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PIANKI POLIURETANOWE,  
SILIKONY, KLEJE MONTAŻOWE

Pianka montażowa z aplikatorem Genius Gun

Piana montażowo-uszczelniająca z opatentowanym aplikatorem GENIUS GUN, 

pozwalającym na wielokrotne użycie i długotrwałe przechowywanie częściowo 

opróżnionej puszki. Wygodny uchwyt zapewnia precyzyjne i oszczędne dozowa-

nie (brak naddatków wymagających obcięcia) – podobnie jak w przypadku pro-

fesjonalnego pistoletu. Pianka dostępna również w specjalnej formule do niskich 

temperatur (do -10°C).

Pianka pistoletowa SOUDAFOAM MAXI

Pianka o wysokiej wydajności (do 65 litrów) i doskonałej izolacyjności termicznej 

i akustycznej, potwierdzonej aprobatą techniczną ITB oraz certyfikatem Instytutu 

techniki okiennej IFT Rosenheim. Specjalna formuła do niskich temperatur 

umożliwia pracę również w warunkach zimowych (do -10°C). W ofercie również 

pianka standardowa Soudafoam CLASSIC oraz niskorozprężna LOW EXPANSION. 

Wszystkie pianki pistoletowe występują zarówno w wersji z tradycyjnym gwin-

tem, jak i specjalnym złączem typu CLICK zapewniającym pewne połączenie 

puszki i pistoletu już po przekręceniu o 1/4 obrotu. Super szczelny zawór 

Duravalve jest odporny na blokowanie i gwarantuje maksymalną wydajność 

przez cały okres przydatności pianki do użycia (2 lata).

Silikon Neutralny

Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym i znako-

mitej przyczepności do typowych materiałów budowlanych: betonu, cegły, 

tynku, drewna, PCV, plexi, akrylu i innych tworzyw sztucznych, szkła i ceramiki. 

Przeznaczony do wykonywania spoin odpornych na wilgoć, szeroki zakres tem-

peratur (od -60°C do +180°C) i promieniowanie UV. Do zastosowań wewnętrz-

nych i zewnętrznych.

Neoprenowy klej montażowy 100A

Szybkoschnący i wodoodporny klej na bazie kauczuku neoprenowego o dosko-

nałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych (za wyjątkiem PP i PE) 

i wysokiej sile spajania. Zastępuje gwoździe i wkręty przy montażu listew, paneli

ściennych i innych elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych, korka, 

metalu, glazury, gumy, pianek poliuretanowych, itp.

FIX ALL

Trwale elastyczny klej-uszczelniacz nowej generacji na bazie polimerów MS. 

Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wszelkich podłoży budowlanych, 

może być aplikowany nawet na wilgotnych powierzchniach. Bezwonny i neutral-

ny chemicznie – nie zawiera rozpuszczalników, silikonów, ani izocyjanianów. Po 

utwardzeniu daje się malować – również farbami wodnymi. Odporny na działanie 

warunków atmosferycznych i promieniowania UV. Dostępny również w wersji 

przezroczystej (Fix ALL CRYSTAL) z ekstremalnie wysoką siłą spojenia początkowe-

go (Fix ALL HIGH TACK) oraz w wersji szybko utwardzalnej (Fix ALL TURBO).

Klej budowlany Soudabond Easy z aplikatorem Genius Gun

Szybkoschnący poliuretanowy klej budowlany w aerozolu o znakomitej 

przyczepności do większości materiałów budowlanych, również wilgotnych. 

Opatentowany aplikator Genius Gun gwarantuje bezproblemową pracę nawet 

jedną ręką, precyzję i oszczędność aplikacji. Klej przeznaczony jest do mocowania 

płyt gipsowo-kartonowych i włókno-cementowych w technologii suchej zabudo-

wy, mocowania płyt drewnopochodnych, paneli izolacyjnych i arkuszy metali na 

przykład przy wygłuszaniu i ocieplaniu garaży, kontenerów itp. oraz klejenia lek-

kich kształtek z betonu komórkowego i ceramiki w ścianach wewnętrznych. Klej 

dostępny również w wersji pistoletowej i do niskich temperatur. 

n   SOUDAL Sp. z o.o.

ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, tel./faks 22 785 90 40, www.soudal.pl, e-mail: soudal@soudal.pl

Soudal jest największym na świecie producentem pianek montażowych w aerozolu. W 16 fabrykach należących do grupy Soudal produkowane są również masy 

uszczelniające, kleje, produkty do hydroizolacji, wyroby chemii dachowej, dodatki do betonów i aerozole techniczne przeznaczone zarówno do zastosowań profesjo-

nalnych, jak i segmentu DIY. Pozycję lidera na rynku pianek montażowych i mas uszczelniających w wielu krajach, w tym w także w Polsce, potwierdzają przyznawane 

firmie prestiżowe nagrody. W czasie ostatniej dekady Soudal regularnie otrzymuje najważniejsze branżowe wyróżnienie − tytuł Budowlanej Marki Roku w kategoriach 

pian poliuretanowych, silikonów i klejów montażowych. W latach 2014-2017 firma była dodatkowo wyróżniana podwójnym tytułem Championa Roku.
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Pianka Click&Fix Low Expansion. Niskorozprężna pistoletowa piana montażowo-
-uszczelniająca o znakomitej izolacyjności termicznej i akustycznej, potwierdzonej 
badaniami i.f.t. Rosenheim. Szczególnie przydatna przy montażu wielkogabarytowej 
stolarki budowlanej. Opatentowane bagnetowe złącze CLICK zapewnia błyskawiczne 
i pewne mocowanie puszki w teflonowym gnieździe pistoletu już po przekręceniu 
o ¼ obrotu.

Lekka szpachla akrylowa. Szybkoschnąca, superlekka szpachla akrylowa o kon-
systencji pianki i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży porowatych. Ideal-
na do wypełnień szczelin i pęknięć w wewnętrznych ścianach i sufitach. Nie kurczy 
się i nie pęka. Może być malowana już po 15 minutach.

Ściereczki czyszczące Swipex. Wytrzymałe mechanicznie, niepylące ściereczki 
nasączone specjalnie dobraną mieszaniną rozpuszczalników, niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych oraz środków ochrony skóry. Skutecznie usuwają świeże 
zabrudzenia z rąk, narzędzi i innych stałych powierzchni. Wygodne w użyciu opako-
wanie zapobiega wysychaniu zawartości.

T-REX Bezbarwny. Wzmocniony włóknami syntetycznymi bezbarwny klej monta-
żowy o wysokiej sile chwytu początkowego (> 125 kg/m2) i wyjątkowo silnym 
wiązaniu – do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Wysycha do stanu prze-
zroczystego − idealny do niewidocznego łączenia materiałów o różnych fakturach 
i kolorach –  na wszelkich podłożach budowlanych, również nierównych.

T-REX Błyskawiczny. Wzmocniony włóknami syntetycznymi kauczukowy klej mon-
tażowy o wysokiej sile spojenia początkowego (> 125 kg/m2 już w 1 sekundę od 
dociśnięcia) – do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Odpowiedni zarówno 
do podłoży porowatych, jak i nieporowatych. Wypełnia niewielkie nierówności pod-
łoża. Zawiera rozpuszczalniki – nie stosować do klejenia styropianu, luster i podłoży 
wrażliwych chemicznie. Zastępuje gwoździe i wkręty.

T-REX Super Mocny. Wzmocniony włóknami syntetycznymi klej montażowy bez 
rozpuszczalników o ekstremalnie wysokiej sile chwytu początkowego (> 350 kg/m2) 
i wyjątkowo silnym wiązaniu – do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Ide-
alny do szybkiego mocowania dużych i ciężkich przedmiotów na wszelkich podłożach 
budowlanych – również nierównych.

FIX ALL TURBO. Super szybki klej-uszczelniacz na bazie nowej generacji polimerów 
SMX® pozwalający na obciążenie połączenia już po 20 minutach, maks. wytrzymałość już 
po 3 h, doskonała przyczepność do typowych podłoży budowlanych, również wilgotnych. 
Po utwardzeniu daje się malować, nawet farbami wodnymi. Niewrażliwy na działanie 
słabych kwasów i zasad, olejów i innych chemikaliów. Odpowiedni do zastosowań we-
wnętrznych i zewnętrznych. 

AKRYL BŁYSKAWICZNY. Innowacyjny uszczelniacz akrylowy dający się obrabiać 
i malować już po 10 minutach. Dzięki znakomitej przyczepności do typowych podło-
ży porowatych: cegły, betonu, drewna, kamienia, płyt g-k niezastąpiony przy wszel-
kich wewnętrznych pracach wykończeniowych – maskowaniu szpar i pęknięć 
w tynku tradycyjnym i płytach g-k, spoinowaniu listew, parapetów, paneli dekora-
cyjnych itp. 

SOUDAFOAM MAXI EXPRESS. Wysokowydajna poliuretanowa piana pistoletowa 
o bardzo krótkim czasie obróbki (naskórkowanie po 3,5 min) przeznaczona do apli-
kacji w ekstremalnych warunkach klimatycznych – w wysokiej temperaturze i niskiej 
wilgotności. Innowacyjna formuła nie traci przyczepności do mocno nagrzanych 
podłoży, jest niewrażliwa na przegrzanie opakowania – nie strzela podczas aplikacji 
i zachowuje regularną strukturę bez dziur i pęcherzy.


