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Dobre drzwi s  efektown  ozdob  fa-
sady budynku lub wn trza, zapew-
niaj  prywatno , redukuj  ha as 

dobiegaj cy z zewn trz oraz chroni  przed 
stratami ciep a. Jednak b dy pope nione 
podczas monta u stolarki drzwiowej cz -
sto przyczyniaj  si  nie tylko do obni e-
nia komfortu u ytkowania pomieszcze , ale 
tak e stwarzaj  warunki zagra aj ce bez-
piecze stwu przebywaj cych w nich osób. 
Przyk adowo pomylenie drzwi lewych z pra-
wymi mo e skutkowa  zablokowaniem 
przej cia i utrudni  ewakuacj  w przypadku 
po aru. W zwi zku z tym podczas instalacji 
drzwi nale y bezwzgl dnie przestrzega  za-
lece  producenta. 

Wa nym etapem czynno ci monta owych, 
który nast puje po umocowaniu drzwi 
w otworze, jest dok adne uszczelnienie prze-
strzeni wokó  o cie nicy przy pomocy pian-
ki poliuretanowej. W tym celu warto zasto-
sowa  nowo  produktow  z portfolio firmy 
Soudal – piank  Soudafoam Doors. Pianka ta 
posiada doskona e parametry izolacyjno ci 
termicznej i akustycznej. Odznacza si  wy-
sok  wydajno ci , niskopr n  formu  oraz 
bardzo dobr  przyczepno ci  do praktycznie 
wszystkich materia ów budowlanych. 

Z powodzeniem mo emy j  wykorzysta
przy monta u stolarki drzwiowej z drewna, 
MDF, PVC, stali oraz aluminium. Soudafoam 
Doors gwarantuje optymalne i bezpieczne 
wype nienie szczelin obwodowych wokó
o cie nicy, dzi ki czemu drzwi s  skutecz-
nie wyg uszone a straty ciep a zminimalizo-
wane. Ponadto pianka idealnie sprawdzi si
podczas uszczelniania parapetów, progów, 
stopni schodów i rolet, izolacji przepustów 

rurowych, instalacji c.o. i wod.-kan., a tak-
e podczas wype niania cianek dzia owych 

oraz p kni  w cianach i sufitach. Co istot-
ne, jej obróbka mo liwa jest ju  po oko o
30 minutach od momentu aplikacji. 

Dzi ki nowoczesnemu zaworowi 
Duravalve, pianka Soudafoam Doors po-
siada stabiln , najwy sz  wydajno  przez 
ca y okres jej przydatno ci do u ycia, wy-
nosz cy a  24 miesi ce. Duravalve prze-
ciwdzia a ucieczce gazu p dnego z puszki 
i zapewnia absolutn  szczelno  opakowa-
nia. Jest odporny na dzia anie temperatury 
i chemikaliów, a tak e nie ulega zablokowa-
niu, niezale nie od pozycji, w jakiej puszka 
pianki jest sk adowana.

Poniewa  Duravalve bardzo dobrze wspó -
pracuje ze standardowymi pistoletami, to 
dozowanie pianki Soudafoam Doors jest wy-
godne i precyzyjne. Piank  nanosi si  na 
oczyszczone i zwil one pod o e, równomier-
nie wype niaj c szczeliny pomi dzy unieru-
chomion  o cie nic  a murem. Przy monta-
u drzwi zewn trznych piank  Soudafoam 

Doors stosuje si cznie z ta mami paroizo-
lacyjnymi Soudal Window System, które za-
bezpieczaj  j  przed wnikaniem wilgoci.  

Precyzyjne, wysokiej jako ci 
wykonanie drzwi nie stanowi 
samo w sobie gwarancji ich 
d ugowieczno ci i sprawnego 
funkcjonowania – równie 
istotny jest prawid owy monta .
Firma Soudal poszerzy a swoj
ofert  o piank  Soudafoam 
Doors, dzi ki której skutecznie 
wype nimy szczeliny wokó
o cie nicy i zadbamy o to, 
aby drzwi osi gn y swoje 
parametry u ytkowe. 
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