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Płynna membrana wewnętrzna

SOUDATIGHT LQ
Soudatight LQ jest płynną membraną wzmocnioną włóknami do 
zastosowań wewnętrznych, po wyschnięciu tworzącą elastyczną gazo- 
i paroszczelną powłokę. Soudatight LQ charakteryzuje się wyjątkowo 
niskim stopniem emisji substancji lotnych (EC1 +). Wewnętrzne 
zbrojenie włóknem sztucznym gwarantuje skuteczne mostkowanie 
pęknięć o wymiarach do 2 mm. Po utwardzeniu tworzy elastyczną 
cienką warstwę, zmieniającą kolor z niebieskiego na czarny, dając 
idealny podkład pod farbę lub tynk. Zmiana koloru jest oznaką 
pełnej polimeryzacji i gotowości powierzchni do pomalowania lub 
otynkowania. Produkt można z łatwością nakładać dowolnym pędzlem 
malarskim na niemal każde podłoże mineralne. 

Kolor: niebieski (czarny po wyschnięciu)
Opakowanie: 5 kg wiadro
Współczynnik μ: 10241  (bbri-report DE621XB622-3)
Możliwość obróbki: po wyschnięciu można pomalować  
i pokryć tynkiem  (bbri-report DE621XB622-2)
Przyczeponość: doskonała przyczepność do podłoży porowatych 
(bbri-report DE621XB622)
Parametr SD: 10,96 m

Płynna membrana zewnętrzna

SOUDATIGHT HYBRID
Membrana Soudatight Hybrid jest paroprzepuszczalną hybrydową powłoką  
z serii Soudatight i jest dedykowana do zastosowań zewnętrznych. Soudatight 
Hybrid charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji substancji 
lotnych (EC1 +). Pozwala na efektywne nakładanie wodoszczelnej powłoki  
o niskim współczynniku SD na przejścia ścienne, przeciski, połączenia okno 
ściana i powierzchnie (z wyjątkiem połaci dachowych). Po polimeryzacji 
tworzy elastyczną cienką warstwę, dając idealny podkład pod farbę lub 
tynk. Soudatight Hybrid można nanosić w formie wąskiej wstęgi lub powłoki 
kryjącej używając odpowiedniego pistoletu, np. Jetflow 3 Sachet 600.

Kolor: szary
Opakowanie: 600 ml folia
Współczynnik μ: 1464  (ift report 16-001592 PR01)
Możliwość obróbki: po wyschnięciu można pomalować  
i pokryć tynkiem
Przyczeponość: doskonała przyczepność do podłoży porowatych
Parametr SD: 1,40 m
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Płynna membrana do natrysku

SOUDATIGHT SP GUN
Soudatight SP GUN jest płynną membraną do natrysku  
za pomocą specjalnego pistoletu natryskowego. Soudatight 
SP GUN charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji 
substancji lotnych (EC1 +). Pozwala na efektywne nakładanie gazo- 
i paroszczelnej powłoki na warstwę izolacji między ścianą a oknem 
oraz inne łączenia wewnątrz pomieszczenia. Po wyschnięciu tworzy 
elastyczną cienką warstwę, zmieniającą kolor z niebieskiego na 
czarny, dając idealny podkład pod farbę lub tynk. Zmiana koloru jest 
oznaką pełnej polimeryzacji i gotowości powierzchni do pomalowania 
lub otynkowania. Ustawienie dyszy pistoletu pozwala zmienić  
orientację stożka natrysku z poziomej na pionową.

Kolor: niebieski (czarny po wyschnięciu)
Opakowanie: 1 kg puszka
Współczynnik μ: 10241  (bbri-report DE621XB622-3)
Możliwość obróbki: po wyschnięciu można pomalować  
i pokryć tynkiem  (bbri-report DE621XB622-2)
Przyczeponość: doskonała przyczepność do podłoży porowatych 
(bbri-report DE621XB622)
Parametr SD: 10,96 m

Płynna membrana do natrysku

SOUDATIGHT SP
Soudatight SP GUN jest płynną membraną do natrysku za pomocą 
agregatu natryskowego bezpośrednio z opakowania. Soudatight SP 
charakteryzuje się wyjątkowo niskim stopniem emisji substancji 
lotnych (EC1 +). Pozwala na efektywne nakładanie gazo-  
i paroszczelnej powłoki na większe powierzchnie oraz na połączenia 
pomiędzy tymi powierzchniami (podłoga-ściana, ściana-sufit, itp.) 
wewnątrz pomieszczenia. Soudatight SP przetestowano w połączeniu 
z następującymi agregatami: Wagner PP119XT, ProSpray 3.20  
i SuperFinish 23+.

Kolor: niebieski (czarny po wyschnięciu)
Opakowanie: 10 kg wiadro
Współczynnik μ: 10241  (bbri-report DE621XB622-3)
Możliwość obróbki: po wyschnięciu można pomalować  
i pokryć tynkiem  (bbri-report DE621XB622-2)
Przyczeponość: doskonała przyczepność do podłoży porowatych 
(bbri-report DE621XB622)
Parametr SD: 10,96 m
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SOUDAL Sp. z o.o.
ul. Gdańska 7
Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów,
tel. 22 785 90 40
fax: 22 785 90 40
www.soudal.pl  

Płynne membrany posiadają certyfikat Nr MLTB-2997-2018
potwierdzający jakość komponentów do montażu okien  

w zakresie przepuszczalności powietrza i wodoszczelności
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