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SOUDAL
SOUDAL
EGYÜTT ÉPÍTJÜK A JÖVŐT
A kontaktragasztók körében az aeroszolok rendkívül közkedveltek,
köszönhetően az egyszerű, gyors, tiszta és költséghatékony
felhasználásnak. A kontrollált szóráskép biztosítja a felesleg
minimalizálást. Mivel rendkívül széles körben felhasználhatók,
alkalmasak nedvszívó és nem nedvszívó felületek ragasztására,
így hasznos megoldást jelentenek szinte minden ipari területen.
Felhordás, kipárolgás, összenyomás. Ilyen egyszerű!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

KÁRPIT

BÚTOR

SZIGETELÉS

JÁRMŰ

RUGALMAS PADLÓ

ÖSSZESZERELÉS

CSOMAGOLÁS

ÉS MÉG SOK MÁS

A PURHABOK, RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐK SZAKÉRTŐJE
A Soudal csoport, mint Európa legnagyobb független tömítő, ragasztó és poliuretán hab gyártója, egyaránt kínál megoldást a professzionális kivitelezők
és barkács felhasználók számára. Vic Swerts 1966-ban alapította a Turnhout-i székhelyű, jelenleg is belga családi vállalkozásként működő céget,
amely mára nemzetközi vállalattá fejlődött és szakértővé az építőipar nyújtotta egyedi kihívásokban. A csoport 5 kontinensen, 19 gyártóegységgel, 69
országban értékesítési irodával és világszerte több mint 3200 munkatárssal

dolgozik az partnereiért. A hosszútávú jövőkép az innovációra épül. A kutatás
és fejlesztési befektetések középpontjában a helyi piacok igényeihez való
alkalmazkodás áll. Ezek eredményezik a Soudal csoport sikerét. A több mint
20 éve alakult Soudal Magyarország a minőségi, megbízható megoldások
mellett modern régiós raktárral, országos lefedettségű képviselői és viszonteladói hálózattal, valamint rugalmas és gyakorlatias szakmai támogatással
segíti partnereit az ország egész területén. www.soudal.hu
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HASZNÁLAT
TÁVOLSÁG

✘

TÚL KÖZEL

✔

TÖKÉLETES: 10-15 CM

✘

n A megfelelő távolság függ a ragasztó típusától.
n A megfelelő távolság megtalálásához javasolt
előzetes próbát végezni.
n Az ideális távolság amikor a szóráskép a
legszélesebb: kb. 10-15 cm
n Használat után, fejjel lefelé tartva nyomja a
szórófejet, amíg ki nem tisztul.

TÚL TÁVOL

SEBESSÉG

✘

TÚL GYORS

✔

TÖKÉLETES

✘

n Ügyeljen arra, hogy megfelelő mennyiségű
ragasztót hordjon fel a felületre.
n A felhordás sebességének változtatása jelentősen
befolyásolja az eredményt.

TÚL LASSÚ

MOZGATÁS
n Felhordás a felülettel párhuzamosan, egyenletes
sebességel mozgatva.
n A felület széléhez érve fejezze be a szórást, majd
kezdje újra.
n Hordja fel merőlegesen, 90°-os szögben.
n Tartsa függőlegesen a flakont, a homogén
szóráskép érdekében.

✔

✘

ÁTFEDÉS
OVERLAP

ELŐSZÖR A SZÉLEKRE
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n 1. lépés: ragasztó felhordása a felület széleire
n 2. lépés: mindig legyen 25% - 50% átfedés a
ragasztósávok között
n 3. lépés: hagyja kipárolgni, amíg a ragasztó
felülete száraznak tűnik

25% - 50% ÁTFEDÉS
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RAGASZTÓK
& TISZTÍTÓ
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TERMÉKEK

SOUDABOND 280 POWER SPRAY
GYORS ÉS EXTRÉM ERŐS
Erőteljes és gyors kontakt ragasztó
LEÍRÁS
A Soudabond 280 Power Spray egy gyors és erőteljes, mindkét felületre felhordandó kontakt
WEB
ragasztó. A rövid kipárolgási
idő, a gyorsan felépülőMIST
kötőerő és a kimagaslóPEBBLE
végső ragasztóerő
SPRAY
SPRAY
SPRAY
teszik ezt a ragasztót minden körülmények között megbízható partnerré. A Power Spray
különösen alkalmas a leggyakoribb szerelési anyagok ragasztására az építőiparban és a
járműiparban egyaránt, akár fém, acél, beton, fa, laminált, műanyag, kerámia és más felületek
esetén. Ugyancsak alkalmas bizony PE, PP és PTFE felület ragasztására, azonban nem alkalmas
egyenetlen felületeken. A ragasztó terhelés alatt is megőrzi tapadóerejét, így alkalmas olyan
feladatokhoz ahol azonnali rögzítésre, vagy további megmunkálásra van szükség.
WEB
• Dekorozás, duplungolás
SPRAY

• Élzárás
• Kárpitozás
• Habszivacs ragasztás

MIST
SPRAY

PEBBLE
SPRAY

MIST
SPRAY

PEBBLE
SPRAY

WEB
SPRAY

MIST
SPRAY

WEB
SPRAY

MIST
SPRAY

WEB
SPRAY

MIST
SPRAY

FŐBB JELLEMZŐK
WEB
SPRAY

MAGAS VÉGSŐ
KÖTŐERŐ

SOLVENT

Cikkszám
SOLVENT

146311

GYORS KIPÁROLGÁS

HOSSZÚ NYITOTT IDŐ

POLISZTIROL BIZTOS

TOVÁBBI ELŐNYÖK
• Univerzális felhasználás
• Gyorsan felépülő kötőerő
• Felhasználó barát
• Diklórmetán (DCM) mentes
• Nem károsítja a polisztirolt
• Gyors száradási folyamat
• Gyorsan továbbmunkálható ragasztás
• Jó tapadás szinte minden felületen
SOLVENT

SOLVENT

Kiszerelés

Űrtartalom

Aeroszol

500ml
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TERMÉKEK

SOUDABOND 265 CLASSIC SPRAY
UNIVERZÁLIS ÉS HASZNÁLATRA KÉSZ
Univerzális, erős és felhasználó barát kontakt ragasztó
LEÍRÁS
A Soudabond 265 Classic Spray egy univerzális, használatra kész, mindkét felületre felhordandó
WEB
MIST
kontakt ragasztó. A Classic
Spray kifejezetten alkalmas
csomagolóanyagok, PEBBLE
textilek, rugalmas
SPRAY
SPRAY
SPRAY
padlóburkolatok és más könnyű anyagok ragasztására, úgymint parafa, bőr, karton, papír, kárpit,
műanyag, üvegszál és polisztirol. Ugyancsak alkalmas dekor (HPL) és furnér ragasztására.
Nem alkalmas egyenetlen felületeken, valamint PE, PP és PTFE, lágy PVC és vinil anyagokon.
Kizárólag egyenletes felületen javasolt.
• Textil anyagok
• Csomagoló anyagok WEB
• Rugalmas padlóburkolatok
SPRAY
• Általános könnyű anyagok

MIST
SPRAY

PEBBLE
SPRAY

MIST
SPRAY

PEBBLE
SPRAY

WEB
SPRAY

MIST
SPRAY

WEB
SPRAY

MIST
SPRAY

WEB
SPRAY

MIST
SPRAY

FŐBB JELLEMZŐK
WEB
SPRAY

FELHASZNÁLÓ BARÁT

SOLVENT

RÖVID KIPÁROLGÁS

HOSSZÚ NYITOTT IDŐ

POLISZTIROL BIZTOS

TOVÁBBI ELŐNYÖK
• Univerzális felhasználás
• Nem károsítja a polisztirolt
• Gyors száradási folyamat
• Gyorsan továbbmunkálható ragasztás
• Diklórmetán (DCM) mentes
• Jó tapadás szinte minden felületen

Cikkszám

SOLVENT
Kiszerelés

146309

Aeroszol

SOLVENT

Űrtartalom

500ml
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TERMÉKEK

REMOVER CT UNIVERSAL
CITRUS BÁZISÚ
Természetes oldószer tartalmú ragasztó eltávolító, kényes felületekhez
LEÍRÁS
A Remover CT Universal egy nem agresszív, természetes oldószer bázisú keverék, amely
alkalmas a friss ragasztómaradvány és a legtöbb kikeményedett kontakt ragasztó eltávolítására.
Ez a természetes anyag ugyancsak alkalmas olaj, zsír, piszok és sok más típusú szennyeződés
eltávolítására, úgymint matrica maradványok. Ideális megoldás kényes felületeken történő
használatra.

GENIUS
SPRAY

• Alkalmas friss ragasztómaradványok, olaj, zsír és más szennyeződések eltávolítására
• Eltávolítja a kikeményedet kontakt ragasztó felesleget
• Nem alkalmas polisztirol és Plexi felületeken

FŐBB JELLEMZŐK
SOLVENT
NEM KORROZÍV

OLDÓSZER MENTES

SOLVENT

SOLVENT

TISZTÍT ÉS ELTÁVOLÍT

FRISS ILLAT
SOLVENT

Megjegyzés: a műanyag és festék típusok lehetséges sokfélesége miatt, a felületek
károsodásának elkerülése érdekében előzetes összeférhetőségi próba elvégzése javasolt.

TOVÁBBI ELŐNYÖK
• GENIUS GUN szórófej
• Természetes bázisú oldószer
• Eltávolítja a friss és a kikötött ragasztót
Cikkszám

Kiszerelés

Űrtartalom

135010

Aeroszol

500ml

ELŐTTE

UTÁNA
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