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Színe: kék (teljes száradás/kötés után fekete)
Csomagolása: 5 kg, vödör
Diffúziós ellenállási tényező (μ-érték)
10241 μ
(bbri-report DE621XB622-3)
Vakolhatósága:
teljes száradás után festhető, vakolható
(bbri-report DE621XB622-2)
Tapadási erő:
kiváló tapadás számos porózus felületen
(bbri-report DE621XB622)
Egyenértékű légréteg vastagság (Sd-érték):
10,96 m
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A Soudatight LQ egy kiváló minőségű, szálerősített polimer anyag, mely
lég- és párazáró, rugalmas membránt képez a teljes kötés után. Ecset
használatával könnyedén felvihető bármilyen falfelületre, akár több rétegben is és így elérhetjük a kívánt rétegvastagságot. A Soudatight LQ az
alacsony károsanyag tartalmának köszönhetően megfelel az EC1+ szabványnak a GEV Emicode előírásaival összhangban. Alkalmas 2mm szélességig repedések tömítésére is a szálerősített szerkezetének köszönhetően.
A teljes kötési folyamat végére a színe kékről feketére változik, ezáltal
könnyedén megállapítható az állapota. Kötést követően festhető, vagy akár
vakolható is.

Hajlaterősítő membrán

lo w

sio

n

sio

em

PLUS

r

lo w

MICO
V-E

®
DE

PLUS

r

y

SOUDATIGHT GEOTEXTILE

ve

ve

Kenhető folyékony membrán
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A Soudatight Geotextile egy innovatív áthidaló szalag, mely 2 mm-nél
nagyobb repedések,csatlakozások áthidalására alkalmas, kombinálva a
Soudatight LQ felhasználásával..
Súlya: 110 g/m²
Vastagsága: 0,80 mm
Időjárással szembeni ellenállás: maximum 30 nap
Színe: fehér
Csomagolása: 15 cm x 20 m, tekercs

is

Színe: kék (teljes száradás után fekete)
Csomagolása: 1 kg, kanna
Diffúziós ellenállási tényező (μ-érték)
10241 μ
(bbri-report DE621XB622-3)
Vakolhatósága:
teljes száradás után festhető, vakolható
(bbri-report DE621XB622-2)
Tapadási erő:
kiváló tapadás számos porózus felületen
(bbri-report DE621XB622)
Egyenértékű légréteg vastagság
(Sd-érték):
10,96 m
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A Soudatight SP GUN a Soudatight LQ szálerősítés nélküli szórható verziója.
Alacsony károsanyag tartalmának köszönhetően megfelel az EC1+ szabványnak a GEV Emicode előírásaival összhangban. Ez a verzió kifejezetten
gyors és gazdaságos, lég- és párazáró tömítést biztosít a nyílászáróknál,
illetve a padló és fal csatlakozásoknál. Száradás után a színe kékről feketére vált és rugalmas réteget képez a falfelületen, mely könnyen festhető,
illetve vakolható. A Soudatight LQ-val kombinálva érhető el a legideálisabb
eredmény.
A Soudatight SP GUN a megfelelő szórópisztoly és kompresszor segítségével vihető fel a felületre. A hozzávaló Soudatight szórópisztoly csőre
vertikális és horizontális irányban is állítható a könnyebb munka elérése
érdekében. A szükséges kompresszornak 3 - 4 bar közötti stabil nyomást
kell tudnia és legkevesebb 170 l/perc kimenő légszállítással kell bírnia.

Szórható folyékony membrán
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A Soudatight SP a Soudatight LQ szálerősítés nélküli, szórható verziója.
Alacsony károsanyag tartalmának köszönhetően megfelel az EC1+ szabványnak a GEV Emicode előírásaival összhangban. Ez a verzió kifejezetten
gyors és gazdaságos, lég- és párazáró tömítést biztosít a padló és fal csatlakozásoknál, kiváltképp olyan helyeken, ahol nagyobb felületeken kell
párazáró szigetelést alkalmazni.
Száradás után a színe kékről feketére vált, rugalmas réteget képez a falfelületen, mely könnyen festhető, illetve vakolható. A Soudatight LQ-val
kombinálva érhető el a legideálisabb eredmény.
A Soudatight SP a legoptimálisabb teszt eredményt a következő eszközökkel
érte el (speciális felszívó kompresszorok): Wagner PP119XT, ProSpray 3.20
és SuperFinish 23+.
Színe: kék (teljes száradás után fekete)
Csomagolása: 10 kg, vödör
Diffúziós ellenállási tényező (μ-érték)
10241 μ
(bbri-report DE621XB622-3)
Vakolhatósága:
teljes száradás után festhető,
vakolható
(bbri-report DE621XB622-2)
Tapadási erő:
kiváló tapadás számos porózus
felületen
(bbri-report DE621XB622)
Egyenértékű légréteg vastagság
(Sd-érték):
10,96 m
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Kenhető és szórható folyékony membrán
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A Soudatight Hybrid a Soudatight család Hybrid Polymer verziója, melynek köszönhetően kül- és beltéren egyaránt használható. Alacsony károsanyag tartalmának
köszönhetően megfelel az EC1+ szabványnak a GEV Emicode előírásaival összhangban. Kifejezetten egyszerű, gyors és gazdaságos alkalmazással tartósan rugalmas
lég- és vízzáró réteget képez faláttöréseken, falcsatlakozásokon, nyílászáró csatlakozásoknál. Nem alkalmas tetőszigetelési munkákhoz.
Száradás után könnyen festhető, illetve vakolható. A Soudatight Hybrid kézi, elektromos, és pneumatikus hurkapisztollyal használható a klasszikus tömítéshez.
A szóráshoz speciális csőrrel szerelt JETFLOW 3 típusú, 600 ml-es pneumatikus kinyomópisztoly ajánlott. A JETFLOW 3 használatához a szükséges kompreszszornak 6 bar stabil nyomást kell tudnia és legkevesebb 170 l/perc kimenő légszállítással kell bírnia.
Színe: szürke
Csomagolása: 600 ml hurka
Diffúziós ellenállási tényező (μ-érték)
1464 μ
(ift report 16-001592 PR01)
Vakolhatósága:
teljes kötés után vakolható, festhető
Tapadási erőssége:
kiváló tapadás számos felületen
Egyenértékű légréteg vastagság (Sd-érték):
1,40 m

