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Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut 
ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia 
materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, 
emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole 
hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien 
suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Tekniset tiedot
Perusaine Bitumielastomeeri
Olomuoto Vakaa tahna
Kuivumistapa Fyysinen kuivuminen
Nahkoittuminen Pinta kuivuu 20 min kuluttua.
Tiheys 1,10 g/ml
Suurin sallittu liike (ISO 11600) 10 %
Lämpötilankestävyys** -35 °C → 80 °C
Käyttölämpötila 1 °C → 30 °C
Kuistuma Ca. 11%
* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan. ** Nämä arvot 
koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus
Soudafalt on korkealaatuinen, muovielastinen, 
yksikomponenttinen käyttövalmis 
bitumipohjainen saumatiiviste.

Ominaisuudet
 Tarttuu erittäin hyvin bitumipitoisille 

alustoille
 Helppo käyttää
 Hyvä tarttuvuus useisiin alustoihin
 Korkea nesteenkestävyys

Käyttökohteet
 Saumat max. 10 % liikkeellä
 Korjaustuote vesikourujen, räystäskourujen 

ja katemateriaalien vuotojen varalta.
 Kylmäliima kaikille kattotyypeille (paitsi 

PDM-kalvo).
 Hätäkorjausten toteuttaminen, myös 

sateessa.

Pakkaus
Väri: musta
Pakkaus: 310 ml patruuna

Säilyvyys
12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa 
viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 ° C - 
+25 ° C lämpötilassa.

Pinnat
Pinnat: kaikki tavanomaiset 
rakennusmateriaalit

Kunto: puhdas, pölytön ja rasvaton, pinnat 
voivat olla kosteat.
Pinnan esivalmistelu: Esikäsittelyä ei tarvita.
Suosittelemme alustavaa tarttumistestiä 
kaikille pinnoille.

Sauman mitat
Sauman min. leveys: 5 mm
Sauman max. leveys: 10 mm
Sauman min. syvyys: 5 mm
Suositeltu sauman koko: sauman leveys = 
sauman syvyys.

Käyttötapa
Käyttötapa: Käsi- tai paineilmakäyttöisellä 
puristimella.
Puhdistus: Lakkabensiinillä heti käytön jälkeen 
(ei kovettunut).
Viimeistely: Saippualiuoksella tai Soudal Joint 
Finisherillä ennen pinnan kuivumista
Korjaukset: Samalla materiaalilla.

Terveys- ja turvallisuussuositukset
Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. 
Lisätietoja pakkauksesta.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Vastuu
Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on 
testien, valvonnan ja kokemuksen tulosta. Se 
on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään 
vastuuta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, 
soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.


