1l

BALENÍ
12 ks

VYHLAZOVAČ POVRCHU TMELU
Speciální koncentrovaný prostředek určený k ﬁnální úpravě povrchu čerstvě naneseného tmelu. Vhodný pro všechny typy tmelů.
Umožňuje esteticky upravit povrch tmelu před vytvořením slupky na jeho povrchu (otevřený čas).

OBJ. KÓD
440030
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EAN
8595152190133

NÁZEV
Vyhlazovač povrchu tmelu

TMELY - DOPLŇKY
SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY

ČISTIČE

SOUDAL SWIPEX XXL čisticí ubrousky jsou netkané impregnované ubrousky pro rychlé a účinné odstranění zbytků nevytvrzených tmelů, lepidel,
montážních pěn a barev. Čistí a odstraňuje nečistoty, oleje, mazací tuky z rukou, nástrojů a jiných povrchů. Účinně odstraníte zbytky silikonů,
MS polymerů, polyuretanových pěn, lepidel i tmelů, rozpouštědlových lepidel apod.
Ubrousky jsou uzavřeny v plastovém obalu s uzávěrem, a proto jsou stále vlhké. Ubrousek povytažením z nádoby vytáhne další, který je tímto
připraven k použití. Obal vždy dobře uzavřete, aby ubrousky nevysychaly.
POUŽITÍ
• Znečištěný povrch, ruce nebo nástroj důkladně otřete
ubrouskem. Díky povrchu speciálního materiálu ubrousku
a složení čisticí látky, kterou je napuštěn, odstraní
a zachytí veškeré nečistoty.
OBJ. KÓD
1402900
1402910

EAN
5411183096486
5411183057548

NÁZEV
SWIPEX čisticí ubrousky
SWIPEX XXL čisticí ubrousky

OBSAH
20 ks
100 ks

BALENÍ
12 ks
6 ks

ODSTRAŇOVAČ SILIKONU
Odstranění starého tmelu nebo nevhodně aplikovaného vytvrzeného tmelu nebo zbytků lepidel z různých materiálů. Odstranění silikonových,
MS polymerových, butylenových a akrylových zbytků ze spoje před jeho přetmelením, odstranění nečistot z použitých tmelů. Průhledný gel s velmi
rychlým účinkem – působí již po 10 minutách, neskapává, nestéká a zanechává příjemnou citrusovou vůni. Před odstraňováním lepidel a jiných,
ných,
než silikonových tmelů doporučujeme provést zkoušku účinnosti.

OBJ. KÓD
1402809

EAN
5411183041899

NÁZEV
Odstraňovač silikonu

OBSAH
100 ml

BALENÍ
12 ks

Nepřilnavé vymezování hloubky spáry při
tmelení dilatačních spár stavebních konstrukcí. OBJ. KÓD
Těsnicí PE šňůra separuje aplikovaný tmel
1400900
ode dna spáry, vymezuje její hloubku a tím
1401000
zajišťuje potřebné parametry dilatační spáry. 1401100
1401200
1401300
1401400
1401500
1401600
1401700
1401800
1401900

EAN
8595152105694
8595152105700
8595152105717
8595152105724
8595152105731
8595152105748
8595152105755
8595152105762
8595152105779
8595152105786
8595152105793

NÁZEV
Těsnicí šňůra tmelařská 6 mm
Těsnicí šňůra tmelařská 8 mm
Těsnicí šňůra tmelařská 10 mm
Těsnicí šňůra tmelařská 12 mm
Těsnicí šňůra tmelařská 15 mm
Těsnicí šňůra tmelařská 20 mm
Těsnicí šňůra tmelařská 25 mm
Těsnicí šňůra tmelařská 30 mm
Těsnicí šňůra tmelařská 40 mm
Těsnicí šňůra tmelařská 50 mm
Těsnicí šňůra tmelařská 70 mm

OBSAH
500 m
100 m
100 m
200 m
100 m
50 m
50 m
50 m
30 m
30 m
1,8 m

DOPLŇKY

TĚSNICÍ ŠŇŮRA TMELAŘSKÁ
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
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LEPIDLA
MIR-O-BOND

SPECIÁLNÍ LEPIDLA

Profesionální nízkomodulové lepidlo na bázi neutrálního silikonu pro lepení zrcadel veškerých rozměrů. Velmi dobře přilne k většině materiálů.
Nenarušuje zadní stěnu zrcadel, po vytvrzení zůstává trvale pružné.
POUŽITÍ
• Lepení zrcadel i na nerovné povrchy,
• lepení zrcadlových stěn,
• tmelení spár zrcadlových stěn.

OBJ. KÓD
4301200

EAN
5411183407084

NÁZEV
MIR-O-BOND

OBSAH
310 ml

BALENÍ
15 ks

OBSAH
310 ml
600 ml
310 ml

BALENÍ
15 ks
12 ks
15 ks

SILIRUB AQ
Soudal Silirub AQ je elastický jednosložkový lepicí tmel na bázi silikonu určený k výrobě akvárií a terárií.
POUŽITÍ
• Výroba a oprava skleněných akvárií a terárií,
• lepení a oprava skleněných konstrukcí,
• veškeré opravy akvárií a terárií.

OBJ. KÓD
4216000
4216200
4216300
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EAN
5411183008809
5411183032682
5411183407046

NÁZEV
Silirub AQ černý
Silirub AQ černý
Silirub AQ transparent

LEPIDLA
KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

PU LEPIDLO PRO 40P
Polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou a vynikající vodovzdorností D4 (ČSN EN 204). V průběhu vytvrzování napěňuje, má dlouhou
dobu zpracovatelnosti (otevřený čas 15 minut). Vhodné pro konstrukční lepení všech typů dřevěných výrobků včetně těch z tvrdých a exotických
dřevin. Lze použít i na vlhké dřevo.
POUŽITÍ
• Interiérové aplikace s častým krátkodobým působením
tekoucí vody nebo kondenzované vody na lepidlo,
• exteriérové aplikace vystaveny působení povětrnosti,
• výroba okenních a dveřních rámů, u nichž se předpokládá
expozice vlhkostí (exteriér), že musí být konstruovány
ve třídě vodovzdornosti D4 dle EN 204,
• lepení dřevěných částí.

OBJ. KÓD
1302204
1302304

EAN
5411183036611
5411183037410

NÁZEV
PU lepidlo PRO 40P
PU lepidlo PRO 40P

OBSAH
750 g
5 kg

BALENÍ
6 ks
4 ks

PU LEPIDLO PRO 45P
Velmi rychle schnoucí polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou a vynikající vodovzdorností D4 (ČSN EN 204). V průběhu vytvrzování
napěňuje, doba stlačení lepených částí je 30 minut. Vhodné pro konstrukční lepení všech typů dřevěných výrobků včetně těch z tvrdých
a exotických dřevin. Lze použít i na vlhké dřevo.
POUŽITÍ
• Interiérové aplikace s častým krátkodobým působením
tekoucí vody nebo kondenzované vody na lepidlo,
• exteriérové aplikace vystaveny působení povětrnosti,
• výroba okenních a dveřních rámů, u nichž se předpokládá
expozice vlhkostí (exteriér), že musí být konstruovány
ve třídě vodovzdornosti D4 dle EN 204,
• konstrukční lepení všech typů dřevěných výrobků včetně
těch z tvrdých a exotických dřevin.

OBJ. KÓD
1302604
1302704

EAN
5411183036628
5411183037427

NÁZEV
PU lepidlo PRO 45P
PU lepidlo PRO 45P

OBSAH
750 g
5 kg

BALENÍ
6 ks
4 ks

PUROCOL
Polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny
a lze použít na vlhké podklady. Vhodné pro průmyslové konstrukční lepení dřevěných částí, dřevěných konstrukčních prvků a nábytku, lepení
mnoha dalších druhů materiálů – cihly, beton, kovy, guma, polystyren, pěnové hmoty atd. Výroba okenních a dveřních rámů, výroba dřevěných
konstrukcí s nároky na vysokou pevnost a odolnost spoje.
POUŽITÍ
• Interiérové aplikace s častým krátkodobým působením
tekoucí vody nebo kondenzované vody na lepidlo,
• exteriérové aplikace vystaveny působení povětrnosti,
• výroba okenních a dveřních rámů, u nichž se předpokládá
taková expozice vlhkostí (exteriér), že musí být
konstruovány ve třídě vodovzdornosti D4 dle EN 204,
• lepení izolačního materiálu (včetně polystyrenu).

OBJ. KÓD
4300104

EAN
5411183406551

NÁZEV
Purocol

OBSAH
310 ml

BALENÍ
15 ks

PU CONSTRUCT
Rychleschnoucí jednokomponentní polyuretanové lepidlo s vysokou počáteční lepicí silou, vodovzdorné D4 (dle ČSN EN 204), nezanechává skvrny
na porézních materiálech. Určené pro konstrukční lepení dřevěných prvků v nábytkářském průmyslu, lepení okenních a dveřních rámů, hliníkových
prvků, lepení izolačních materiálů včetně polystyrenu
POUŽITÍ
• Interiérové aplikace s častým krátkodobým působením
tekoucí vody nebo kondenzované vody na lepidlo,
• exteriérové aplikace vystaveny působení povětrnosti,
• konstrukční lepení dřevěných částí, lepení izolací včetně
polystyrenu, lepení Al krycích lišt a rohů atd.,
• lepení v nábytkářském průmyslu.
OBJ. KÓD
1318210

EAN
5411183035812

NÁZEV
PU CONSTRUCT

OBSAH
310 ml

BALENÍ
15 ks
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SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ - SOUDAL HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

SOUDAL HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM
SPOLEHLIVÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ. VHODNÉ PRO BALKÓNY, TERASY, KOUPELNY,
SPRCHOVÉ KOUTY, NÁDRŽE ATD.
Systémové řešení stavebních hydroizolací. Kompletní soubor výrobků pro tvorbu vodotěsných vrstev jak na novostavbách, tak při rekonstrukcích. Vhodný pro
interiérové aplikace v koupelnách a kuchyních i venkovní aplikace při realizaci balkónů, lodžií a teras včetně řešení detailů a ﬁnální povrchové úpravy.

TEKUTÁ LEPENKA 2K
Tekutá lepenka 2K je dvousložková stěrková hmota pro tvorbu hydroizolačních vrstev. Zabraňuje pronikání vody do staveb a stavebních konstrukcí.
Je vhodná pro nátěry běžných podkladů jako je beton, omítky, zdivo, sádrokarton, železobetonové konstrukce apod. Vytváří protiradonovou izolaci
obytných budov.
POUŽITÍ
• Hydroizolace vodorovných i svislých konstrukcí, ochrana
podzemních i nadzemních stavebních konstrukcí proti
zemní vlhkosti a stékající vodě, hydroizolace vnějšího
povrchu sklepních stěn, vlhkých prostor a opěrných
zdí, hydroizolace pod obklady, dlažby v koupelnách,
na balkonech, terasách, izolace suterénů apod.,
• vnitřní hydroizolace bazénů a nádrží na užitkovou vodu
do hloubky 5 m proti pozitivnímu tlaku vodu.
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OBJ. KÓD
1511207
1511214
1511221

EAN
8595152116140
8595152116157
8595152116164

NÁZEV
Tekutá lepenka 2K
Tekutá lepenka 2K
Tekutá lepenka 2K

OBSAH
7 kg
14 kg
21 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ - SOUDAL HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM
HYDROIZOLACE

AKRYLÁTOVÁ PENETRACE
Speciální systémový penetrační nátěr určený pro zvýšení soudržnosti podkladu, omezení a sjednocení jeho savosti před nanášením malířských
barev a hydroizolačních stěrek SOUDAL. Je vhodná pro exteriér i interiér, snižuje spotřebu krycí nátěrové hmoty.
POUŽITÍ
• Penentrační nátěry savých podkladů před aplikací
malířských barev a hydroizolačních stěrek SOUDAL,
• penetrační nátěry vnitřních i venkovních omítek,
• penetrace betonu před nátěry a opravami,
• penetrace sádrokartonu a cementotřískových desek,
• penetrace pod samonivelační stěrky a opravné malty při
vyrovnávání betonových povrchů.

OBJ. KÓD
1750100
1750200
1750300

EAN
8595152105045
8595152105052
8595152105304

NÁZEV
Akrylátová penetrace
Akrylátová penetrace
Akrylátová penetrace

OBSAH
1l
5l
10 l

BALENÍ
12 ks
1 ks
1 ks

HLOUBKOVÁ NANO PENETRACE
Speciální penetrační nátěr s hloubkovým účinkem, určený pro zvýšení soudržnosti a omezení savosti všech anorganických podkladů. Díky velmi
vysoké penetrační schopnosti je vhodná pro všechny typy porézních podkladů a zlepšuje přilnavost barev, vyrovnávacích, samonivelačních
a hydroizolačních stěrek.
POUŽITÍ
• Díky vysoké penetrační schopnosti je vhodná pro všechny
typy porézních materiálů,
• zvyšuje přilnavost barev, vyrovnávacích, samonivelačních
i hydroizolačních stěrek, tmelů, lepidel apod.,
• vhodná pro ochranu a oživení vzhledu povrchu přírodních
i umělých kamenů nebo obkladových pásků,
• vhodná jako penentrační a ochraný nátěr savých povrchů
(kámen, beton, pórobeton, cihly, omítky, štuky apod.).

OBJ. KÓD
1750310
1750320

EAN
8595152108237
8595152108251

NÁZEV
Hloubková NANO penetrace
Hloubková NANO penetrace

OBSAH
1 kg
5 kg

BALENÍ
12 ks
1 ks

ADHEZNÍ MŮSTEK
Speciální podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti hydroizolačních a vyrovnávacích stěrkových hmot k podkladu. Je vhodný na savé i nesavé
podklady, ihned použitelný, neobsahuje rozpouštědla, odolává alkalické hydrolýze, zpevňuje nesoudržné podklady, sjednocuje savost podkladu,
paropropustný, hydrofobní, vhodný pro interiér i exteriér. Určen jako základní, penetrační a zpevňovací nátěr pro většinu běžných podkladů jako
vyzrálé omítky, zdivo, beton, dřevo, dřevotříska i OSB, sádrokarton, umakart apod. Vhodný pro úpravu povrchu při lepení obkladů na starý obklad,
pro zvýšení přilnavosti stěrkových vyrovnávacích a hydroizolačních hmot, vnitřních i fasádních barev a omítek, cementových a disperzních lepidel
na problematické povrchy.

OBJ. KÓD
1750401
1750407

EAN
8595152108190
8595152108206

NÁZEV
Adhezní můstek
Adhezní můstek

OBSAH
1 kg
5 kg

BALENÍ
6 ks
1 ks

SOUDACONCRETE VYROVNÁVACÍ BETON
Speciální stěrková hmota pro vyrovnávání povrchů v interiéru i exteriéru. Má vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů a vysokou
odolnost vůči působení povětrnostních vlivů. Určena pro vrstvy od 2 do 30 mm.
POUŽITÍ
• Určena k plošnému vyrovnávání podlah a stěn tvořených
soudržným silikátovým podkladem,
• vhodná jako podklad pro nanášení dalších vrstev, lepení
obkladů a dlažeb nebo jiných ﬁnálních povrchových úprav,
• ideální jako základní vrstva před nanášením
hydroizolačních materiálů, pro tvorbu fabionů a ploch
se spádem apod.
OBJ. KÓD
1522615
1522625

EAN
8588001511920
8588001511937

NÁZEV
SOUDACONCRETE Vyrovnávací beton
SOUDACONCRETE Vyrovnávací beton

OBSAH
4,5 kg
25 kg

BALENÍ
1 ks
1 ks
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PROFI-FLEX MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO
Mrazuvzdorné cementové lepidlo pro profesionální lepení obkladu a dlažeb vystavených zvýšenému namáhání. Vynikající přídržnost k většině
podkladu, výborná přilnavost na nesavé povrchy, vysoká pevnost v tahu i v tlaku, se sníženým skluzem, pro interiér i exteriér, nehořlavé.
Splňuje požadavky EN 12004 pro třídu C2T.
POUŽITÍ
• Lepení keramických obkladů a dlažeb na:
běžné stavební podklady, podlahy s vytápěním a jiné
tepelně namáhané podklady, netradiční podklady jako
sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky
apod., balkónech nebo terasách, starý obklad, namáhané
podlahy v průmyslových provozech. Vhodné pro lepení
umělých kamenů a obkladových pásků z betonu,
keramiky nebo sádry.

TECHNICKÁ DATA
• Zpracovatelnost směsi: 120 minut,
• spotřeba: 2–4 kg/m² (dle typu zubové stěrky a povahy podkladu),
• otevřený čas: 20 minut.

OBJ. KÓD
1313825

EAN
8595152140220

NÁZEV
PROFI-FLEX Mrazuvzdorné lepidlo

OBSAH
25 kg

BALENÍ
1 ks

EXTRA-FLEX FLEXIBILNÍ LEPIDLO
Mrazuvzdorné ﬂexibilní lepidlo na bázi cementu s prodlouženou dobou zpracování. Určeno k lepení obkladů a dlažeb vystavených zvýšenému
namáhání. Má vynikající přídržnost k běžným podkladům jako beton, zdivo, cementové a vápenocementové omítky, sádrokarton a hydroizolační
hmoty SOUDAL. Splňuje požadavky EN 12 004 pro třídu C2TE S1.
POUŽITÍ
• Lepení keramických obkladů a dlažeb na:
běžné stavební podklady, podlahy s vytápěním a jiné
tepelně namáhané podklady, netradiční podklady jako
sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky
apod., balkónech nebo terasách, starý obklad, namáhané
podlahy v průmyslových provozech. Vhodné pro lepení
umělých kamenů a obkladových pásků z betonu,
keramiky nebo sádry.

OBJ. KÓD
1313805

EAN
8595152140121

NÁZEV
EXTRA-FLEX Flexibilní lepidlo

OBSAH
25 kg

BALENÍ
1ks

SOUDAGAP FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ MALTA
Mrazuvzdorná ﬂexibilní spárovací malta třídy CG 2WA. Neobsahuje písek, má sníženou nasákavost a zvýšenou odolnost vůči oděru.
Absorbuje dilatace podkladu při změnách teploty. Vhodná pro venkovní plochy i podlahy s vytápěním.
POUŽITÍ
• Určena k vyplňování spár od 1 do 5 mm mezi
keramickými obklady
• vhodná pro spárování veškerých formátů obkladů,
dlažeb i mozaiky v kuchyních, koupelnách, garážích
na balkónech a terasách apod.
UPOZORNĚNÍ
Není vhodná pro chemicky agresivní prostředí.
OBJ. KÓD
1522912

EAN
8588001511951

NÁZEV
SOUDAGAP Flexibilní spárovací malta

OBSAH
2 kg

BALENÍ
1 ks

SOUDAHOLD KOTVICÍ MALTA
Rychle tuhnoucí zálivková hmota pro stavební kotvení v interiéru i exteriéru. Dokonale vyplňuje zalévaný prostor. Má vynikající přilnavost k většině
stavebních podkladů, snadno se používá, je bez zápachu, nehořlavá.
POUŽITÍ
• Kotvení stavebních prvků do vodorovných i svislých
konstrukcí s nároky na vysokou rychlost tuhnutí kotvicí
hmoty,
• rychlé opravy a upevňování zábradlí, konzolí, háků
a kovových konstrukcí do zdiva,
• ﬁxace hmoždinek a kotevních šroubů, upevňování potrubí,
elektrického vedení nebo rozvaděčů, zalévání dutin
ve stavebních materiálech včetně přírodního kamene.
OBJ. KÓD
1522012
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EAN
8588001511517

NÁZEV
SOUDAHOLD Kotvicí malta

OBSAH
2 kg

BALENÍ
1 ks

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ - SOUDAL HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM
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TĚSNICÍ PÁS, TĚSNICÍ PÁS CLASSIC, TĚSNICÍ PÁS PROFI
TĚSNICÍ PÁS
Speciální doplňkový prvek pro řešení detailů při tvorbě hydroizolačních vrstev. Zajišťuje dlouhodobě dokonalou funkci
systému.
TĚSNICÍ PÁS CLASSIC
Pružný vodotěsný pás pro použití při aplikaci SOUDAL Hydroizolační stěrky nebo Tekuté lepenky. Určen do rohů a koutů,
vysoce pružný, odolný čisticím prostředkům, solím i zředěným kyselinám a zásadám. Účinná šířka vodotěsnicí vrstvy 70 mm.
TĚSNICÍ PÁS PROFI
Pružný vodotěsný pás pro použití při aplikaci SOUDAL Hydroizolační stěrky nebo Tekuté lepenky. Určen do rohů a koutů,
vysoce pružný, odolný čisticím prostředkům, solím i zředěným kyselinám a zásadám. Vodotěsný po celé šířce.

OBJ. KÓD
Ó
1410100
1410200
1410400
1410460
1410463
1410463
1410470
1410473

EAN
8595152105120
8595152105823
8595152105151
8595152108015
8595152108022
8595152108022
8595152108039
8595152108046

NÁZEV
Á
Těsnicí pás 12 cm
Těsnicí pás 12 cm
Těsnicí pás 12 cm
Těsnicí pás CLASSIC 12 cm
Těsnicí pás CLASSIC 12 cm
Těsnicí pás CLASSIC 12 cm
Těsnicí pás PROFESSIONAL 12 cm
Těsnicí pás PROFESSIONAL 12 cm

OBSAH
10 m
50 m
5m
10 m
50 m
50 m
10 m
50 m

BALENÍÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

NÁZEV
Balkónový proﬁl bílý přímý AL
Balkónový proﬁl bílý rohový AL
Balkónový proﬁl šedý přímý AL
Balkónový proﬁl šedý rohový AL
Balkónový proﬁl hnědý přímý AL
Balkónový proﬁl hnědý rohový AL
Balkónová spojka bílá
Balkónová spojka šedá
Balkónová spojka hnědá
Balkónová koncovka bílá sada 2 ks
Balkónová koncovka šedá sada 2 ks
Balkónová koncovka hnědá sada 2 ks

OBSAH
2m
2m
2m
2m
2m
2m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

BALKÓNOVÝ PROFIL, SPOJKA, KONCOVKA
BALKÓNOVÝ PROFIL PŘÍMÝ / ROHOVÝ
Lakovaný hliníkový plech o délce 2 metry, ošetřený
krycí fólií, tři barvené varianty.
BALKÓNOVÁ SPOJKA
Lakovaný hliníkový plech o šířce 30 mm, velikostně
přizpůsobená balkónovému proﬁlu, tři barevné
varianty.
BALKÓNOVÁ KONCOVKA
Plastová koncovka určená na zakončení balkónového
proﬁlu. Tři barevné varianty, dodávaná v sadě levá/
pravá.

OBJ. KÓD
1410530
1410532
1410534
1410536
1410540
1410542
1410560
1410562
1410564
1410570
1410572
1410574

EAN
8588001511456
8588001511487
8588001511470
8588001511500
8588001511463
8588001511494
8588001511739
8588001511753
8588001511746
8588001511883
8588001511906
8588001511890
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CHEMICKÉ KOTVY
CHEMICKÉ KOTVY

SOUDAFIX VE-280 SF
Vysoce kvalitní voděodolná dvousložková hmota na bázi vinylesterové pryskyřice připravená k okamžitému použití. Rychle tuhnoucí, použitelná
v širokém spektru teplot i na mokré zdivo, voděodolná, bez styrenu. Zajišťuje pevné kotvení bez působení napětí v podkladu, upevnění kovových
kotev, svorníků, armovacích prvků, závitových tyčí, proﬁlů apod. do plných i dutých materiálů jako beton, popraskaný beton, plné cihly, duté cihly,
pórobeton, přírodní kámen, sádrokarton apod.
POUŽITÍ
• Instalace radiátorů a vzduchotechnického vedení, montáž
a kotvení přístřešků, stříšek, opěrek, nosičů, kotvení
lezeckých prvků a kovových žebříků, upevňování zábradlí,
madel, žerdí, potrubí a demontovatelných částí.

OBJ. KÓD
4303028

EAN
5411183089112

NÁZEV
SOUDAFIX VE-280 SF

OBSAH
280 ml

BALENÍ
12 ks

SOUDAFIX VE-380 SF
Vysoce kvalitní voděodolná dvousložková hmota na bázi vinylesterové pryskyřice připravená k okamžitému použití. Rychle tuhnoucí, použitelná
v širokém spektru teplot i na mokré zdivo, voděodolná, bez styrenu. Zajišťuje pevné kotvení bez působení napětí v podkladu, upevnění kovových
kotev, svorníků, armovacích prvků, závitových tyčí, proﬁlů apod. do plných i dutých materiálů jako beton, popraskaný beton, plné cihly, duté cihly,
pórobeton, přírodní kámen, sádrokarton apod.
POUŽITÍ
• Instalace radiátorů a vzduchotechnického vedení, montáž
a kotvení přístřešků, stříšek, opěrek, nosičů, kotvení
lezeckých prvků a kovových žebříků, upevňování zábradlí,
madel, žerdí, potrubí a demontovatelných částí.

OBJ. KÓD
4303038

EAN
5411183089624

NÁZEV
SOUDAFIX VE-380 SF

OBSAH
380 ml

BALENÍ
12 ks

SOUDAFIX P-300 SF
Dvousložková kotvicí malta pro upevňování kotevních prvků bez působení napětí v podkladu. Univerzálně použitelná, snadno se aplikuje běžnou
pistolí, rychle vytvrzuje, opakovaně použitelná (po výměně směšovací trysky).
POUŽITÍ
• Vhodná pro kotvení závitových tyčí, kovových kotev,
armovacích tyčí, závitových pouzder apod. do plných
i dutých stavebních materiálů jako je beton, cihla, kámen,
sádrovláknité a cementotřískové stěny apod.

OBJ. KÓD
4302930

EAN
5411183119635

NÁZEV
SOUDAFIX P-300 SF

OBSAH
300 ml

BALENÍ
12 ks

OBSAH
380 ml

BALENÍ
10 ks

PISTOLE PROFI CHEMICKÁ KOTVA
Speciální aplikační pistole pro vytlačování chemických kotev SOUDAFIX VE-SF v balení o objemu 380-400 ml.

OBJ. KÓD
4408504
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EAN
8595152105984

NÁZEV
Pistole Proﬁ chemická kotva 380 ml

PŘÍSLUŠENSTVÍ K CHEMICKÝM KOTVÁM
OBJ. KÓD
1434412
1434415
1434416
1434420

EAN
8590108910148
8590108910155
8590108910162
8590108910179

NÁZEV
Sítko plastové 12 × 45 mm
Sítko plastové 15 × 85 mm
Sítko plastové 15 × 130 mm
Sítko plastové 20 × 85 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ K CHEMICKÝM KOTVÁM

SÍTKO PLASTOVÉ
BALENÍ
50 ks
20 ks
15 ks
10 ks

SÍTKO OCELOVÉ
OBJ. KÓD
1434512
1434516
1434520

EAN
8590108910186
8590108910193
8590108910209

NÁZEV
Sítko ocelové 12 × 1000 mm
Sítko ocelové 16 × 1000 mm
Sítko ocelové 20 × 1000 mm

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

SVORNÍK ZÁVITOVÝ MP
OBJ. KÓD
1434606
1434608
1434610
1434612
1434616

EAN
8590108910094
8590108910100
8590108910117
8590108910124
8590108910131

NÁZEV
Svorník závitový MP M6 × 70 mm
Svorník závitový MP M8 × 100 mm
Svorník závitový MP M10 × 110 mm
Svorník závitový MP M12 × 120 mm
Svorník závitový MP M16 × 150 mm

BALENÍ
100 ks
50 ks
25 ks
20 ks
10 ks

ČISTICÍ KARTÁČEK
OBJ. KÓD
1434820

EAN
8590108910254

NÁZEV
Čisticí kartáček 8-20 mm

BALENÍ
1 ks

VYFUKOVACÍ PUMPIČKA
OBJ. KÓD
1434830

EAN
8590108910087

NÁZEV
Vyfukovací pumpička

BALENÍ
1 ks

MIXÁŽNÍ TRYSKA SOUDAFIX
OBJ. KÓD
1434800
1434900
1434908
1434910

EAN
8590108910070
8595152139019
8595152139026
8595152139033

NÁZEV
Mixážní tryska Soudaﬁx
Mixážní tryska Soudaﬁx
Mixážní tryska Soudaﬁx
Mixážní tryska Soudaﬁx

BALENÍ
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks

SOUDAFIX SADA SÍTKO + SVORNÍK
OBJ. KÓD
1434908
1434910

EAN
8595152139026
8595152139033

NÁZEV
SOUDAFIX SADA M8
SOUDAFIX SADA M10

BALENÍ
12 ks
12 ks
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KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL

ŠROUB TURBO ZHC
Speciální kotevní šroub pro přímou montáž plastových, kovových i dřevěných rámů oken do zdiva. Vhodný k upevňování do plných i dutých cihel,
betonu, kamene, pórobetonu, dřeva apod.
OBJ. KÓD
1426104
1426105
1426106
1426107
1426108
1426109
1426110
1426111
1426112
1426113
1426115
1426118
1426121
1426124
1426127

EAN
8595152129010
8595152129027
8595152129034
8595152129041
8595152129058
8595152129065
8595152129072
8595152129089
8595152129096
8595152129102
8595152129119
8595152129126
8595152129133
8595152129386
8595152180882

NÁZEV
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 42 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 52 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 62 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 72 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 82 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 92 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 102 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 112 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 122 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 132 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 152 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 182 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 212 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 242 mm
Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 × 272 mm

OBSAH

BALENÍ
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks

ŠROUB TURBO VH
Speciální kotevní šroub pro přímou montáž plastových, kovových i dřevěných rámů oken do zdiva. Vhodný k upevňování do plných i dutých cihel,
betonu, kamene, pórobetonu, dřeva apod.
OBJ. KÓD
1426408
1426410
1426414
1426416
1426418
1426420
1426422
1426424

EAN
8595152129270
8595152129287
8595152129300
8595152129317
8595152129324
8595152129331
8595152129348
8595152129355

NÁZEV
Šroub TURBO VH T-30 7,5 × 82 mm
Šroub TURBO VH T-30 7,5 × 92 mm
Šroub TURBO VH T-30 7,5 × 112 mm
Šroub TURBO VH T-30 7,5 × 122 mm
Šroub TURBO VH T-30 7,5 × 132 mm
Šroub TURBO VH T-30 7,5 × 152 mm
Šroub TURBO VH T-30 7,5 × 182 mm
Šroub TURBO VH T-30 7,5 × 212 mm

OBSAH

BALENÍ
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks

EAN
8595152135110

NÁZEV
Bit TORX Narex T-30 10 ks

OBSAH

BALENÍ
10 ks

BIT TORX
Výměnné bity pro utahování turbo šroubů s drážkou TORX 30.

OBJ. KÓD
1426731

MONTÁŽNÍ KOTVA
Fixace rámů plastových a dřevěných oken. Okenní kotvy mají otvory pro uchycení pomocí natloukacích hmoždinek. Materiál – ocel, žárově
zinkovaná, t = 1,5 mm. Rozměry a typy plechových kotev odpovídají jednotlivým druhům okenních proﬁlů, pro výběr vhodné kotvy kontaktujte
zástupce ﬁrmy.

OBJ. KÓD
1428400
1428428
1428432
1428436
1428441
1428444
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EAN
8595152133253
8595152133260
8595152133277
8595152133284
8595152133376
8595152133338

NÁZEV
Montážní kotva pro Eurookno
Montážní kotva 28 mm Salamander
Montážní kotva 32 mm Thysen, gealan3k
Montážní kotva 36 mm Aluplast, Finstral
Montážní kotva 41 Dec. Zen. Troc. Schuc
Montážní kotva 44 mm Veka, KBE

OBSAH

BALENÍ
300 ks
500 ks
500 ks
500 ks
500 ks
500 ks

KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL

VRTÁK SDS
Vidiový vrták SDS plus je vhodný pro příklepové vrtání do cihel, tvárnic, zdiva, betonu, železobetonu a žuly. Dvoubřité hlavy velmi dobře pronikají
do materiálů a zpět, neucpává se a rychle odvádí nečistoty. Čtyřbřité hlavy snižují vibrace, zrychlují vrtání, dosahují dokonalejších kruhových
otvorů a lepšího ukotvení.

OBJ. KÓD
1426821
1426826
1426831
1426876

EAN
8595152116645
8595152116652
8595152116669
8595573529406

NÁZEV
Vrták SDS PLUS 6,5/210 mm
Vrták SDS PLUS 6,5/260 mm
Vrták SDS PLUS 6,5/310 mm
Vrták vidiový SDS+A 6,5/260 mm

OBSAH

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

OBJ. KÓD
1426918
1426951
1426952

EAN
8595152130085
8595152130276
8595152130283

NÁZEV
Krytka s trnem T30 bílá
Krytka s trnem T30 dub
Krytka s trnem T30 teak

OBSAH

BALENÍ
100 ks
100 ks
100 ks

OBJ. KÓD
1426970
1426974
1426976

EAN
8595152130221
8595152130238
8595152130252

NÁZEV
Krytka převlečná ZH bílá
Krytka převlečná ZH dub
Krytka převlečná ZH teak

OBSAH

BALENÍ
100 ks
100 ks
100 ks

OBSAH

BALENÍ
200 ks
100 ks
100 ks
200 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks

KRYTKA S TRNEM T30
Plastové krytky s trnem TORX 30 pro zakrytí hlavy turbo šroubů.

KRYTKA PŘEVLEČNÁ ZH
Plastové krytky pro zakrytí zápustných hlav turbo šroubů.

NATLOUKACÍ HMOŽDINKA
Nylonové vysoce kvalitní hmoždinky s kovovým trnem s antikorozní úpravou pro efektivní upevnění montážních kotev.
OBJ. KÓD
1427525
1427535
1427545
1427625
1427635
1427640
1427645
1427655
1427660
1427670
1427845
1427860
1427875
1427880
1427885
1427890

EAN
8595152131013
8595152131020
8595152131037
8595152131044
8595152131051
8595152131068
8595152131075
8595152131082
8595152131099
8595152131105
8595152131112
8595152131129
8595152131136
8595152131143
8595152131150
8595152131167

NÁZEV
Natloukací hmoždinka 5,0 × 25 mm
Natloukací hmoždinka 5,0 × 35 mm
Natloukací hmoždinka 5,0 × 45 mm
Natloukací hmoždinka 6,0 × 25 mm
Natloukací hmoždinka 6,0 × 35 mm
Natloukací hmoždinka 6,0 × 40 mm
Natloukací hmoždinka 6,0 × 45 mm
Natloukací hmoždinka 6,0 × 55 mm
Natloukací hmoždinka 6,0 × 60 mm
Natloukací hmoždinka 6,0 × 70 mm
Natloukací hmoždinka 8,0 × 45 mm
Natloukací hmoždinka 8,0 × 60 mm
Natloukací hmoždinka 8,0 × 75 mm
Natloukací hmoždinka 8,0 × 100 mm
Natloukací hmoždinka 8,0 × 120 mm
Natloukací hmoždinka 8,0 × 135 mm
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
PLASTOVÝ ROH S PERLINKOU VERTEX

DOPLŇKY

Začišťo plastový rohový proﬁl opatřen sklotextilní mřížkou 10 × 10 cm pro ochranu a zpevnění rohů. Zabraňuje vzniku vlasových trhlin,
Začišťovací
umožňující přesné a snadné vytvoření ideálně rovného rohu při ﬁnální úpravě povrchu omítáním nebo instalací zateplovacího systému.
umožň

OBJ. KÓD
1429032

EAN
8595152124060

NÁZEV
Plastový roh s perlinkou Vertex 2,5 m

OBSAH
50 ks

BALENÍ
1 ks

PERLINKA SOUDAL
Vysoce kvalitní sklo-vláknitá armovací mřížka, odolná alkáliím, pro profesionální použití. Určená k vyztužování vnitřních i vnějších omítek,
vhodná pro zateplovací fasádní systémy.

OBJ. KÓD
1442010
1442020
1442100

EAN
8595152116270
8595152116287
8595113605010

NÁZEV
Perlinka Soudal 145 g 5 × 5 mm, šíře 1 m
Perlinka Soudal 145 g 5 × 5 mm, šíře 1 m
Perlinka Soudal 145 g 5 × 5 mm, šíře 1 m

OBSAH
10 m
20 m
50 m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks

OKENNÍ DILATAČNÍ LIŠTA (S PERLINKOU)
Začišťovací okenní proﬁl umožňující přesné a snadné zakončení styku mezi rámem okna a ostěním při ﬁnální úpravě povrchu omítáním
nebo instalací zateplovacího systému.

OBJ. KÓD
1429025
1429029
1429030
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EAN
8595152124022
8595152124039
8595152124046

NÁZEV
Okenní dilatační lišta 9 mm
Okenní dilatační lišta s perlinkou 6 mm
Okenní dilatační lišta s perlinkou 9 mm

OBSAH
2,4 m
2,4 m
2,4 m

BALENÍ
50 ks
30 ks
50 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ
KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPICÍ ROLE

OBJ. KÓD
1429520
1429525
1429530
1429540
1429550
1429560

EAN

NÁZEV
Krycí lišta samolepicí ROLE 20 mm
Krycí lišta samolepicí ROLE 25 mm
Krycí lišta samolepicí ROLE 30 mm
Krycí lišta samolepicí ROLE 40 mm
Krycí lišta samolepicí ROLE 50 mm
Krycí lišta samolepicí ROLE 60 mm

OBSAH
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Samolepicí plastové lišty pro estetickou úpravu připojovací spáry po montáži oken. Dodáváno v roli.

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM – ROLE
Samolepicí plastové lišty opatřené pružným jazýčkem pro dokonalé přilnutí k podkladu. Určeny pro estetickou úpravu připojovací spáry po montáži
oken. Dodáváno v roli.

OBJ. KÓD
1429620
1429630
1429640
1429650
1429660
1429670
1429880

EAN

NÁZEV
Krycí lišta s jazýčkem ROLE 20 mm
Krycí lišta s jazýčkem ROLE 30 mm
Krycí lišta s jazýčkem ROLE 40 mm
Krycí lišta s jazýčkem ROLE 50 mm
Krycí lišta s jazýčkem ROLE 60 mm
Krycí lišta s jazýčkem ROLE 70 mm
Krycí lišta L 80 mm × 30 mm

OBSAH
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
60 m

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
SAMOLEPICÍ PÁSKY

SOUDAMOUNT
Oboustranně lepicí PE páska s vysoce aktivním akrylovým lepidlem vyznačujícím se vysokou přilnavostí, střihovou pevností a odolností teplotám
do +60 °C. Je přilnavá na sklo a běžné podkladové materiály včetně povrchově upravených (kromě PE a PP).
OBJ. KÓD
4541210
4541211
4541910
4542510
4551220
4551920
4551921
4552520
4552521

EAN
8595152138920
8595152138937
8595152138944
8595152180899
8595152116027
8595152116041
8595152116058
8595152138975
8595152180905

NÁZEV
Soudamount 12 × 1 mm bílý
Soudamount 12 × 1 mm šedý
Soudamount 19 × 1 mm bílý
Soudamount 25 × 1 mm bílý
Soudamount 12 × 2 mm bílý
Soudamount 19 × 2 mm bílý
Soudamount 19 × 2 mm šedý
Soudamount 25 × 2 mm bílý
Soudamount 25 × 2 mm šedý

OBSAH
50 m
50 m
50 m
50 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m

BALENÍ
20 ks
30 ks
30 ks
30 ks
30 ks
30 ks
30 ks
20 ks
20 ks

SOUDALEN / SOUDALEN PE
Vysoce kvalitní jednostranně lepicí elastická páska z PE pěny s uzavřenou strukturou k profesionálnímu využití. Odolává širokému rozpětí teplot,
má vynikající odolnost proti stárnutí, působení UV záření a ozónu.

OBJ. KÓD
4510117
4510120
4510122
4510920
4510621
4510921
4510930
4510931

EAN
8595152153718
8595152153725
8595152153732
8595152153756
8595152153749
8595152153763
8595152153770
8595152153787

NÁZEV
Soudalen PE 9 × 2mm šedý
Soudalen PE 9 × 3 mm bílá
Soudalen PE 9 × 3 mm šedá
Soudalen 9 × 2 mm bílá
Soudalen 6 × 2mm šedý
Soudalen 9 × 2 mm šedá
Soudalen 9 × 3 mm bílá
Soudalen 9 × 3 mm šedá

OBSAH
20 m
20 m
20 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m

BALENÍ
107 ks
75 ks
75 ks
5 ks
115 ks
5 ks
60 ks
60 ks

SOUDALEN SDK
Samolepicí pěnová páska pro zajištění vymezení vůlí a omezení přenosu vibrací konstrukcí používaných při suché výstavbě. Izoluje konstrukční
prvky od stěn podlah a stropů.
POUŽITÍ
• Vhodná pro UW i CW proﬁly,
• zvýšení zvukově izolačních vlastností spojů,
• pro konstrukce ze sádrokartonu, dřevotřísky, OSB,
sádrovláknitých i cementotřískových desek,
• snížení přenosu vibrací stavebních konstrukcí.
OBJ. KÓD
4510230
4510245
4510265
4510290

EAN
8595152153879
8595152153886
8595152153893
8595152153909

NÁZEV
Soudalen SDK 30 × 3 mm šedá
Soudalen SDK 45 × 3 mm šedá
Soudalen SDK 65 × 3 mm šedá
Soudalen SDK 90 × 3 mm šedá

OBSAH
30 m
30 m
30 m
30 m

BALENÍ
32 ks
16 ks
14 ks
10 ks

BUTYLOVÁ PÁSKA
Oboustranně samolepicí butylkaučuková páska s vynikající adhezí určená pro těsnění a spoje stavebních a průmyslových konstrukcí.

OBJ. KÓD
1421485
1421490
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EAN
8595152138999
8595152138616

NÁZEV
Butylová páska 4 mm šedá
Butylová páska 15 × 0,7 mm šedá

OBSAH
12,5 m
40 m

BALENÍ
15 ks
8 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ
KRYCÍ PLACHTA S OKY

OBJ. KÓD
1440100
1440200
1440400
1440600
1440700
1440800
1440900

EAN
8595113634812
8595113634829
8595113634843
8595113634867
8595113634874
8595113634881
8595113634898

NÁZEV
Krycí plachta s oky 2 × 3 m
Krycí plachta s oky 3 × 4 m
Krycí plachta s oky 4 × 5 m
Krycí plachta s oky 5 × 8 m
Krycí plachta s oky 6 × 10 m
Krycí plachta s oky 8 × 12 m
Krycí plachta s oky 10 × 15 m

OBSAH

PLACHTY

Ochrana stavebního materiálu a strojů při nepřízni počasí, opakovatelně použitelná jako ochrana povrchů před znečištěním.
Polyetylenová plachta s kovovými oky. Mnohoúčelová, nepromokavá, odolná.

BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

KRYCÍ FÓLIE
Zakrývací práce v interiérech i exteriérech, lehce rozložitelná, spolehlivě chrání před barvou, nečistotami a vlhkem. Vynikající pro použití
při malířských, lakýrnických, tapetářských a ostatních řemeslnických pracích. Vhodná i pro zakrývání stavebních strojů a palet se stavebním
materiálem.

OBJ. KÓD
1421301
1421302

EAN
8590499045917
8595152116416

NÁZEV
Krycí fólie 4 × 5 m
Krycí fólie supersilná 4 × 5 m 0,04

OBSAH

BALENÍ
40 ks
30 ks

OCHRANNÁ UV SAMOLEPICÍ FÓLIE

POUŽITÍ
• Lze používat na veškeré vnitřní i vnější plochy,
• pro ochranu materiálů proti poškození při přepravě nebo
montáži,
• pro ochranu všech typů oken, dveří, parapetů,
• proti znečištění a mechanickému poškození při malování
nebo omítání okolních ploch (např. při zateplování
objektu),
• vhodné pro veškeré druhy podlahovin (dlažby, lina,
koberce, vinylové a plovoucí podlahy), pro ochranu částí
nábytku.

FÓLIE

Fólie sloužící k ochraně proti mechanickému poškození a znečištění v průběhu přepravy, opravy, montáže a skladování. Dlouhodobá přilnavost
min. 3 měsíce díky UV odolnému lepidlu. Nezanechává zbytky lepidla při odstraňování fólie. Velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům.

OBJ. KÓD
1421310

EAN
8595152116393

NÁZEV
Ochranná UV samolepicí fólie modrá 50 cm

OBSAH
100 m

BALENÍ
4 ks

STREČOVÁ FÓLIE
Fixační strečová fólie určená pro balení paletového zboží, nebo ochranu výrobků proti mechanickému poškození, povětrnostním vlivům a znečištění
během přepravy.
Strečová fólie 20 μm – délka návinu 150 m, šíře 10 cm.
Strečová fólie 20 μm – délka návinu 160 m, šíře 50 cm, celková váha 1700 g, váha dutinky 240 g.
Strečová fólie PROFI 23 μm – délka návinu 150 m, šíře 50 cm, celková váha 1800 g, váha dutinky 240 g.

OBJ. KÓD
1421340
1421345
1421350

EAN
8595152116522
8595152116515
8595152116508

NÁZEV
Strečová fólie 10 cm / 20 μm
Strečová fólie 50 cm / 20 μm
Strečová fólie Proﬁ 50 cm / 23 μm

OBSAH
150 m
160 m
150 m

BALENÍ
1 ks
6 ks
6 ks
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APLIKAČNÍ NÁŘADÍ
APLIKAČNÍ NÁŘADÍ

STĚRKA NA TMELY PROFI SOFT, ZELENÁ R
Profesionální stěrka z měkkého plastu. Vhodná k uhlazování povrchu všech typů tmelů. Typ R má rohy upraveny do tvaru oblouků
různých poloměrů.

OBJ. KÓD
1400840

EAN
8595152116560

NÁZEV
Stěrka na tmely Proﬁ SOFT, zelená R

OBSAH

BALENÍ
1 ks

STĚRKA NA TMELY PROFI SOFT, ZELENÁ U
Profesionální stěrka z měkkého plastu. Vhodná k uhlazování povrchu všech typů tmelů. Typ U má jeden roh zkosen pod úhlem 45°.

OBJ. KÓD
1400850

EAN
8595152116577

NÁZEV
Stěrka na tmely Proﬁ SOFT, zelená U

OBSAH

BALENÍ
1 ks

STĚRKA NA TMELY PROFI HARD, MODRÁ R
Profesionální stěrka z tvrdého pružného plastu. Vhodná k uhlazování povrchu všech typů tmelů. Typ R má rohy upraveny do tvaru oblouků
různých poloměrů.

OBJ. KÓD
1400860

EAN
8595152116584

NÁZEV
Stěrka na tmely Proﬁ HARD, modrá R

OBSAH

BALENÍ
1 ks

STĚRKA NA TMELY PROFI HARD, MODRÁ U
Profesionální stěrka z tvrdého pružného plastu. Vhodná k uhlazování povrchu všech typů tmelů. Typ U má jeden roh zkosen pod úhlem 45°.

OBJ. KÓD
1400870

EAN
8595152116591

NÁZEV
Stěrka na tmely Proﬁ HARD, modrá U

OBSAH

BALENÍ
1 ks

| 121 |

APLIKAČNÍ NÁŘADÍ
APLIKAČNÍ NÁŘADÍ

PISTOLE NA PĚNU SOUDAL CLICK KOVOVÁ
Pistole na PU pěnu SOUDAL Click&Fix je vysoce kvalitní aplikační pistole pro každodenní profesionální využití. Poteﬂonované
pracovní části a regulovatelné těsnění jehly zvyšuje komfort práce a životnost pistole. Dostupné náhradní díly.

OBJ. KÓD
4401300

EAN
5411183037731

NÁZEV
Pistole na pěnu Soudal CLICK kovová

BALENÍ
1 ks

PISTOLE NA PĚNU SOUDAL CLICK PLASTOVÁ
Pistole na PU pěnu SOUDAL plastová Click&Fix je vysoce kvalitní lehká aplikační pistole k profesionálnímu využití,
vyznačující se dlouhou životností a vysokým komfortem práce.

OBJ. KÓD
4401350

EAN
5411183040120

NÁZEV
Pistole na pěnu Soudal CLICK plastová

BALENÍ
1 ks

PISTOLE NA PĚNU SOUDAL KOVOVÁ
Pistole na PU pěnu SOUDAL je vysoce kvalitní aplikační pistole pro každodenní profesionální využití. Poteﬂonované pracovní části
a regulovatelné těsnění jehly zvyšuje komfort práce a životnost pistole. Dostupné náhradní díly.

OBJ. KÓD
4402500

EAN
5411183037304

NÁZEV
Pistole na pěnu Soudal kovová

BALENÍ
1 ks

PISTOLE NA PĚNU SOUDAL PLASTOVÁ
Pistole na PU pěnu SOUDAL plastová je vysoce kvalitní lehká aplikační pistole k profesionálnímu využití, vyznačující se dlouhou
životností a vysokým komfortem práce.

OBJ. KÓD
4402550

EAN
5411183039643

NÁZEV
Pistole na pěnu Soudal plastová

BALENÍ
1 ks

PISTOLE NA PĚNU NBS-MG ECO 3
Kv
Kvalitní
celokovová pistole určená k profesionální aplikaci PU pěny. Odolná konstrukce, precizní regulace toku pěny a ergonomická
ruk
rukojeť splňuje náročné požadavky profesionálů.

OBJ. KÓD
4402613

EAN
8595152116782

NÁZEV
Pistole na pěnu NBS-MG ECO 3

BALENÍ
1 ks

PISTOLE NA PĚNU NBS HP2
Kvalitní celokovová aplikační pistole se zúženým aplikátorem, určená pro precizní profesionální aplikace PU pěn při montážích
oken a dveří.

OBJ. KÓD
4402620
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EAN

NÁZEV
PISTOLE NA PĚNU NBS HP2

BALENÍ
1 ks

APLIKAČNÍ NÁŘADÍ
APLIKAČNÍ NÁŘADÍ

PISTOLE NA PĚNU NBS AL4
Lehká aplikační pistole s kvalitním mechanismem a tělem z odolného plastu určená pro veškeré aplikace polyuretanových montážních pěn
se závitovým systémem upínání.

OBJ. KÓD
4402715

EAN
8595152117321

NÁZEV
Pistole na PU pěnu NBS AL4

BALENÍ
1 ks

PISTOLE PROFI VÝKYVNÁ
Pistole proﬁ výkyvná je robustní aplikační pistole s odolným mechanismem určená hlavně pro obtížně aplikovatelné materiály
jako MS polymerové, polyuretanové tmely a chemické kotvy.

OBJ. KÓD
4402800

EAN
8595092303921

NÁZEV
Pistole proﬁ výkyvná

BALENÍ
1 ks

PISTOLE PROFI TOP STAVITELNÝ KROK
Pistole proﬁ top stavitelný krok je vysoce kvalitní profesionální aplikační pistole s možností regulace dávkování tmelu. Určená pro aplikaci všech
typů tmelů i lepidel.

OBJ. KÓD
4402820

EAN
8595152105991

NÁZEV
Pistole proﬁ TOP stavitelný krok

BALENÍ
1 ks

PISTOLE RÁMOVÁ COX I
Pistole rámová COX je vysoce kvalitní skeletová pistole určená pro profesionály i kutily. Vhodná pro všechny typy výrobků v balení do 310 ml.

OBJ. KÓD
4402900

EAN
8595152105540

NÁZEV
Pistole rámová COX I

BALENÍ
1 ks

EAN
8595152116690

NÁZEV
Pistole proﬁ Soudal 310 ml

BALENÍ
1 ks

PISTOLE PROFI SOUDAL 310 ML
Robustní aplikační pistole na kartuše.

OBJ. KÓD
402830

PISTOLE PROFI CHEMICKÁ KOTVA
Speciální aplikační pistole pro vytlačování chemických kotev SOUDAFIX VE-SF v balení o objemu 380 ml.

OBJ. KÓD
4408504

EAN
8595152105984

NÁZEV
Pistole Proﬁ chemická kotva 380 ml

BALENÍ
1 ks
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APLIKAČNÍ NÁŘADÍ
APLIKAČNÍ
IKAČN NÁŘADÍ

PISTOLE COX MIDIFLOW
PI
Otevřená plastová mechanická pistole na kartuše 310 ml.
Otevře

OBJ. KÓD
4402905

EAN
8595152116713

NÁZEV
Pistole COX Midiﬂow 310 ml

BALENÍ
1 ks

PISTOLE COX MIDIFLOW COMBI 310-600 ML
Mechanická plastová pistole na hliníková střeva, alternativně použitelná i pro kartuše.
M

OBJ. KÓD
4401590

EAN
8595152116706

NÁZEV
Pistole COX Midiﬂow Combi 310-600 ml

BALENÍ
1 ks

PISTOLE UZAVŘENÁ METAL 620 ML
Pistole uzavřená Metal 620 ml je vysoce kvalitní a odolná mechanická pistole s kovovými maticemi pro tmely a lepidla ve střevech
do objemu 620 ml.

OBJ. KÓD
4402930

EAN
8595573524302

NÁZEV
Pistole uzavřená Metal 620 ml

BALENÍ
1 ks

PISTOLE COX POWERFLOW 600 ML
Pistole uzavřená COX je profesionální značková mechanická pistole pro průmyslové aplikace tmelů a lepidel z AL střev
do objemu 600 ml.

OBJ. KÓD
4401600

EAN
5411183006225

NÁZEV
Pistole COX Powerﬂow 600 ml

BALENÍ
1 ks

PISTOLE COX POWERFLOW 310 ML
Pistole uzavřená na kartuše COX je profesionální značková mechanická pistole na kartuše 310 ml. Vyznačuje se vysokým komfortem
pr
práce a životností.

OBJ. KÓD
4401650

EAN
8595573504458

NÁZEV
Pistole COX Powerﬂow 310 ml

BALENÍ
1 ks

PISTOLE COX AIRFLOW3 600 ML
PIS
N generace Airﬂow 3™ poskytuje snadné a rychlé nanášení při používání tmelů s velmi rozdílnou viskozitou.
Nová
Určeno pro průmyslové aplikace, Airﬂow 3™ nabízí podstatné zvýšení produktivity díky přesnému ovládání regulátoru vzduchu.
Urč

OBJ. KÓD
4401900
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EAN
5411183009189

NÁZEV
Pistole COX Airﬂow3 600 ml

BALENÍ
1 ks

APLIKAČNÍ NÁŘADÍ
ŘADÍ
APLIKAČNÍ
PLIKAČNÍ N
NÁŘADÍ

PISTOLE COX AIRFLOW3 310 ML
Nová generace Airﬂow 3™ poskytuje snadné a rychlé nanášení při používání tmelů s velmi rozdílnou viskozitou. Určeno pro průmyslové aplikace,
Airﬂow 3™ nabízí podstatné zvýšení produktivity díky přesnému ovládání regulátoru vzduchu.

OBJ. KÓD
4402000

EAN
8595573501839

NÁZEV
Pistole COX Airﬂow3 310 ml

BALENÍ
1 ks

PISTOLE COX AIRFLOW3 COMBI 310-600 ML
Nová generace Airﬂow 3™ poskytuje snadné a rychlé nanášení při používání tmelů s velmi rozdílnou viskozitou. Určeno pro průmyslové aplikace,
Airﬂow 3™ nabízí podstatné zvýšení produktivity díky přesnému ovládání regulátoru vzduchu.

OBJ. KÓD
4402010

EAN
8595152116720

NÁZEV
Pistole COX Airﬂow3 Combi 310-600 ml

BALENÍ
1 ks
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VZORNÍK TMELŮ

VZORNÍK TMELŮ

| 126 |

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DILATAČNÍ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CALOFER

•

•

SOUDAFALT

•

•

AQUAFIX

•

•

BUTYRUB

•

•

ACRYRUB

•

•

SOUDAFLEX 40 FC

•

•

SOUDAFLEX 20 LM

•

•

TYP SPÁRY

SMRŠŤUJÍCÍ SE

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

DRUH PODKLADU
PORÉZNÍ

•

•

•

•

•

•

•

NEPORÉZNÍ

•

•

•

•

•

•

•

PLASTY

•

•

•

•

•

•

•

VLHKÝ

150 150 150

150
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 100 100 •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

150 150

•

•

•

•

•

PLASTICITA
PRUŽNÝ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

PRUŽNĚ-PLASTICKÝ

•

PLASTICKÝ

•

TUHÝ
VZHLED
PRŮHLEDNÝ
RŮZNÉ BARVY

•

•

•

PŘETÍRATELNÝ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

SPECIÁLNÍ APLIKACE
DILATACE BUDOV

•

•

•

•

•

PODLAHOVÉ DILATACE

•
•

ZASKLÍVÁNÍ
•

VZDUCHOTECHNIKA
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

KAMNA, KRBY
PRUŽNÉ LEPENÍ

•

•

•

PŘEPRAVNÍ KONTEJNERY

•

•

•

OCELOVÉ KONSTRUKCE

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

SANITÁRNÍ TECHNIKA

•
•

STŘECHY
PROSKLENÉ FASÁDY

•

•

•

•

•
100 - doporučujeme použít podkladový nátěr Primer 100
150 - doporučujeme použít podkladový nátěr Primer 150
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PŘEHLED POUŽITÍ TMELŮ

EUROWINDOW SILICONE

•

•

SILIRUB N

•

•

SILIRUB MA

•

•

SILIRUB AL2T

•

•

SILIRUB PDA

•

SPOJOVACÍ

SILIRUB COLOR

STATICKÁ

SILIRUB 2/S

94 96 96 95 101 101 100 100 20 100 100

SILIRUB 2

94 95 95 96 94

SILIRUB S

97 98 98 98 99 94

SILIRUB AC

SOUDASEAL 270 HS

97

SMX ® 506

SOUDASEAL 240 FC

97

SOUDASEAL LV

SOUDASEAL 235 SF

97

ČÍSLO STRANY

SOUDASEAL HT

SOUDASEAL 215 LM

SOUDASEAL 4 ALL PAINT

PŘEHLED POUŽITÍ TMELŮ

POZNÁMKY
POZNÁMKY
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PRODEJNÍ SERVIS
(informace o prodejních místech, použití výrobků, technické info…)
Region Čechy
tel.: +420 353 540 890
mobil: +420 602 382 365
Velkoobchodní a maloobchodní servis
e-mail: info-cechy@soudal.cz
Divize konečných zpracovatelů
e-mail: dkzcechy@soudal.cz

Region Morava
tel.: +420 545 232 260
mobil: +420 728 782 665
Velkoobchodní a maloobchodní servis
e-mail: info-morava@soudal.cz
Divize konečných zpracovatelů
e-mail: dkzmorava@soudal.cz
Provozní doba prodejního servisu
Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
(fakturační adresa)
INVA Building Materials s.r.o.
Bečovská 1027/20
104 00 Praha - Uhříněves
IČ: 41084772
DIČ: CZ41084772

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI
T. G. Masaryka 463
738 01 Frýdek-Místek
tel.: +420 558 436 174-5
fax: +420 558 633 851
e-mail: info@soudal.cz

www.soudal.cz

