


body repair
VIRSBŪVES REMONTS

sealants &
adhesives

JherMĒtiĶi & lMES

anti-corrosion
pretrŪSAS LĪDZEKĻI

MiscellaneoUs
citi prodUKti

3 metal plastic standard
metal plastic soft

metal plastic extra fine
metal plastic alu

4 metal plastic universal
metal plastic black

spray filler
celluplast

fiberglass mat
hardeners

5 poly liquid
polyfiber

polyfiber clear
polyset

dispenser system

6 soudaseal 260 CC
soudaseal 235 SF
soudaseal 240 FC
surface activator

7 carbond 955 DG
carbond 940 FC
carbond 945 FC

soudal ms sealant cleaner
professional application guns

8 contact adhesive
epofix 82A

cyanofix
soudal steel

9 silicone 880
carsealer

carjoint
gasket seal

ms seam sealer

10 underbody protection
anti gravel
incoat ML

incoat ML-WAX
zincspray

pneumatic coating gun

11 silicone spray
degrip oil
soudalack

rust convertor
soudafloor SL2

swipex
industrial cleaner

plastic spatula

sealants�
HERMĒTIĶI

adhesives
lĪMes

s
a

t
U

r
s

SATURS



 3

body repair
VIRSBŪVES REMONTS

metal plastic standard metal plastic soft

metal plastic extra fine metal plastic alu
av

i
r

s
b

Ū
V

E
S

 
R

E
M

O
N

T
S

Standarta klase.
Divkomponentu poliestera rupja virs-
būves špaktele kvalitatīvam bojāto
virsmu remontam (iespiedumiem,
skrāpējumiem un plaisām) metālam,
kokam vai poliesteram. Krāsa: pelēka

Špaktele pastiprināta ar alumīnija pulveri, izturības
paaugstināšanai. Piemērota biezākiem slāņiem.
Metālam un poliesteram. Krāsa: alumīnija

Extra smalkam apdares slānim.
Ļoti smalkgraudaina poliestera špaktele apdarei un kā
nobeiguma slānis pirms krāsošanas. Uzlabota slīpējamība
un smalkgraudainā struktūra īpaši piemērota apdares
slānim. Nav ieteicama ar cinka pārklājumiem un cinkotām
virsmām. Krāsa: balta

Viegli slīp��ējama.
Ļoti viegli uzklājama mīksta, vidēja
rupjuma, abrazīva divkomponentu
poliestera virsbūves špaktele.
Piemērota remontdarbiem
iespiedumiem, skrāpējumiem un
plaisām virsbūvēm metālam,
kokam vai poliesteram. Krāsa:
bēša
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celluplast

Nelīdzenām virsmām. Īpaši piemērota cietajām
plastmasām un citiem cietajiem sintētiskajiem
materiāliem. 
Melnā krāsā - speciāli slīpēšanas atvieglošanai un 
virsmu sagatavošanai

Universāla pielietošana.
Piemērota lielākajā daļā izman-
tošanas gadījumu.
Augstākās kvalitātes poliestera
špaktele ar lielisku saķeri ar visu
veidu materiāliem, pat ar cinkotām
virsmām. Var uzklāt vienā slānī kā
bāzi un virskārtas apdares mater-
iālu. Ļoti viegli slīpējama

Ļoti smalka divkomponentu smidzināma poliestera
pārklājuma špaktele. Slīpējama gan sausa, gan
slapja. Speciāli izstrādāta lietošanai uz lielām
virsmām

Neausts stikla šķiedras audums, izmanto ar Poly
Liquid vai Polyset virsmu labošanai vai jaunu
detaļu izgatavošana

Cietinātāji, ko izmanto kā katalizatoru
poliesteriem un sveķiem.
Ņemt vērā, ka Spray Filler nepieciešams
īpašs cietinātājs

Nitrocelulozes apdares špaktele.
Vienkomponenta apdares špaktele,
īpaši piemērota maziem remontiem
un skrāpējumiem. Piemērota arī kā
apdares slānis pirms lakošanas vai
krāsošanas. Krāsa: sarkana

fiberglass mat hardeners
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Izmantot Metal 
Plastic 3 kg iepako-
jumam. Dozē špak-
teli un cietinātāju 
pareizajās daudzumu 
attiecībās

Ar stiklašķiedru armēta, pastiprināta špakteļmassa. 
Ūdens necaurlaidīga. Caurspīdīga.
Tīri poliestera sveķi bez pildvielām. Remontam, 
nostiprināšanai, bojātu detaļu labošanai. Ātri 
cietējoša. Ūdens noturīga, tādēļ īpaši piemērota
saldētavām un ūdens transportam

Poliestera špaktele, armēta ar stikla šķiedras
pildījumu, lielu plaisu un caurumu labošanai 
metāla, koka un poliestera virsmām. Uzlabo detaļu 
izturību

Gatavs lietošanai
remontkomplekts.
Lielākiem remonta
darbiem metālam,
kokam un poliestera
virsmām. Šis kom-
plekts sastāv no
poliestera sveķiem,
cietinātāja, neausta
s t i k l a š ķ i e d r a s
auduma, sajaukšanas
trauka, otas un
špakteļlāpstiņas

Divkomponentu poliestera sveķi, ko izmanto ar stikla
šķiedras materiālu. Remontdarbiem, nepilnībām, 
caurumiem visām metāla, koka un poliestera
virsmām

dispenser system
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sealants &
adhesives

siliKoni & lĪMes

soudaseal 250 XFsoudaseal 235 SF

surface activatorsoudaseal 260 CC

• Vienkomponenta MS Polymer®
bāzes līme - hermētiķis
• Augsta izturība, un augsts 
salīmēšanas spēks
• Izcila saķere ar gandrīz visām 
virsmām

Augstas kvalitātes, vienkomponenta
MS Polymer® bāzes līme - hermētiķis
ar ļoti augstu sākotnējo saķeres spēku.
Piemērota elastīgai līmēšanai metālap-
strādes un automobiļu rūpniecībā.
Viegli pārkrāsojama ar lielāko daļu 
ūdens bāzes rūpnieciskajām krāsām.
Nav aromāta, veido gludu virskārtu, UV 
starojuma noturīga, iztur visus
klimatiskos apstākļus

Šķīdinātāju bāzes virsmas 
aktivators Primer/Activator ar
speciālām piedevām, kas
aktivizē gludas, neporainas
virsmas, piem., plastmasu,
pulvera pārklājuma virsmas
un metālus, lai uzlabotu
saķeri ar hermētiķi/līmi. Var
izmantot arī kā adhēzijas
promoteru uz gludām
virsmām, piem., pārklāta
alumīnija.
Nav piemērots porainām
virsmām

• Spēcīga, elastīga līme - hermētiķis
• Strukturālai līmēšanai
• Ļoti augsts beigu salīmēšanas 
spēks
• Bāze - MS Polymer®

Apvieno augstu elastību ar ļoti
augstu salīmēšanas spēku.
Piemērota visiem elastīgiem
līmēšanas darbiem lielpaneļu
rūpniecībā (piem., autobusiem,
treileriem, u.c.). Ļoti augsta ūdens 
noturība. Var krāsot un pakļaut 
karstuma ietekmei līdz pat 
30 minūtēm +200°C temperatūrā.
Iztur visus klimatiskos apstākļus

• Vienkomponenta MS Polymer® bāzes strukturālā līme
• Izcila saķere ar gandrīz visām virsmām
• Strukturālai līmēšanai
• Garš atvērtais laiks

Augsta kvalitāte ar augstu sākotnējo saķeri.
Piemērota strukturālai līmēšanai, vietās, kur nepieciešams 
augsts salīmēšanas  spēks, stingrums un vibrācijas noturība.
Var krāsot un pakļaut karstuma ietekmei līdz
pat 30 minūtēm +200°C temperatūrā
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carbond 955 DG carbond 940 FC
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Intensīva hermētiķu un līmju izmantošana prasa augstas kval
itātes profesionālus darba instrumentus. Viegla izmantošana,
pastāvīga spiediena padeve, viegla iepakojuma nomaiņa - ir
dažas no lietotāju pieprasītajām īpašībām. Soudal piedāvā
plašu pneimatisko un manuālo instrumentu klāstu, lai atvieglotu
jūsu darbu

• Cieta - elastīga līme/hermētiķis
poliuretāna bāzes
• Priekšējā stikla ielīmēšanai auto-
mobīļiem
• Ūdensdroša

Cieta elastīga poliuretāna bāzes stiklu
līme, kas paliek pastāvīgi ūdensnecaur
laidīga. Airbag izturība. 2 stundas pēc
stikla ielīmēšanas jau var doties ceļā

• Cieta - elastīga strukturālā līme
uz poliuretāna bāzes
• Augsta izturība

Piemērota strukturālai līmēšanai
virsbūvēm un konteineru konstruk 
cijām. Var krāsot ar ūdens bāzes
krāsām

• Cieta - elastīga līme/hermētiķis uz
poliuretāna bāzes
• Puscieta izturīga spēcīga salīmēšana
• Apvieno blīvēšanas un līmēšanas
īpašības

Piemērota līmēšanai un blīvēšanai
alumīnijam, citiem metāliem un
poliesteram. Var krāsot ar ūdens bāzes
krāsām

Šķīdinātāju bāzes Sealant
Cleaner attīrītājs
- piemērots nesacietējušu
hermētiķu un līmju traipu
attīrīšanai no dažādām
virsmām un instrumentiem

professional application guns
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lĪMES

contact adhesive epofix 82A

cyanofix soudal steel

• Neoprēna bāzes kon-
taktlīme
• Augsts salīmēšanas 
spēks

Universāla kontaktlīme
ar augstu izturību. Ļoti
viegli uzklājama un
piemērota daudzu
virsmu salīmēšanai.
Iztur ūdens, eļļas, sāls
un vāju skābju iedarbību

• Sintētiskais “tērauds”
• 2-komponentu - poliestera sveķi un alumīnija pulveris
• Ļoti ātri sacietē

Sintētiskie “tērauds” paredzēts metālam blīvēšanai, plaisu un
sūču novēršanai. Pēc sacietēšanas ciets kā metāls

• Cianakrilāta bāzes līme

Vienas minūtes laikā salīmē 
dažādas gludas un porainas
virsmas, piem., stiklu, dažādas 
plastmasas, metālu, koksni

• Ātri cietējoša 2 -
komponentu epoksīda
līme
• Caurspīdīga

Cietēšanas laiks ~ 10
minūtes.
Viegli uzklājama. Veido 
ātru un drošu sasaisti ar 
visdažādākajām 
virsmām
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carjoint

• Augstākās klases
neitrāls silikona her-
mētiķis
• Pastāvīgi elastīgs

P i e m ē r o t s
blīvēšanas un her-
metizēšanas darbiem,
ūdensdrošu savienojumu
izveidošanai. Lieliska
saderība ar dažādām
plastmasām

• Šuvju blīvēšanas līdzeklis
metināšanas šuvēm

Pieejams izsmidzināms un
ar otu uzklājams iepakojums.
Lieliska izturība pret eļļu un
degvielu.
Var krāsot

• Hermētiķis lokšņu
metālam
• Hloroprēna bāze

Elastīgs hermētiķis
ūdensnoturīgu
savienojumu
izveidošanai metāla
daļām - virsbūves
daļām, ventilācijas
kanāliem u.c.
Var krāsot

Īpaša pneimatiskā pistole

Zilais savienojuma gredzens - ko var
piemērot ar cita veida pneimatiskajiem
instrumentiem

• Augstas temperatūras
noturīga blīve
• Labi notur degvielu,
eļļu un citas motoru
smērvielas

Silikona bāze
Iztur temperatūru no
-60°C līdz +285°C. Aiz-
stāj visu izmēru starpli 
kas, kas izgatavotas no
korķa, filca, šķiedras,
kartona un gumijas
Pēc sacietēšanas paliek
elastīga. Krāsa: sarkana

• Izsmidzināms elastīgs
šuvju blīvēšanas līdzeklis
• Var krāsot slapju, 
nenožuvušu
• MS-Polymer® bāze

Praktiski visām metināšanas
šuvju blīvēšanām, lokšņu
metālam, motoriem, riteņu
bāzēm.
Lietošanai ar speciālu pistoli

MS seam sealer                            MS seam sealer gun / connection ring
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pretKoroZiJai

underbody protection anti gravel

incoat ML-Wax zincspray

incoat ML

Veidots uz bituma bāzes, ūdensdrošs,
lietošanai gatavs pārklājums. Pielieto
automašīnu apakšējo virsmu aizsar
gāšanai no rūsas un abrazīvas berzes
Veido uz virsmām izturīgu, elastīgu
slāni, kas to aizsargā no bojājumiem,
ko rada rūsa, sāls, eļļas, akmeņi
Klusina skaņas
Atgrūž ūdeni
Ūdens un šķīdinātāju izturīgs
Nav krāsojams. Krāsa: melna

I z s m i d z i n ā m s
p r e t k o r o z i j a s
līdzeklis metālam
un metināšanas
šuvju aiz-
sardzībai. Iztur
temperatūru līdz
+150°C. Satur
96% cinka

Vaska bāzes
h e r m ē t i ķ i s.
Aizsardzībai pret
koroziju riteņu
arkām un
citām virsmām
un dobumiem.
Lieliski iespiežas
metālā un notur
dažādus laika
apstākļus. Nepil.
Veido noturīgu,
pastāvīgi lipīgu
kārtu

Pretkorozijas līdzeklis aizsardzībai riteņu
arkām un dažādiem dobumiem ar lieliskām
iespiešanās īpašībām. Ūdens atgrūdošs,
ātri cietē, nepil. Veido izturīgu brūnu
aizsargslāni

Ū d e n s n o t u r ī g s  
pārklājums automobiļu
sliekšņu, spoileru un
riteņu arku aizsar
gāšanai no sāls,
grants, smilts, akmeņu,
ūdens un rūsas iedar
bības. Nesatur bitumu
un asfaltu. Sacietējušu
var krāsot ar visām
parastajām auto virsbūvju
krāsām. Krāsa: balta,
pelēka, melna

Pneimatiskā pistole
AntiGravel un Underbody 1
kg iepakojumiem

pneumatic coating gun
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soudafloor SL2

swipex industrial cleaner

silicone spray degrip oil

Plastmasas kārba ar 100 salvetēm

soudalack rust convertor

• Poliuretāna bāzes divkomponentu

pašīzlīdzinošs grīdas pārklājums.

Kravas automašīnu grīdām, rūpniecisko ēku

un garāžu grīdām. Lieliska izturība pret

daudzām ķimikālijām.

• Primer Soudafloor un Soudalack.

Īpaša grunts porainām virsmām, piem.,

betonam vai kokam, pirms Soudafloor vai

Soudalack. Var izmantot arī kā virskārtu 

atjaunot Soudafloor.

• Soudafloor pretslīdes akmens šķembas

Izmanto pa virsu svaigi uzklātai Soudafloor 

kārtai

Mitrās salvetes
Swipex ir speciāli 
izveidotas ātrai un 
profesionālai mitra 
silikona, poliuretāna 
putu, līmes, MS
polimēra, krāsu un 
citu vielu palieku 
notīrīšanai no rokām, 
instrumentiem un 
dažādām virsmām
Attīra instrumentus, 
virsmas, rokas no 
eļļas, tintes, līmes, 
taukvielām utml. Droša 
alternatīva vaitspirtam. 
Efektīvākas par ūdeni 
un ziepēm.
Salvetes satur īpaši 
izvēlētus šķīdinātājus 
un kondicionierus ādai

Pārvērš rūsu par pilnīgi neitrālu metāla
slāni un veido aizsargkārtu

plastic spatula

Caurspīdīgs aero
sols ar ieeļļošanas 
un anti- salipšanas 
īpašībām, kas 
veidots uz augstas 
kvalitātes silikona 
eļļas bāzes. 
Ideāls lai aizsargātu 
visas kustīgās daļas 
ūdenī.
Elektrisko detaļu aiz-
sargāšanai.
Slēdzenēm, sliedēm, 
mašīnu elektroinstalā
cijām, dzinējiem, zāles 
pļaujmašīnām

Augstas kvalitātes 
eļļa rūsas šķīd-
ināšanai.
Efektīvs produkts 
tīrīšanai sarūsē
jošām un ok
sidētām skrūvēm 
un metāla detaļām, 
veidots uz min
erāleļļu maisījumu 
bāzes.
Atbrīvo ierūsējušas 
metāla daļas, de
taļas, iekārtas.
Augstas iesūkšanās 
īpašības

Špakteļlāpstiņa

Spēcīgs tīrīšanas
aerosols, kas izšķīd-
ina sacietējušus
hermētiķus, līmes,
līmlentas un uzlīmes 
līmi, nesacietējušas 
PU putas, darvu,
vasku taukus. 
Neatstāj traipus.
Piemērots daudzām
virsmām, tai skaitā
plastmasas un
krāsas

Vienkomponenta poliuretāna bāzes
laka grīdām un aizsardzībai pret 
koroziku metāla konstrukcijām Notur
eļļas un taukus. Porainas virsmas 
gruntēt



Pirms jebkura šajā dokumentā minētā produkta lietošanas, lai iegūtu vairāk informācijas, lasiet
tehnisko datu lapu. 

Tās var atrast un lejuplādēt šeit: www.soudal.com

SOUDAL N.V. • Everdongenlaan 18-20 • B-2300 Turnhout • Belgium
tel.: +32 (0)14 42 42 31 • fax: + 32 (0)14 42 65 14 • info@soudal.com • www.soudal.com

RRAŽOTS BEĻĢIJĀ

SIA SOUDAL Ulbrokas iela 38, Rīga LV-1021
soudal@soudal.lv 00371 29256758, 0371 67296536

FO
LD

??
?


