SOUDAL
PU DAKLIJMEN
SOUDATHERM ROOF 170
Oplosmiddelvrije, vochtuithardende ééncomponentlijm op basis van
polyurethaan voor het verlijmen van isolatiematerialen op het vlakke
dak.
Verbruik: 1 kg lijm/6 m² isolatiemateriaal, minimaal 3 à 4 rijen per m².
code
SOUDAROOF170

Verpakking
5,5 kg

€/blik
37.11

blik/doos
4

SOUDATHERM ROOF 250
Speciaal ontwikkeld polyurethaan lijmschuim voor dakisolatiematerialen
met een opschuimend karakter zodat ook bij niet vlakke ondergronden
een optimale hechting kan worden verkregen.
Verbruik: 1 bus/10 m² isolatiemateriaal
code
SOUDAROOF250

Verpakking
800 ml

€/bus
11.98

bus/doos
6

SOUDATHERM ROOF 330
Speciaal ontwikkeld polyurethaan lijmschuim in een drukvat voor
dakisolatiematerialen met een opschuimend karakter zodat ook bij niet
vlakke ondergronden een optimale hechting kan worden verkregen.
Verbruik: 120 m² isolatiemateriaal per vat.
code
SOUDAROOF330

Verpakking
10,4 kg

€/vat
249.75
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SOUDAL
MONTAGE PU SCHUIMEN
SOUDAFOAM COMFORT
1-komponent zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim.
code
SOUDACOMFORT

Eenvoudig met 1 hand
te bedienen

Verpakking
600 ml

€/bus
6.53

bus/doos
12

Perfect controle over
uitspuitbaarheid van
van het schuim

Tot 6 weken na opening
hergebruik mogelijk

SOUDAFOAM LOW EXPANSION
Fijn doseerbaar PU schuim met geleidelijke en perfect doseerbare
opschuiming. Klassiek schroefdraad pistoolsysteem.
code
SOUDAFOAMLE

Verpakking
750 ml

€/bus
6.41

bus/doos
12

SOUDAFOAM FLEXIFOAM
1-komponent, zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim. Het
schuim is extreem elastisch en volgt optimaal de beweging van de
materialen waartussen het aangebracht is.
De bus is voorzien van schroefdraad voor gebruik op pistool.
code
SOUDAFLEXIFOAM

Verpakking
1000 ml

€/bus
8.62

bus/doos
12
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SOUDAL
PU LIJMSCHUIMEN
SOUDABOND EASY
PU-lijmschuim met opschuimend karakter voor vulling bij niet-vlakke
ondergronden. Aan te brengen met instelbaar pistool.
code
SOUDABONDEASY

Verpakking
750 ml

€/bus
8.58

bus/doos
12

ELASTISCHE LIJMEN & VOEGKITTEN
FIX ALL CLASSIC
Universeel bruikbare en elastische lijmkit. Perfect voor het afdichten en
monteren van allerlei verschillende bouwmaterialen op alle
ondergronden en omstandigheden.
code
SOUDAFIXALCLASSIC

Verpakking
290 ml

€/bus
7.05

bus/doos
12

ACCESSOIRES
SOUDAFOAM GUN & FOAMCLEANER
Inwendige en uitwendige reiniging van schuimpistolen en reiniging van
vers gemorst schuim. (met schroefdraad)
code
SOUDAFOAMCLEANER

Verpakking
500 ml

€/bus
5.01

bus/doos
6

COMPACT FOAMGUN
Compact schuimpistool. De kunststof afwerking laat gemakkelijke
reiniging toe. (met schroefdraad)
code
SOUDAFOAMGUNSCHROEF

Verpakking
1 st

€/stuk
28.16
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