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SOUDAPRIM DP

Grunt głębokopenetrujący

Szybkoschnący. Do podłoży porowatych i o zwiększonej chłonności.

Głębokopenetrujący szybkoschnący grunt akrylowy do impregnacji i wzmacniania podłoży  
porowatych: posadzek, wylewek, tynków, gładzi i płyt gipsowo-kartonowych.  
Wnika całkowicie w podłoże nadając mu wysoką wytrzymałość.

Właściwości:
•  Wiąże i uszczelnia struktury pyliste, poprawia wytrzymałość mechaniczną podłoża,  

zmniejsza/wyrównuje jego chłonność i ogranicza zużycie materiałów hydroizolacyjnych  
i powłokowych. 

•  Wysycha po ok. 1 godzinie od nałożenia.
•  Chroni przed przebarwieniami i zmatowieniami. 
•  Zamyka mikroszczeliny i pory w podłożu. 
•  Zapobiega przesiąkaniu wody, ogranicza pękanie i odspajanie nakładanych powłok klejących  

i dekoracyjnych. Zalecany do łazienek, kuchni, pralni i innych pomieszczeń wilgotnych. 
•  Nie zawiera rozpuszczalników, nie reaguje z innymi materiałami budowlanymi. 
•  Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zastosowanie: 
•  Gruntowanie posadzek i ścian wewnętrznych przed aplikacją folii w płynie.  

Rekomendujemy stosowanie SOUDAGUM LM.
•  Impregnacja podłoży porowatych i nasiąkliwych przed malowaniem, tapetowaniem,  

przyklejaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem itp.
•  Wzmacnianie powierzchni ścian przed klejeniem płyt i paneli termoizolacyjnych.
•  Zabezpieczanie i wzmacnianie powierzchni pylistych i łatwo ścieralnych, np. piaskowca,  

przed dalszą obróbką.
•  Nie stosować w miejscach narażonych na stały kontakt z wodą.

Sposób użycia:
Nakładać przy pomocy pędzla lub pistoletu natryskowego.
Nie rozrzedzać.

Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 9001.

Opakowanie:
Butelka 1L; kanister 5L

Dane opakowania
1L
Nr art. 126824
EAN Code 5411183124790
6 szt./box
72 box/pal.
5L
Nr art. 126825
EAN Code 5411183124806
4 szt./box
25 box/pal.

1 warstwa 

0,1-0,2 L/m²

+30°C
+5°C

temperatura 
aplikacji
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SOUDAGUM LM

Folia w płynie
Pod płytki ceramiczne. Na podłoża z betonu i płyt G/K w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, prysznice, 
kuchnie). Również przy ogrzewaniu podłogowym.

Elastyczna folia w płynie przeznaczona do bezszwowej hydroizolacji podłoży betonowych, gazobetonu, 
tynków mineralnych, cegły i płyt gipsowo-kartonowych i OSB. Po nałożeniu na podłoże tworzy warstwę 
nieprzepuszczalną dla wody.

Właściwości:
•  Odporna na niewielkie ruchy podłoża spowodowane zmianami wilgotności i temperatury. 
•  Może być stosowana przy ogrzewaniu podłogowym. 
•  Układanie okładzin np. płytek jest możliwe po 12 h od nałożenia drugiej warstwy.
•  Wytrzymała mechanicznie - nie wymaga dodatkowych wzmocnień z wyjątkiem połączeń ścian i podłogi 

oraz przejść rurowych, które powinny być dodatkowo zabezpieczone taśmami, narożnikami i kołnierzami 
uszczelniającymi SOUDATAPE. 

•  Bardzo dobrze wiąże się z klejami i zaprawami do glazury i terrakoty. 
•  Odporna na wodę wapienną i chlorowaną, detergenty oraz lekkie roztwory kwasów i zasad.  

Nie zawiera rozpuszczalników. 
•  Do zastosowań wewnętrznych (odporność termiczna od -5°C do +100°C).

Zastosowanie: 
•  Izolacje przeciwwilgociowe ścian i posadzek w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach  

gospodarczych pod płytki ceramiczne, podłogi drewniane i laminowane oraz wykładziny podłogowe. 
•  Nie stosować w pomieszczeniach narażonych na stały kontakt z wodą, np. w nieckach basenowych  

i na zewnątrz - na tarasach i balkonach. 
•  Nie stosować na elementach ruchomych, przegubach itp. oraz na spoinach o dużej amplitudzie  

przemieszczenia.

Sposób użycia:
•  Zagruntować podłoże z użyciem Soudaprim DP.
•  W naroznikach, łączeniach ścian i podłogi oraz przepustach ściennych wykleić taśmy Soudatape.
•  Nakładać przy pomocy pędzla lub pistoletu natryskowego dwiema warstwami, każda o grubości ok. 1 mm. 

Czas schnięcia pierwszej warstwy ok. 4h, czas schnięcia drugiej warstwy ok. 12h.

Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 9001.  
Spełnia wymagania EN14891:2012.

Opakowanie:
Wiaderka: 1,3 kg / 4 kg / 13 kg

Dane opakowania
1,3 kg
Nr art. 126826
EAN Code 5411183124813
6 szt./box
56 box/pal.
4 kg
Nr art. 126827
EAN Code 5411183124820
4 szt./box
30 box/pal.
13 kg
Nr art. 126828
EAN Code 5411183124837
1 szt./box
33 box/pal.

+35°C
+5°C

1 warstwa 
ok. 1mm 

1-1,3kg/m²

temperatura 
aplikacji

Soudagum LM
NB 1487

EN 14891:2012

Membrana wodoodporna do izolacji ścian i podłóg 
pod płytkami ceramicznymi (wiązanych klejami 

kategorii C2 wg normy EN 12004)

Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 MPa

Przyczepność po kontakcie z wodą: ≥ 0,5 MPa

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 MPa

Przyczepność po kontakcie z wodą wapienną:  
≥ 0,5 MPa

Wodoodporność: Brak przenikania

Zdolność mostkowania spękań: ≥ 75 mm

Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania: 
≥ 0,5 MPa
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SOUDATAPE ST

Taśma uszczelniająca

Do uszczelnień (2D) w łazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych.

Elastyczna membrana TPE trwale zespolona z włókniną polipropylenową do uszczelniania połączeń  
typu ściana-ściana lub ściana-podłoga w pomieszczeniach wilgotnych. 

Właściwości:
•  Zapewnia wodoszczelność zabezpieczając warstwę hydroizolacji przed przerwaniem nawet przy dużych 

ruchach ścian i podłóg (np. przy osiadaniu budynku). 
•  Długotrwale odporna na wiele chemikaliów czyszczących, rozcieńczone kwasy i zasady, słoną wodę itp.
•  Niewrażliwa na szeroki zakres temperatur - może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie: 
•  Elastyczne pionowe i poziome uszczelnienia między ścianami oraz między ścianą i podłogą  

w pomieszczeniach wilgotnych - w kombinacji z gruntem SOUDAPRIM DP i folią w płynie SOUDAGUM LM.
•  Elastyczne uszczelnienia połączeń płyty tarasowej/balkonowej ze ścianą - w połączeniu ze specjalnymi 

elastycznymi zaprawami klejącymi do zastosowań zewnętrznych.
•  Uszczelnianie na wszelkich podłożach budowlanych: betonie, płycie K/G, płycie OSB, tynkach gipsowych.
•  Uszczelnianie ścian basenów kąpielowych, szybów studzienek telekomunikacyjnych itp.

Sposób użycia:
•  Na zabezpieczone gruntem SOUDAPRIM DP podłoże nałożyć pierwszą warstwę  

folii w płynie SOUDAGUM LM.
•  Taśmę ułożyć na styku ścian w warstwie mokrej folii, docisnąć szpachelką i pozostawić do wyschnięcia.
•  Po wyschnięciu, nałożyć drugą warstwę folii w płynie SOUDAGUM LM, tak by grubość warstw  

była większa niż 1mm.
•  Taśmy łączyć z narożnikami uszczelniającymi SOUDATAPE IC/OC, z kilkucentymetrowym zakładem.
•  Następne prace wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw folii -  

po ok.12 godzinach. 

Wymiary: 
Szerokość: 12 cm, długość w rolce 10 m.
W przypadkach wątpliwych skontaktować się z działem technicznym firmy Soudal.

Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 9001.

Opakowanie:
1szt: 10 m x 120 mm

1m taśmy  
na  

1m podłoża

Dane opakowania
10 m
Nr art. 126829
EAN Code 5411183124844
10 szt./box

ITB AT-15-6187/2010
DZ89/4-8-14

+30°C
+5°C

temperatura 
aplikacji
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SOUDATAPE IC

Narożnik wewnętrzny

Do uszczelnień (3D) w łazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych. 

Elastyczna membrana TPE trwale zespolona z włókniną polipropylenową do uszczelniania wewnętrznych 
narożników - połączeń ściany-podłoga w pomieszczeniach wilgotnych. 

Właściwości:
•  Zapewnia wodoszczelność zabezpieczając warstwę hydroizolacji przed przerwaniem nawet przy dużych 

ruchach ścian i podłóg (np. przy osiadaniu budynku). 
•  Długotrwale odporny na wiele chemikaliów czyszczących, rozcieńczone kwasy i zasady, słoną wodę itp. 
•  Niewrażliwy na szeroki zakres temperatur - może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie: 
•  Elastyczne uszczelnienie połączeń ścian i podłóg (3D) w pomieszczeniach wilgotnych w kombinacji  

z gruntem SOUDAPRIM DP i folią w płynie SOUDAGUM LM.
•  Elastyczne uszczelnienia połączeń płyty tarasowej/balkonowej ze ścianą - w połączeniu ze specjalnymi 

elastycznymi zaprawami klejącymi do zastosowań zewnętrznych.
•  Uszczelnianie na wszelkich podłożach budowlanych: betonie, płycie K/G, płycie OSB, tynkach gipsowych
•  Uszczelnianie ścian basenów kąpielowych, szybów studzienek telekomunikacyjnych itp.

Sposób użycia:
•  Na zabezpieczone gruntem SOUDAPRIM DP podłoże nałożyć pierwszą warstwę folii w płynie  

SOUDAGUM LM.
•  Narożnik ułożyć na styku ścian w warstwie mokrej folii , docisnąć szpachelką i pozostawić do wyschnięcia.
•  Po wyschnięciu, nałożyć drugą warstwę folii w płynie SOUDAGUM LM, tak by grubość warstw była większa 

niż 1mm.
•  Narożnik łączyć z narożnikami uszczelniającymi SOUDATAPE OC i taśmami SOUDATAPE ST  

z kilkucentymetrowym zakładem.
•  Następne prace wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw folii -  

po ok.12 godzinach. 
W przypadkach wątpliwych skontaktować się z działem technicznym firmy Soudal.

Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 9001.

Opakowanie:
Blister: 2 szt - 105 mm x 105 mm x 150 mm

Dane opakowania
2 szt.
Nr art. 126830
EAN Code 5411183124851
10 szt./box

ITB AT-15-6187/2010
DZ89/4-8-14

+30°C
+5°C

temperatura 
aplikacji
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SOUDATAPE OC

Narożnik zewnętrzny

Do uszczelnień (3D) w łazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych.

Elastyczna membrana TPE trwale zespolona z włókniną polipropylenową do uszczelniania zewnętrznych 
narożników - połączeń ściany-podłoga w pomieszczeniach wilgotnych. 

Właściwości:
•  Zapewnia wodoszczelność zabezpieczając warstwę hydroizolacji przed przerwaniem nawet przy dużych 

ruchach ścian i podłóg (np. przy osiadaniu budynku). 
•  Długotrwale odporny na wiele chemikaliów czyszczących, rozcieńczone kwasy i zasady, słoną wodę itp. 
•  Niewrażliwy na szeroki zakres temperatur - może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie: 
•  Elastyczne uszczelnienie połączeń ścian i podłóg (3D) w pomieszczeniach wilgotnych -  

w kombinacji z gruntem SOUDAPRIM DP i folią w płynie SOUDAGUM LM.
•  Elastyczne uszczelnienia połączeń płyty tarasowej/balkonowej ze ścianą -  

w połączeniu ze specjalnymi elastycznymi zaprawami klejącymi do zastosowań zewnętrznych.
•  Uszczelnianie na wszelkich podłożach budowlanych: betonie, płycie K/G, płycie OSB, tynkach gipsowych.
•  Uszczelnianie ścian basenów kąpielowych, szybów studzienek telekomunikacyjnych itp.

Sposób użycia:
•  Na zabezpieczone gruntem SOUDAPRIM DP podłoże nałożyć pierwszą warstwę folii w płynie  

SOUDAGUM LM.
•  Narożnik ułożyć na styku ścian w warstwie mokrej folii , docisnąć szpachelką i pozostawić do wyschnięcia.
•  Po wyschnięciu, nałożyć drugą warstwę folii w płynie SOUDAGUM LM, tak by grubość warstw była większa 

niż 1mm.
•  Narożnik łączyć z narożnikami uszczelniającymi SOUDATAPE IC i taśmami SOUDATAPE ST  

z kilkucentymetrowym zakładem.
•  Następne prace wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw folii -  

po ok.12 godzinach. 
W przypadkach wątpliwych skontaktować się z działem technicznym firmy Soudal.

Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 9001.

Opakowanie:
Blister: 2 szt - 105 mm x 105 mm x 150 mm

Dane opakowania
2 szt.
Nr art. 126831
EAN Code 5411183124868
10 szt./box

ITB AT-15-6187/2010
DZ89/4-8-14

+30°C
+5°C

temperatura 
aplikacji
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SOUDATAPE PD

Kołnierz na rury i przejścia ścienne

Do uszczelnień w łazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych.

Elastyczna membrana poliuretanowa trwale zespolona z włókniną polipropylenową do uszczelniania  
rur wodociągowych i spustowych w ścianach i posadzkach w pomieszczeniach wilgotnych.

Właściwości: 
•  Rozciągliwa poliuretanowa część kołnierza ściśle dopasowuje się do wielkości i kształtu rur  

i zabezpiecza warstwę hydroizolacji przed przerwaniem (np. przy osiadaniu budynku). 
•  Długotrwale odporna na wiele chemikaliów czyszczących, rozcieńczone kwasy i zasady, słoną wodę itp. 
•  Niewrażliwa na szeroki zakres temperatur - może być stosowana również na zewnątrz.

Zastosowanie: 
•  Elastyczne uszczelnienia przejść rurowych w ścianach i posadzkach w pomieszczeniach wilgotnych -  

w kombinacji z gruntem SOUDAPRIM DP i folią w płynie SOUDAGUM LM.
•  Elastyczne uszczelnienia przejść rurowych w ścianach i posadzkach na zewnątrz -  

w połączeniu ze specjalnymi elastycznymi zaprawami klejącymi do zastosowań zewnętrznych. 
•  Uszczelnianie na wszelkich podłożach budowlanych: betonie, płycie K/G, płycie OSB, tynkach gipsowych
•  Uszczelnianie ścian basenów kąpielowych, szybów studzienek telekomunikacyjnych itp.
Sposób użycia:
•  Na zabezpieczone gruntem SOUDAPRIM DP podłoże nałożyć pierwszą warstwę folii w płynie  

SOUDAGUM LM.
•  Dobrać wielkość kołnierza do uszczelnianego przejścia ściennego, ułożyć w przepuście na warstwie  

mokrej folii, docisnąć szpachelką i pozostawić do wyschnięcia. 
•  Po wyschnięciu pierwszej warstwy folii w płynie, nałożyć kolejną w taki sposób,  

by grubość obu warstw była większa niż 1mm. 
•  Następne prace wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw folii -  

po ok. 12 godzinach. 
W przypadkach wątpliwych skontaktować się z działem technicznym firmy Soudal.

Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 9001.

Opakowania:
Blister:  2 x PD 100 + 1 x PD 150 

PD 200 - 1 sztuka

Dane opakowania
2+1 szt.
Nr art. 126832
EAN Code 5411183124875
10 szt./box

+30°C
+5°C

temperatura 
aplikacji

(mm) PD 100 PD 150 PD 200

Wymiary zew. 100 x 100 150 x 150 200 x 200

Φ membrany 35 60 140

Φ otworu 8 20 50

Φ rury 19-25 25-55 55-120
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SOUDAL HYDRO SYSTEM

Zestawienie pomocnicze

Cecha / Zaleta / Korzyść

Produkt Opakowanie Cecha Zaleta Korzyść

Soudaprim DP 1L, 5L

szybkoschnący wysycha po 1 godzinie oszczędza Twój czas pracy

nano technologia (nano cząsteczki)
głębokopenetrujący

doskonale przygotowuje powierzchnię do nakładania 
kolejnych warstw (folii w płynie) 

wiąże podłoża pyliste zmniejsza zużycie folii w płynie

gotowy do użytku właściwa proporcja nałożonej warstwy nie trzeba rozrzedzać

kolor czerwonawy doskonale widoczny na każdej powierzchni

łatwo rozpoznać, która część powierzchni została  
już zagruntowana

doskonale widać czy kolejne warstwy (np. folii) pokryły 
dokładnie całą powierzchnię

nie zawiera rozpuszczalników bezwonny
przyjazny dla srodowiska

brak nieprzyjemnych zapachów

nie zawiera substancji drażniących bezpieczny dla zdrowia
możliwość stosowania w obiektach zbiorowego 

żywienia (szpitale itp.)

Soudagum LM 1,3 kg, 4 kg, 13 kg

wodoodporna zapobiega przenikaniu wody zabezpieczenie powierzchni przed działaniem wody

jednoskładnikowa
bez konieczności przygotowywania proporcji,  

dobierania składników
redukcja czasu przygotowania produktu do pracy

paroprzepuszczalna umożliwia tzw oddychanie powierzchni nie powstają odparzenia i skupiska wilgoci

masa ciekła możliwość nanoszenia również metodą natryskową
metoda natryskowa zwiększa wydajność oraz zapewnia 
równomierną grubość warstwy i krótki czas nakładania

rozciągliwość, elastyczność
wytrzymała na zmiany temperatur

możliwość stosowania na powierzchniach pracujących
zdolność mostkowania spękań

nie zawiera rozpuszczalników bezwonny
przyjazny dla srodowiska

brak nieprzyjemnych zapachów

nie zawiera substancji drażniących bezpieczny dla zdrowia
możliwość stosowania w obiektach zbiorowego 

żywienia (szpitale itp.)

Soudatape ST Pudełko

wodoodporna zapobiega przenikaniu wody
zabezpieczenie wodoszczelności dla połaczeń  

ściana-ściana i ściana-posadzka

nie zawiera rozpuszczalników bezwonny
przyjazny dla srodowiska

brak nieprzyjemnych zapachów

nie zawiera substancji drażniących bezpieczny dla zdrowia
możliwość stosowania w obiektach zbiorowego 

żywienia (szpitale itp.)

Soudatape IC,
Soudatape OC

Blister (2 szt.)

wodoodporna zapobiega przenikaniu wody
zabezpieczenie narożników wewnętrznych  

i zewnętrznych przed działaniem wody

nie zawiera rozpuszczalników bezwonny
przyjazny dla srodowiska

brak nieprzyjemnych zapachów

nie zawiera substancji drażniących bezpieczny dla zdrowia
możliwość stosowania w obiektach zbiorowego 

żywienia (szpitale itp.)

Soudatape PD Blister (2+1)

wodoodporna zapobiega przenikaniu wody
zabezpieczenie przejść rurowych w ścianach  

i posadzkach przed działaniem wody

nie zawiera rozpuszczalników bezwonny
przyjazny dla srodowiska

brak nieprzyjemnych zapachów

nie zawiera substancji drażniących bezpieczny dla zdrowia
możliwość stosowania w obiektach zbiorowego 

żywienia (szpitale itp.)
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