
PLANNING, INSTALLATIE EN AFDICHTING
Eenvoudiger, sneller en veiliger!

HET 
INTELLIGENTE 
VOORWANDMONTAGE 
SYSTEEM



SOUDAL biedt al vele jaren een uitgebreid assortiment hoog-
waardige producten voor de assemblage van ramen en deuren.
Onze onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling ontwikkelt en 
optimaliseert voortdurend producten en gaat, op vraag en in 
samenwerking met de markt, op zoek naar innovatieve oplos-
singen.

Externe onafhankelijke testinstituten houden onze producten 
en de productie ervan constant in de gaten. Systeemcontroles 
en regelmatige externe monitoring zorgen voor een consisten-
te hoge kwaliteit van onze producten en diensten. 

Onze medewerkers helpen u graag met professionele aanbe-
velingen en individuele ondersteuning.

Soudal is Europa‘s toonaangevende onafhankelijke fabrikant van lijmen, 
kitten en PU-schuimen. Opgericht in 1966, is het bedrijf nog steeds 100% 
familiebezit. Met innovatieve producten biedt Soudal oplossingen voor af-
dichtings-, hechtings- en vultoepassingen. Onze producten worden gebruikt 
in de bouw, industrie en doe het zelf. 

De Soudal Group heeft wereldwijd meer dan 3000 mensen in dienst, waar-
van meer dan een derde op het hoofdkantoor in Turnhout, België. Soudal is 
actief in meer dan 65 landen op elk continent ter wereld en exporteert zijn 
producten naar meer dan 130 landen over de hele wereld. In 2018 realiseerde 
Soudal een omzet van ongeveer 820 miljoen EUR.

DE EXPERT OP GEBIED VAN AFDICHTEN, LIJMEN EN PU-SCHUIMEN

Het intelligente voorwandmontage systeem
PLANNING, INSTALLATIE EN AFDICHTING - Eenvoudiger, sneller en veiliger!

SOUDAL
BUILD THE FUTURE



De Europese wetgeving ligt aan de basis van de energieprestatie 
van gebouwen, meer bepaald de oorspronkelijke richtlijn 2002/91/
EG, ook wel EPBD genoemd. Die kaderde volledig binnen de ’20-
20-20 doelstellingen’ van de Europese Unie, die tegen 2020 :
• de uitstoot van CO2 met 20% terugdringen 
• het energieverbruik met 20% doen dalen 
• het aandeel hernieuwbare energie met 20% optrekken 
    (referentiejaar 1990)
 
Aangezien met de toenmalige koers in 2012 de 20% reductie 
in energieverbruik niet zou gehaald worden tegen 2020, vaar-
digde Europa Richtlijn 2012/27/EG uit. Deze richtlijn boort al-
gemeen het thema energie-efficiëntie aan en trad in december 
2012 in voege. Deze richtlijn heeft vooral effect op bestaande 
woningen en gebouwen.
Met de recast van de energieprestatierichtlijn (2010/31/EG) 
kwamen er strengere eisen voor nieuwbouw en renovatie en 
een versterkte rol voor het energieprestatiecertificaat (EPC), 
maar werd ook het begrip NZEB, Nearly Zero Energy Building, 
geïntroduceerd. In het Nederlands, Bijna Energie Neutraal 
(BEN) gebouw. In heel Europa wordt dit vanaf 2021 de stan-
daard voor alle nieuwbouwwoningen! Aangezien deze Euro-
pese wetgeving als een richtlijn werd vastgelegd, moeten de 
lidstaten het Europese beleid omzetten in nationale wetgeving 
en deze integreren in het lokale energiebeleid

LUCHTDICHTHEID
Naarmate woningen beter geïsoleerd worden, neemt ook het 
belang van ventilatie - om de energieverliezen te beperken - 
toe. Een deel van die verliezen is afkomstig van infiltratie en 
exfiltratie van lucht door materialen en openingen in de ge-
bouwschil. Om die verliezen te beperken streeft men een goede 
‘luchtdichtheid’ van de gebouwschil na, bovendien zal dit het 
risico op vochtschade en tochtverschijnselen ook verminderen.

KOUDEBRUGGEN & VOEGEN
In veel Europese landen moet in de energieprestatiebereke-
ning rekening gehouden worden met eventuele koudebruggen 
in een gebouw. Dit is redelijk logisch omdat slecht uitgevoer-
de bouwknopen kunnen leiden tot grote transmissieverliezen, 
wat al snel resulteert in een gemiddeld warmteverlies van 5% 
(voor een gemiddeld huis). Ontwerpers moeten daarom de no-
dige aandacht besteden aan deze verbindingen, met name de 
voegen tussen verschillende constructie-elementen. Zo zijn 
raamaansluitingen belangrijke potentiële koudebruggen, die 
gemakkelijk oplopen tot 100 meter voor een gemiddeld huis.

THERMISCHE ISOLATIE & 
DE ENERGIEPRESTATIERICHTLIJN



VORWANDMONTAGE
PLANUNG, MONTAGE UND ABDICHTUNG - Einfacher, schneller und sicherer!



De afgelopen jaren stellen we een geleidelijke verstren-
ging van de energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen 
vast. De eisen van vandaag vragen om een hoge mate van 
isolatie. Voor een optimaal thermisch effect moeten ven-
sters in het verlengde van de isolatielaag geïnstalleerd 
worden. Hoe beter de isolatie, meestal ook hoe dikker de 
isolatielaag moet zijn en hoe groter dus de afstand tussen 
het venster en de dragende muurconstructie wordt.
Voor het bevestigen van vensters worden meestal meta-
len raamankers gebruikt en afhankelijk van de afstand 
tot de dragende binnenwand, moeten deze beugels over-
eenkomstig groter (en sterker) zijn. Het verhogen van het 
metaalgehalte verhoogt echter ook de thermische geleid-
baarheid, en daarmee ook het risico op koudebruggen en 
de ongewenste gevolgen ervan (schimmel- en vochtpro-
blemen).
SOUDAFRAME SWI (Soudal Window Installation) is een 
intelligent prekadersysteem met een lage thermische 
geleidbaarheid voor de installatie van buitenschrijnwerk, 
gemaakt van glasvezelversterkte kunststof (GVK). 
Het systeem bestaat uit een L-vormige profielen, die tot 
een prekader geassembleerd kunnen worden d.m.v. plug-
in connectiestukken, een speciale lijm die tegelijkertijd 
afdicht (voor een lucht- en waterdichte installatie van 

het subframe aan de muur) en unieke veerclips voor een 
eenvoudige afstelling en bevestiging van het raamkozijn 
in het prekader.
Het venster kan rechtstreeks in het SOUDAFRAME SWI 
prekader vastgeschroefd worden, waardoor er geen me-
talen verbinding nodig is tussen het raamkader en de dra-
gende muurconstructie. M.a.w. een thermisch optimale 
raaminstallatie, zonder koudebruggen.
De zeer slanke L-vormige frame-elementen maken een 
goede aansluiting met de isolerende laag mogelijk. Hier-
door wordt de oppervlakte van de isolatielaag gemaxima-
liseerd en wordt dientengevolge een betere thermische 
prestatie van de gebouwschil bekomen. Door altijd een 
op maat gemaakt prekader met uniforme voegafmetin-
gen te garanderen, laat het SOUDAFRAME SWI toe om op 
een zeer eenvoudige manier een gestandaardiseerde in-
stallatie en afdichting uit te voeren, ongeacht het opper-
vlak van het gebouw. Het beperkt aanzienlijk het aantal 
handelingen in het montage- en afdichtingsproces, wat 
eveneens zal resulteren in minder fouten, een snellere 
installatie en een hogere kwaliteit.
Het systeem kan universeel gebruikt worden voor alle 
gangbare raamprofielen en -materialen en is verkrijgbaar 
in verschillende afmetingen.



SOUDAFRAME SWI (Soudal Window Installation) is 
een prekadersysteem voor de installatie van buiten-
schrijnwerk, gemaakt van glasvezelversterkte kunst-
stof (GVK).

GVK is een composietmateriaal dat hoofdzakelijk bestaat uit 
twee componenten: glasvezels voor mechanische verster-
king (absorptie van trekkrachten) en reactiehars als matrix 
voor het inbedden van de vezels (drukkrachten). Een bijzon-
der voordeel van GVK is dat het materiaal exact kan worden 
afgestemd op de individuele vereisten van de toepassing. De 
GVK-profielen van het SoudaFrame SWI-systeem maken op-
timaal gebruik van de vele voordelen van GVK en volgen het 
principe: het juiste materiaal op de juiste plaats.



Vezelcomposieten als efficiënt en innovatief kunststofmate-
riaal worden al tientallen jaren gebruikt in een verscheidenheid 
aan industrieën en toepassingen - van lucht- en ruimtevaart, 
auto- en treinbouw tot meubels- en fietsenindustrie. In de 
bouwsector worden composieten vooral gebruikt in toepassin-
gen waarbij de combinatie van de superieure materiaaleigen-
schappen gevraagd worden: daar waar hoge lastafdragingen 
nodig zijn, waar hoge thermische isolatie-eisen gesteld wor-
den, die tevens corrosie- en weerbestendig moeten zijn en een 
hoge sterkte en stabiliteit (geen krimp of uitzetting) bieden in 
combinatie met een laag gewicht. Dat kan GVK zijn.

Het productieproces is milieuvriendelijk en vereist opmerkelijk 
weinig energie. Als afvalproduct is GVK volledig recyclebaar en 
wordt het voornamelijk hergebruikt in de cementproductie.



SYSTEEMCOMPONENTEN

Componenten
Perfect op elkaar afgesteld!

SOUDAFRAME SWI 
CORNER

SOUDAFRAME SWI 
PROFILE

SOUDAFRAME SWI 
CLIP 20

- Hoekstuk

GVK frame-element

Veerclip

Verbindingsstuk

SOUDAFRAME SWI 
LINK

SOUDAFRAME SWI 
SUPPORT



EIGENSCHAPPEN

· Lichtgewicht frame-element met groot lastafdragend  
 vermogen

· Zeer goede thermische performantie dankzij een lage  
 thermische geleidbaarheid

· Zeer vormvast (geen krimp of uitzetting o.i.v. temperatuur)
· Eenvoudig te verwerken (zagen en boren)
· Optimaal gebruik van de lengte van het profiel

· Installatie van grote raampartijen 
·  1-persoonsmontage mogelijk
·  Geen koudebruggen
·  Verbeterde totale isolatiewaarde van de gebouwschil doordat  
 de isolatie nauw kaun aansluiten op de slanke L-profielen 

·  Uniforme voegdimensie rondom het raamkader
·  Reststukken (tot 40 cm) kunnen herbruikt worden

SOUDAFRAME SWI
PROFIEL 
(GVK FRAME ELEMENT)

FEATURE VOORDELEN PRAKTISCH

· Eenvoudige, veilige en foutloze aansluiting tussen de   
 frame-elementen voor een snelle kwalitatieve assemblage,  
 installatie en afdichting

·  Lijm met zeer hoge aanvangshechting voor de verlijming en  
 afdichting tussen het frame en de muur

·  Pre-assemblage in het atelier mogelijk
·  Eenmaal uitrichten en klaar

· Hoge kwaliteit van de afdichting van het buitenschrijnwerk  
 i.o.m. de RAL-specificaties

·  Eenvoudige montage en afdichting van het frame tegen de   
 muur met 1 enkel product, Soudaseal SWI

·  Snelle ‘pre’-assemblage van het frame dankzij de plug-in   
 verbindingsstukken

·  Tijdsbesparende assemblage door gecontroleerde  
 omstandigheden

·  Frame-elementen hoeven niet apart te worden bevestigd en  
 uitgericht

SOUDAFRAME SWI
PROFIEL 
(GEPREASSEMBLEERD 
FRAME)

· Alle producten van het Soudal Window System-assortiment  
 zijn compatibel met SOUDAFRAME SWI

·  Systeemoplossing voor de installatie en afdichting resulteert  
 in een hogere efficiëntie op de werf

· Het geïntegreerde systeem zorgt voor een eenvoudige,   
   betrouwbare en duurzame kwaliteit, waardoor aanzienlijke  
 kostenbesparingen gedurende de hele levenscyclus  
 gerealiseerd worden

SOUDAFRAME SWI
(ALS SYSTEEMOPLOSSING)

· 1 standaard onderdeel voor de automatische en tijdelijke   
 bevestiging en eenvoudige uitlijning van het raamkader in het  
 subframe

·  Uniforme voegdimensies rondom
·  Herbruikbaar

· Manueel uitrichten van het raam, zelfs in het geval van   
 een eenmansinstallatie

·  Geen behoefte aan verschillende maten afstandsblokjes, één  
 past altijd

·  Niet meer stapelen van meerdere steunblokjes
·  De uniforme voegafmetingen maken een geoptimaliseerde  
 en gestandaardiseerde afdichting mogelijk en verbeteren de  
 kwaliteit van de afdichting

SOUDAFRAME SWI
CLIP 20
(VEERCLIP)



Eenvoudig, veilig en foutenvrij te assembleren. De frame-
elementen garanderen een snelle montage en een grote 
flexibiliteit op de bouwplaats. De elementen zijn verkrijgbaar 
in 4 uitkragingen (90, 130, 160 en 200 mm), telkens met een 
lengte van 2,2 meter.

SOUDAFRAME SWI
FRAME ELEMENT

Het SoudaFrame SWI frame-element vormt de basis van 
het Soudal voorwandmontagesysteem voor de installatie 
van buitenschrijnwerk. Vervaardigd uit hoogwaardig GVK, 
combineert het innovatieve materiaal een laag eigen gewicht 
met een hoog dragend vermogen en een hoge stabiliteit.

Componenten
Perfect op elkaar afgesteld!



95
 m

m
95

 m
m

95
 m

m
95

 m
m

90 mm

130 mm

160 mm

200 mm



SYSTEEMCOMPONENTEN

Componenten
Perfect op elkaar afgesteld!

SOUDAFRAME SWI 
CORNER

SOUDAFRAME SWI 
PROFILE

SOUDAFRAME SWI 
CLIP 20

- Hoekstuk

GVK frame-element

Veerclip

Verbindingsstuk

SOUDAFRAME SWI 
LINK

SOUDAFRAME SWI 
SUPPORT



SOUDAFRAME SWI

CORNER
Metalen verbindingsstuk voor eenvoudige en 
foutloze aansluiting van 2 frame-elementen 
in een hoek van 90°. De innovatieve plug-in 
oplossing zorgt voor een snelle installatie en 
hoge flexibiliteit op de bouwplaats.

SOUDAFRAME SWI

LINK
Metalen connector  voor het verlengen  van 
frame-elementen bij b.v. grote ramen, gebruik 
van afgesneden rest-elementen.

SOUDAFRAME SWI

CLIP 20
Installatiehulp voor de tijdelijke bevestiging en 
eenvoudige uitlijning van het raamkader in het 
prekader. De druk van de verende clips houdt 
het raamkader op zijn plaats en maakt de een-
voudige uitlijning mogelijk. Geen gedoe meer 
met het zoeken naar het juiste afstandsblokje.

SOUDASEAL SWI

ADHESIVE
Elastisch, één-component lijm- en afdichtmid-
del op basis van hybride polymeer met een zeer 
hoge initiële kleefkracht. Soudaseal SWI is 
speciaal ontwikkeld voor het verlijmen en het 
tegelijk lucht- en waterdicht afdichten van het  
SoudaFrame SWI op de dragende muurconstructie.

SOUDAFRAME SWI

SUPPORT
Steunconsole wanneer een verhoogde draag-
kracht of valbeveiliging  vereist is, bv. voor 
zware kamerhoge raampartijen en voor schuif-
deuren.



VERARBEITUNG
Einfach, sicher und schnell zu montieren ...



HET INTELLIGENTE VOORWANDMONTAGE SYSTEEM 
EENVOUDIGER, SNELLER EN VEILIGER!

HET  
EENVOUDIGSTE 
VENSTER
MONTAGE 
SYSTEEM! 



ASSEMBLAGE & INSTALLATIE
Het eenvoudigste venstermontagesysteem!

Meet het venster op01 Snij de profielen op lengte02 Plaats de hoekverbindingsstukken03

Verbind 2 frame-elementen  
(of reststukken) met de verlengstukken04 Assembleer het complete frame05

Breng de lijm continu, in 2 rillen,  
aan op het frame 08Reinig de achterzijde van het frame06 Breng de lijm aan op alle verbindingen07



Plaats het frame tegen de muur en druk 
goed aan terwijl u op en neer beweegt, 
van links naar rechts09 Uitlijnen, aanpassen en klaar!10 Bevestig het frame tegen de muur met 

de juiste schroeven en pluggen11

Dicht de binnenste hoeken af en plaats 
de SoudaFrame SWI Clips12 Boor het venster voor, plaats het in het 

prekader en lijn deze uit13 Bevestig het venster mechanisch14

Verwijder de clips en dicht de  
aansluitvoeg tussen frame en raam15 16 Maak de binnenzijde luchtdicht met 

bv. Soudatight LQ / SP16 Maak de buitenzijde lucht- en slag- 
regendicht met bv. Soudatight Hybrid17



ASSEMBLAGE & INSTALLATIE
Het eenvoudigste venstermontagesysteem!
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Door gebruik te maken van de veerclips creëren we 
een gestandaardiseerde voeg van 12 tot 18 mm. Deze 
vooraf gedefinieerde voegafmeting maakt een opti-
male planning van de benodigde hoeveelheden van de 
gebruikte producten voor de afdichting mogelijk, vóór 
de eigenlijke installatie en afdichting van de ramen.

1 Het boorgat in het onderste frame-element bevindt 
zich op 250 mm van de buitenrand van dit frame- 
element. De aanwezige groef is een makkelijke indi-
catie om de correcte boorafstand tot de dagkant aan 
te houden.
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De maximale afstand tussen de twee boorgaten is 700 
mm. Voor langere profielen kunnen extra boorgaten 
nodig zijn.

3 Voor de verticale frame-elementen is de afstand tus-
sen het onderste boorgat en de onderkant van het 
frame-element 150 mm. De aanwezige groef is een 
makkelijke indicatie om de correcte boorafstand tot 
de dagkant aan te houden.
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GETESTE EN GECERTIFIEERDE KWALITEIT
Vertrouwen is goed, controle is beter!

IFT DIRECTIVE MO-01/1
Muuraansluiting van vensters, deel 1

Het testen van de kwaliteit van een afdichtingssysteem 
tussen het raam en de gebouwstructuur in nieuwstaat en na 

gesimuleerde veroudering.

Testrapport 17-002267-PR01-01
Systeemoplossing voor de afdichting tussen het raamkader, 
het voorwandmontagesysteem en de dragende constructie.

1. SoudaFrame SWI, 2. Soudaseal SWI, 3. Soudatight LQ/SP (GUN), 4. Flexifoam, 5. Soudatight Hybrid



1 6542

6

IFT DIRECTIVE MO-02/1
Muuraansluiting van vensters, deel 2

Controle van de functie (en duurzaamheid) van een montage- 
systeem tussen raam en gebouwstructuur in nieuwstaat,  
alsook na gesimuleerde veroudering.

Testrapport 17-002267-PR01-02
Montagesysteem tussen raam en gebouwstructuur  
bij een voorwandmontage.

1. SoudaFrame SWI, 2. Soudaseal SWI, 4. Flexifoam, 5. Soudatight Hybrid, 6. SWS Vario Extra



GECERTIFICEERDE KWALITEIT
Vertrouwen is goed, controle is beter!

TECHNISCHE SPECIFICATIES
SOUDAFRAME SWI

Het SoudaFrame SWI voorwandmontagesysteem werd spe-
cifiek ontwikkeld met het oog op de thermisch optimale in-
stallatie van een raam in de isolatielaag. SOUDAFRAME SWI 
(Soudal Window Installation) is een intelligent prekadersys-
teem bestaande uit slanke L-vormige profielen vervaardigd uit 
glasvezelversterkte kunststof (GVK), plug-in verbindingsstuk-

ken (SWI Corner, SWI Link en SWI Support), een speciale lijm 
met hoge aanvangshechting die tegelijkertijd afdicht (lucht- 
en waterdicht) tussen het subframe en de muur en unieke 
veerclips, die dankzij een gestandaardiseerde voegdimensie, 
een eenvoudige afstelling en bevestiging van het raamkader 
toelaten.

* De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.
(a) Deze waarden werden bereikt met een verlijmd en geschroefd frame. Metselwerk: beton C20/25

(b) Deze waarden werden bereikt met een verlijmd en geschroefd frame incl. SoudaFrame SWI Support. Metselwerk: beton C20/C25
(c) Deze waarden werden bereikt met een raamprofiel + schroef in een frame van 200 mm incl. SoudaFrame SWI Support.

TECHNISCHE INFORMATIE STANDARD/MESURE EIGENSCHAPPEN
Materiaal GVK
Brandreactieklasse EN13501-1

DIN 4102
Klasse E (normaal ontvlambaar)
Classe B2

Thermische geleidbaarheid ( ) EN 12667  = 0,125 W/(m.K)
Temperatuurbestendigheid** -40 °C → 90 °C
Verwerkingstemperatuur 5 °C → 35 °C
Dikte Variabel (4 tot 6 mm)
Eigengewicht/meter 90 mm 2,200 kg/m

130 mm 2,583 kg/m 
160 mm 2,940 kg/m
200 mm 3,322 kg/m

Verouderingsbestendigheid Uitstekend
Vochtbestendigheid Uitstekend
Chemicaliënbestendigheid Uitstekend
Rotbestendigheid Uitstekend
Uittreksterkte kozijnschroef FRK = 1,08 kN
Drukbestendigheid kozijnschroef FRK = 1,17 kN
Lastoverdracht 90 mm ≤ 787 kg/m (a) 

130 mm ≤ 629 kg/m (b) 
160 mm ≤ 500 kg/m (b)
200 mm ≤ 375 kg/m (b)

Valbeveiliging FRK = 3,87 kN (c)



GETEST EN GOEDGEKEURD



* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. 
** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

TECHNISCHE INFORMATIE 

Basis

Consistentie 

Uithardingssysteem 

Huidvorming* (23°C/50% RV) 

Uithardingssnelheid* (23°C/50% RV)

Hardheid**

Dichtheid**

Elastisch vormherstel 

Max. toelaatbare vervorming 

Max. spanning** 

Elasticiteitsmodulus 100%** 

Rek bij breuk**  

Verbruik*

Aanvangshechting 

Temperatuurbestendigheid** 

Verwerkingstemperatuur 

EIGENSCHAPPEN

MS Polymeer

Standvaste pasta

Polymerisatie door luchtvochtigheid

ca. 5 min

3 mm/24 u

50 ± 5 Shore A

1,47 g/ml

> 75 %

± 20 %

3,00 N/mm²

1,60 N/mm²

500 %

Ca. 7 m per worst van 600 ml  
(enkele ril met driehoeksspuitmond)

Minimal 125 kg/m²

-40°C bis 90°C

5°C bis 35°C

STANDAARD

EN ISO 7389

EN ISO 11600

EN ISO 37

EN ISO 37

EN ISO 37

GECERTIFICEERDE KWALITEIT
Vertrouwen is goed, controle is beter!

TECHNISCHE SPECIFICATIES
SOUDASEAL SWI

Soudaseal SWI is een uiterst performante, neutrale, elas-
tische, één-component lijm en afdichtmiddel op basis van  
hybride polymeren met een zeer hoge initiële kleefkracht.  
Soudaseal SWI is speciaal ontwikkeld voor het verlij-

men en het tegelijk lucht- en waterdicht afdichten van het  
SoudaFrame SWI op de dragende muurconstructie. Zeer goede 
hechting op de meest voorkomende bouwondergronden.







SOUDAL WINDOW SYSTEM
SNEL & EENVOUDIG

AFDICHTING VAN   
AANSLUIT-
VOEGEN 
WWW

www.soudalluchtdicht.be



SOUDAL WINDOW SYSTEM
Afdichting van raamaansluitingen

DURAVALVE ™

REVOLU TIO N Ä R ES N E UES V
EN

TI
L



Elastisch kwaliteits PU-schuim dat beschikt over essentiële 
kenmerken, maar tevens uitblinkt in verwerkbaarheid. Vangt 
tot 50% voegbeweging op en garandeert zo een duurzame 
thermische en akoestische isolatie.
Uitstekend geschikt om bij de venstermontage de bouwkno-
pen volgens de EPB-regels uit te voeren en koudebruggen te 

vermijden. Zeer fijn te doseren, weinig tot geen post-expan-
sie en dus uiterst economisch in gebruik. Snelle huidvorming 
en doorharding, zodat er vlot kan verder gewerkt worden. 
Kan ook gebruikt worden bij negatieve wintertemperaturen.  
Herkenbare blauwe kleur. Zeer lage emissie (EC-1R Plus). 
Beschikbaar in gewone schroefdraad en Click&Fix®.

EIGENSCHAPPEN

FLEXIBEL
THERMISCHE ISOLATIE
AKOESTISCHE ISOLATIE

FLEXIFOAM

3 keer flexibeler dan een traditioneel PU-schuim

 Akoestische isolatie: RST,w = 63 dB

Thermische isolatie:  = 0,0345 W/m.K
Luchtdicht: a < 0,1 m³/h.m (daPa)2/3

Waterdampdoorlatend

Brandklasse B2

Hoge vormstabiliteit (geen krimp of post-expansie)

EC-1 PLUS
Zeer emissie-arm

MID
MIDDEN 

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Product Quality
1K Elastic PU Foam

According to QM360

Reg.-N°: 7031589



SOUDAL WINDOW SYSTEM
Afdichting van raamaansluitingen



SOUDATIGHT LQ/SP
VERBORSTEL- EN VERSPUITBAAR VLOEIBAAR LUCHT-  
EN DAMPDICHTINGSMEMBRAAN
Soudatight LQ / SP is een hoogwaardige polymeerpasta op 
waterbasis die na droging een volledig naadloos, lucht- en 
dampdicht elastisch membraan vormt. Voor de lucht- en 
dampdichte afdichting van doorvoeren, raamaansluitingen, 
muur-, vloer- en wand-plafondaansluitingen en dakverbindin-
gen. Soudatight LQ / SP kan op vrijwel alle minerale onder-
gronden in de gewenste laagdikte worden aangebracht. 

Soudatight SP is de verspuitbare versie voor grotere, meer 
professionele toepassingen die een airless spuittoestel 
vereisen, waar Soudatight SP GUN dan voor kleinere toe-
passingen gebruikt wordt i.c.m. een pneumatische pistool en 
compressor.
Soudatight LQ is de borstelbare, vezelversterkte versie die 
scheuren tot 2 mm kan overbruggen of opvullen.

LUCHTDICHT
DAMPREMMEND
ELASTISCH

EIGENSCHAPPEN

Vezelversterkt waardoor geschikt voor  
scheuroverbrugging tot 2 mm (Soudatight LQ)

Dampdiffusieweerstandsfactor (µ-waarde): 10241

Equivalente luchtlaagdikte (Sd-waarde): 10,96 m

Kan na droging worden geverfd,  
overpleisterd of bekleefd
Blijvend elastisch na uitharding

Temperatuurbestendigheid -20 °C tot +80 °C

EC-1 PLUS
ZEER EMISSIE-ARM

Zeer goede hechting op vele poreuze materialen,  
zelfs op licht vochtige

Getest volgens ift-richtlijn MO-01/1 & MO-02/1  
(wandaansluiting van ramen)

Luchtdicht en dampremmend

INT
INTERIEUR



SOUDAL WINDOW SYSTEM
Afdichting van raamaansluitingen



SOUDAL WINDOW SYSTEM
Afdichting van raamaansluitingen

SOUDATIGHT HYBRID
VERBORSTEL- EN VERSPUITBAAR VLOEIBAAR  
LUCHT- EN WATERDICHTINGSMEMBRAAN
Soudatight Hybrid is de hybride versie van Soudatight en kan 
zowel gebruikt worden voor binnen- als buitentoepassingen. 
Dit product laat toe om zeer eenvoudig en snel, na droging, 
een volledig naadloos vloeibaar, lucht- en slagregendicht 
membraan aan te brengen op doorvoeren, aansluitingen en 

oppervlakken (geen daktoepassingen). Soudatight Hybrid, 
verpakt in 600 ml worsten, kan eenvoudig met een borstel 
uitgesmeerd worden en kan met behulp van een speciaal 
pneumatisch pistool, de Jetflow 3 Foil Bag, zowel als ril als 
verspoten als coating aangebracht worden.

EIGENSCHAPPEN

LUCHTDICHT
SLAGREGENDICHT
ELASTISCH

Verborstel en verspuitbaar

Dampdiffusieweerstandsfactor (µ-waarde): 1464

Equivalente luchtlaagdikte (Sd-waarde): 1,4 m

Kan na droging worden geverfd,  
overpleisterd of bekleefd
Blijvend elastisch na uitharding

Temperatuurbestendigheid -40°C tot +90°C

EC-1 PLUS
ZEER EMISSIE-ARM

Getest volgens ift-richtlijn MO-01/1 & MO-02/1 
(wandaansluiting van ramen)

Lucht- en slagregendicht en dampopen

EXT
EXTERIEUR
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SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18
2300 Turnhout
Belgium
Tel: +32 14 44 78 78
www.soudal.com
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