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SOUDABAND BANDA HIDROIZOLANTA BITUMINOASA

APLICAṬII
Poate fi folosită pe majoritatea materialelor ca: metal, lemn, marmură, ceramică,
beton, piatră, ţiglă, plastic şi unele tipuri de PVC. Ideală pentru izolarea sau
repararea crăpăturilor, găurilor, luminatoarelor, coşurilor de fum, ţiglelor, ţevilor de
la acoperişuri.Role de 10 m , lӑṭimi 5 cm; 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 22,5 cm; 30 cm
culori: aluminiu, teracota, grafit, RAL 8017

106913 Banda Hidroizo Aluminiu 5cm 100011 Banda Hidroizo terracotta  15cm
101161 Banda Hidroizo aluminiu 7.5cm 108218 Banda Hidroizo Graphite 15cm
101613 Banda hidroizo. Graphit  7,5cm 101194 Banda Hidroizo Aluminiu 22.5 Cm
101618 Banda Hidroizo Teracota 7.5 Cm 101195 Banda Hidroizo Aluminiu 30cm
101182 Banda Hidroizo Aluminiu 10cm 108086 Banda Hidroizo Teracota 30cm
108141 Banda hidroizo. Terracota 10cm 108140 Banda Hidroizo Graphite 30cm
101614 Banda Hidroizo Graphite 10 Cm 121852 Banda Hydroizo 15 cm RAL 8017
101187 Banda Hidroizo Aluminiu 15cm 121854 Banda Hydroizo 30 cm RAL 8017

BUTYBAND BANDA BUTILICA

Banda de izolare autoadezivӑ, elastoplasticӑ, din cauciuc butilic pe suport folie de
aluminiu sau plumb. APLICAṬII Izolarea : coṣurilor de fum, tubulaturii de ventilaṭie,
luminatoarelor, ferestrelor ṣi uṣilor glisante ; faṭade ventilate. Se poate folosi ca
bandӑ universalӑ de izolare sau reparare. Izolant pentru construcṭiile din sticlӑ (sere).
Izolant pentru construcṭii metalice cum ar fi izolarea sectionalӑ a elementelor de
ȋmbinare din metal. Izolarea rulotelor ṣi a remorcilor – aplicaṭii ȋn industria auto.Role
de 10 m , lӑṭimi 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 22,5 cm; 30 cm; culori: aluminiu, plumb.

111083 Banda Butilica Aluminiu 7,5 cm 111088 Banda Butilica Plumb 7,5 cm
111084 Banda Butilica Aluminiu 10 cm 111089 Banda Butilica  PLUMB 10 cm
111085 Banda Butilica Aluminiu 15 cm 111090 Banda Butilica plumb 15 cm
111086 Banda Butilica Aluminiu 22,5 cm 111091 Banda Butilica plumb 22,5 cm
111087 Banda Butilica Aluminiu 30 cm 111092 Banda Butilica plumb 30 cm
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SOUDABAND ACRYL – Banda acrilica expandabila – Burete dolii

Bandӑ izolantӑ termic, acustic, hidro, pentru orice rosturi ȋn construcṭii.
Autoadezivӑ pe o parte.  Rezistenṭa termicӑ între -20°C şi +85°C. APLICAṬII:
Asigurӑ o bunӑ fixare a ramelor de ferestre, a cӑrӑmizilor, izolarea acoperiṣurilor
(dolii), etc. Lungimi ȋn role 4-10 m; lӑṭimi 10-30 mm; grosimi 2-8 mm (stare
iniṭialӑ)  10-40 mm (stare finalӑ).

110883 30x8/40 Soudaband Acryl T80 (m) 110862 20x2/10 Soudaband Acryl T80 (m)
110881 20x8/40 Soudaband Acryl T80 (m) 110867 15x3/15 Soudaband Acryl T80 (m)
110878 20x6/30 Soudaband Acryl T80 (m) 110871 10x4/20 Soudaband Acryl T80 (m)
110864 30x2/10 Soudaband Acryl T80 (m) 110861 15x2/10 Soudaband Acryl T80 (m)
110863 25x2/10 Soudaband Acryl T80 (m) 110859 10x2/10 Soudaband Acryl T80 (m)

ROOF REPAIR - Mastic bituminos pentru acoperisuri

Izolantul pentru etanșare impermeabilă pe baza elastomerilor de bitum pentru reparația
acoperișurilor, jgheaburilor. Aplicații: etanșarea găurilor și crăpăturilor din acoperișuri;
etanșarea elementelor acoperișurilor; Repararea jgheaburilor și burlanelor; Adeziv cu lipire la
rece pentru toate tipurile de carton asfaltat; izolarea impermeabilă a conexiunilor de construcții
cu mobilitate redusă ( de până la 10%)

106650 Mastic bituminos pentru acoperisuri Roofrepair 300ml

AQUAFIX – Mastic profesional pentru acoperisuri din tabla

Mastic profesional pentru acoperişuri pe baza de emulsii acrilice rezistent la toate condițiile
meteorologice. Ideal pentru etanșarea între diferite materiale. Acesta poate fi folosit pe
suprafețe umede și chiar sub apă.

Aplicații:Reparații de urgență a acoperișurilor – chiar şi în condiţii de ploaie abundentă;
etanșarea ferestrelor de mansardă, a hornurilor și a altor elemente ale acoperișului; Etanșarea
conexiunilor tablei ondulate și trapezoidale; Repararea jgheaburilor și burlanelor; etansare
impermeabilă a conexiunilor de construcții

117979 Mastic Aquafix 300 Ml
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Colotuile – Adeziv izolant poliuretanic pentru tigle ceramice

Adeziv-izolant pe bază de poliuretan , monocomponent, cu aderenţă perfectă pe ţigle ceramice
sau din ciment ca şi pe majoritatea materialelor de construcţii ca: betonul, cărămida, lemnul, etc
(nu se utilizează pe PE, PP, sticlă şi materiale bituminoase). Poate înlocui orice tip de feronerie sau
mortar. Nu curge şi nu cade. Vopsibil după întărire
APLICAŢII
Lipirea ṣi izolarea ṭiglelor ceramice fӑrӑ a folosi ciment. Reparaṭii de urgenṭӑ ale acoperiṣurilor din
ṭigle ceramice. Poate fi folosit ca adeziv izolant poliuretanic.

106335 Adeziv tigle ceramice Colotuile 310ml

Colozinc – Adeziv izolant MS Polymer pentru lipire si izolare tabla zincata

Adeziv-izolant pe bază de MS Polymer®, monocomponent, cu aderenţă excelentă pe materialele
pentru acoperişuri, în special pentru tabla zincată şi laminată, ţigle ceramice sau alte suprafeţe în
construcţii (chiar umede). Rezistent UV, insensibil la multe chimicale, ploi acide şi condiţii
atmosferice extreme. Este vopsibil cu orice tip de vopsea. Nu decolorează suprafeţele poroase.
APLICAŢII
Lipirea ṣi izolarea tablei zincate fӑrӑ a folosi cositor. Reparaṭii de urgenṭӑ ale acoperiṣurilor din
orice tip de material. Poate fi folosit ca adeziv izolant , lipind orice pe orice.

124898 Adeziv Tabla (colozinc) 290ml

VAPOURSEAL – Adeziv izolant pentru folii antivapori

Mastic izolant adeziv monocomponent plasto-elastic pe baza de dispersii acrilice, pentru izolarea la
interior a benzilor bariera vapori. Izoleaza impotriva patrunderii aerului si vaporilor de apa ; excelenta
aderenta pe orice tip de folii bariera antivapori ; aderenta buna pe suprafete poroase si umede
permanent flexibil ; structura buna ; nu contine solventi sau isocianati ; rezistent UV
fara plastifianti.
Aplicatii :
Ideal pentru conexiuni etanse ale foliilor antivapori si orice tip de suporturi, conexiuni etanse intre
suprafetele adiacente in constructii ; garanteaza etanseizarea impotriva patrunderii aerului sau
vaporilor conform DIN4108-7 si NBN EN13829 daca este aplicat corect

122391 Mastic Etansare Vaporseal 300 ml
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122391 Mastic Etansare Vaporseal 300 ml
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WASSERSTOP – Pastӑ hidroizolantӑ pentru orice tip de acoperiṣuri

Pastă hidroizolantă, gata de lucru, pe bază de răşini sintetice ramforsată cu fibre sintetice.
Hidroizolantă, rezistentă UV, permanent elastică, rezistentă pe o plajă mare de temperaturi
(după uscare). Rezistentă mecanic fiind ramforsată cu fibre sintetice. Nu îmbătrâneşte, nu se
contractă, nu crapă.
Aderență excelentă la toate suprafețele și materialele de construcție: carton asfaltat, beton,
piatră, ardezie naturală, azbest, tablă galvanizată, sticlă, PVC etc.

APLICAṬII
Creată pentru reparaţii pe orice vreme, are aderenţă chiar pe suprafeţe umede sau îngheţate

105910 Pasta hidroizolanta WASSERSTOP 750 gr
104732 Pasta hidroizolanta WASSERSTOP  4 kg

HIDROIZOLANT ACOPERIȘURI PLANE ȘI ȊNCLINATE

Hidroizolatie bituminoasa pentru acoperisuri si fundatii cu aplicare pe suprafete uscate.
Caracteristici: Rezistenta la UV si fluctuatii de temperatura; Fara solventi
Ramane elastica dupa uscare ; Impiedica formarea mucegaiului
Aderenta orice suporturi, cum ar fi bituminoase de min 1 an, beton, caramida, ceramica,
panouri ondulate.
Aplicatii: Repararea si renovarea acoperisurilor si jgheaburilor. Etanseizarea fundatiilor

101490 Hidroizolant bituminos acoperisuri 750 ml
101485 Hidroizolant bituminos acoperisuri 4 l
101492 Hidroizolant bituminos acoperisuri 10 l

ADEZIV IZOLANT PENTRU RULOURI DE BITUM

Adeziv bituminos pentru rulouri bituminoase, gata de lucru.
Caracteristici: Rezistenta la UV ; Uscare rapida
Lipire foarte puternica ; Se poate aplica la acoperisuri inclinate cu panta
pana la 15%
Suprafete: suporturi bituminoase, metalice, poroase
Aplicatii: Lipirea la rece a rulourilor bituminoase

101515 Adeziv izolant pentru rulouri de bitum 750 ml
101516 Adeziv izolant pentru rulouri de bitum 4 l
101517 Adeziv izolant pentru rulouri de bitum 10 l
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HIDROIZOLANT FUNDATII SI PERETI

Hidroizolant fără solvenți pe bază de bitum. Folosit pentru protecția durabilă a zidurilor
din beton sau cărămidă sau a fundații. Usor de aplicat, fara miros după uscare.
CARACTERISTICI: Usor de aplicat ; 100% rezistent la apa; Flexibila dupa uscare
Fără solvenți; Inodor dupa uscare
APLICAȚII
Protecția durabilă a pereților de beci, zidariei si a fundatiilor.

101314 Hidroizolant fundatii si pereti 4 l
101528 Hidroizolant fundatii si pereti 10 l

SILICOAT – Impregnant siliconic pentru piatra naturala

Soluţie impregnantă gata de lucru, fără culoare, pe bază de silicon, cu eficienţă mare în
timp şi penetrare foarte bună a suprafeţelor poroase. Previne apariţia mucegaiului sau a
vegetaţiei, respinge apa, împiedică apariţia umezelii pe pereţi. Nu împiedică pereţii să
respire. Nu se utilizează pe suprafeţe neporoase.
APLICAṬII: Protecṭia pereṭilor, fundaṭiilor ȋmpotriva apariṭiei mucegaiului sau a vegetaṭiei.

101076 Impregnant piatra naturala 1 l
100183 Impregnant piatra naturala 5 l
100181 Impregnant piatra naturala 25 l

ANTIMOSS – Solutie antimucegai

Soluţie antimucegai, incoloră, cu acţiune rapidă, gata de lucru, pentru suprafeţe poroase ca:
piatra naturală, cărămida, betonul, ţigle ceramice, etc. Îndepărtează lichenii şi mucegaiul,
asigurând o curăţare rapidă şi totală
a suprafeţelor. Nu este dăunătoare pentru plante.
APLICAŢII Îndepărtează lichenii şi mucegaiul, asigurând o curăţare rapidă şi totală a
suprafeţelor. Nu este dăunătoare pentru plante.

100177 Antimos 1 l
100178 Antimos 5 l

PRODUSE HIDROIZOLANTE

Producator: SOUDAL NV Everdonglaan 18-20 Turnhout Belgium
Reprezentanta Romania: SOUDAL SRL Calea Darzei 86A, Crevedia, Jud Dambovita

Tel/Fax: 0213515804 Email: office@soudal.ro Web: www.soudal.ro

HIDROIZOLANT FUNDATII SI PERETI

Hidroizolant fără solvenți pe bază de bitum. Folosit pentru protecția durabilă a zidurilor
din beton sau cărămidă sau a fundații. Usor de aplicat, fara miros după uscare.
CARACTERISTICI: Usor de aplicat ; 100% rezistent la apa; Flexibila dupa uscare
Fără solvenți; Inodor dupa uscare
APLICAȚII
Protecția durabilă a pereților de beci, zidariei si a fundatiilor.

101314 Hidroizolant fundatii si pereti 4 l
101528 Hidroizolant fundatii si pereti 10 l

SILICOAT – Impregnant siliconic pentru piatra naturala

Soluţie impregnantă gata de lucru, fără culoare, pe bază de silicon, cu eficienţă mare în
timp şi penetrare foarte bună a suprafeţelor poroase. Previne apariţia mucegaiului sau a
vegetaţiei, respinge apa, împiedică apariţia umezelii pe pereţi. Nu împiedică pereţii să
respire. Nu se utilizează pe suprafeţe neporoase.
APLICAṬII: Protecṭia pereṭilor, fundaṭiilor ȋmpotriva apariṭiei mucegaiului sau a vegetaṭiei.

101076 Impregnant piatra naturala 1 l
100183 Impregnant piatra naturala 5 l
100181 Impregnant piatra naturala 25 l

ANTIMOSS – Solutie antimucegai

Soluţie antimucegai, incoloră, cu acţiune rapidă, gata de lucru, pentru suprafeţe poroase ca:
piatra naturală, cărămida, betonul, ţigle ceramice, etc. Îndepărtează lichenii şi mucegaiul,
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SPRAY CURATATOR DEGRESANT

Curatator si degresant cu uscare rapida pentru toate lucrarile de intretinere si montaj.
Aplicatii : Ideal pentru curatarea si degresarea tuturor suprafetelor. Se poate utiliza
pentru pregatirea suprafetelor inaintea aplicarii masticurilor etansante, curatarea izolantilor pe
baza MS, PU si silicon neuscati, resturilor de gudron si a grasimilor. Folosit pe marea majoritate
a suprafetelor poroase (metale, plastic, PVC etc).
Caracteristici : curata grasimile ; uscare rapida ; pentru aplicatii interioare si exterioare ;
se poate aplica in multipozitie 360°.

119708 Spray curatator degresant 400 ml

SPRAY ZINC

Spray de inalta calitate cu compozitie ridicata de zinc (98% zinc) .
Aplicatii : Functioneaza ca o solutie de galvanizare care protejeaza fierul si otelul galvanizat
impotriva corodarii. Din cauza actiunii sale catodice acest spray este foarte economic si eficace.
Se poate utiliza la acoperisuri din tabla zincata, jgheaburi si burlane. Sprayul este ideal pentru
protectia sudurilor in puncte.
Caracteristici : ideal pentru repararea suprafetelor galvanizate ; foarte economic, eficace si
fiabil ; protectie pentru sudura in puncte ; bun conductor electric ; contine 98% zinc ; se poate
utiliza pe rugina

119713 Spray Zinc Mat 400 ml
119714 Spray Zinc Alu 400 ml

APLICATORI SI ACCESORII

Pistol silicon cartus          Pistol silicon folie salam Spatula finisat izolanti Servetele curatare

Art nr: 111072 galben Art nr: 112802 Art nr:120167 Art nr: 120847 20 buc
Art nr: 106617 negru Art nr:123137 profi              Art nr: 113551 80 buc
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