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Zimowe miesi ce cz sto sprzyjaj ... ob-

na eniu nieszczelno ci naszych okien 

i drzwi. Przek ada si  to na uszkodze-

nie warstwy izolacji termicznej domu, 

a tym samym na podniesienie kosztów 

ogrzewania. Na szcz cie z remontem 

nie musimy czeka  a  do wiosny. Z po-

moc  przyjd  nam piany zimowe Soudal 

– Soudafoam Gun Winter – o specjalnej 

for mule umo liwiaj cej prac  nawet w tem-

peraturach -10oC oraz do ekstremalnych wa-

runków pracy przy nawet -25oC firma po-

leca Soudafoam Maxi Express do niskich 

temperatur.

Nieszczelno ci ujawniaj  si  w okresie, któ-

ry zdecydowanie nie sprzyja pracom re-

montowym. By zaradzi  temu problemowi 

Soudal stworzy  piany monta owe idealne 

do stosowania w niskich temperaturach.

Remont przy… -25oC

Soudafoam Maxi Express do niskich tempe-

ratur – wysokowydajna i szybkoutwardzal-

na poliuretanowa piana pistoletowa prze-

znaczona jest do aplikacji w ekstremalnych 

warunkach klimatycznych – przy niskiej 

temperaturze (do -25oC) i równoczesnej ni-

skiej wilgotno ci powietrza. Cechuje j  tak e

bardzo krótki czas naskórkowania i utwar-

dzanie w przekroju (w optymalnych warun-

kach naskórek tworzy si  ju  po 4 minutach). 

Produkt nie wymaga uzupe nienia warstwy, 

po aplikacji w warunkach ograniczonej wil-

gotno ci, ani nie rozpr a si  wtórnie wraz 

ze wzrostem temperatury. Wykazuje dobr

izolacyjno  termiczn  oraz akustyczn .

Piana jest doskonale przyczepna do typo-

wych pod o y budowlanych m.in. do muru, 

ceg y, betonu, kamienia, drewna, PCV, alu-

minium, w tym równie  pokrytego pow oka-

mi proszkowymi, powierzchni szkliwionych, 

itp. Dodatkowo jest odporna na wyzi bie-

nie zarówno w czasie transportu, jak i d ugo-

trwa ego przechowywania. Idealnie spraw-

dzi si  przy uszczelnianiu w trakcie monta u

o cie nic okiennych i drzwiowych, para-

petów, rolet i stopni schodów w warunkach 

zimowych  (do -25oC), wype nianiu i izo-

lacji przepustów rurowych i kablowych, ele-

mentów instalacji centralnego ogrzewania 

i wodno-kanalizacyjnej, wype nianiu i wy-

g uszaniu cian dzia owych, elementów pre-

fabrykowanych w konstrukcjach szkieleto-

wych, jako izolacja termiczna i akustyczna 

pod óg, poddaszy, dachów, systemów klima-

tyzacyjnych oraz w wype nianiu szczelin 

w z czach ciennych i stropowych.

Na l ejsze mrozy

W zimie mo emy si gn  tak e po Soudafoam 

Gun Winter: wysokiej jako ci jednosk adni-

kow  pistoletow  piank  monta owo-usz-

czelniaj c  idealn  do pracy podczas niskich 

temperatur. Opcjonalnie do wyboru mamy 

równie  pian  Soudafoam Gun Winter w sys-

temie Click&Fix. Dzi ki ich specjalnej formu-

le struktura komórkowa utwardzonej pianki 

oraz jej parametry monta owe b d  prawi-

d owe nawet w temperaturach bliskich -10ºC. 

Niski stopie  rozpr enia tych produktów po-

zwala zamontowa  okno w trakcie zimy bez 

ryzyka wypaczenia profili okiennych. Z ko-

lei ich stabilno  wymiarowa oraz spr ysto

w niskich temperaturach sprawiaj , e wyko-

nane z ich pomoc  uszczelnienia nie ulegn

wykruszeniu, czy odkszta ceniu nawet przy 

znacznych ró nicach temperatury. Piany zi-

mowe Soudal wykazuj  bardzo dobr  przy-

czepno  do wi kszo ci pod o y budowlanych 

– nie ciekaj  nawet po pionowych powierzch-

niach wykonanych z PVC czy aluminium.
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