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Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени доб-
росъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой  възможни приложения, които са извън на-
шия контрол, ние не може да  поемем каквито и да  било  отговорности за получените резултати. Във  всеки случай се препоръчва да  
се извършват предварителни тестове. 
 

СОУДАЛ ЕООД, гр.София 1220, бул."Илиенци"№15, тел. 00359 2 931 21 86, факс: 00359 2 931 21 44 
www.soudal.bg 

 
Технически характеристики:                                                                                                   

 Основа  Уплътнителна лента с оловен цвят 
 с битумна залепваща се ивица 

 Водоустойчивост  Много добра 

 Химична устойчивост  Без  устойчивост на разтворители 

 UV устойчивост  Много добра UV устойчивост 

 Температурен обхват  на работа  -40°C до +80°C 
 
 

Описание на продукта: 
SOUDABAND е самозалепваща се уплътнителна 
лента с оловен цвят. 
 
Характеристики: 

 Боядисваема (първо  тествайте) 

 Водоустойчива 

 UV – устойчива 

 Температуроустойчива 

 Устойчива  на климатични  промени 

 Не може да се нанася при температури под 
+5°C 

 
Приложения: 

 Уплътнява дупки, пукнатини и фуги върху 
всички повърхности, като бетон, камък, 
олово, алуминий, стъкло,  дърво и много 
пластмаси. 

 Може да бъде използване за външни  и 
вътрешни приложения, душкабини,  
дренажни тръби, листове от велпапе, рамки, 
еко-къщи, тавански прозорци и др. 

 
Опаковка: 
Цвят: лента с оловен цвят и битумна залепваща 
ивица. 
Опаковка: Лента 1м х 7,5 см на блистер.

Съхранение: 
Две години в неотворена опаковка, съхраняван 
на сухо и хладно място  при температури между 
+5°C и +25°C. 
  
Повърхности: 
Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и 
обезмаслени. При ниски температури, първо за-
топлете лентата с горещ въздух  (сешоар или др. 
уред). Премахнете защитния филм и нанесете 
без обтягане. Препокрийте поне 1,5 см за добро  
залепване. Препокрийте до 3 см при 
по-широки фуги. Завийте равномерно около 
тръбата с 1,5 см препокриване. Изгладете с 
кърпа или ролер (мече)за да премахнете 
въздушните балончета. Приложете силен  натиск 
по ръбовете. 
 
Препоръки за безопасност: 
Съблюдавайте обичайните правила на 
индустриалната хигиена.  Вижте опаковката за 
повече информация. 


