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SOUDAFOAM SMX® 

Dane techniczne: 

Podstawa: SMX polimer 

System utwardzania: Polimeryzacja z udziałem wilgoci 

Kolor Biały  

Gęstość: Ok. 22 kg/m3 

Wydajność box: 
Wydajność joint: 

ok. 14 l / puszka 500ml (FEICA TM 1003) 
ok. 11 mb. / puszka 500ml (FEICA TM 1002)   

Czas naskórkowania: Ok. 11 min. (FEICA TM 1014) 

Czas cięcia: Ok. 40 min. dla 3 cm warstwy (20°C /65 % RH.) 

Temperatura aplikacji: Od +5°C do +35°C  

Odporność termiczna: Od - 40°C do + 90°C  

Wytrzymałość na ściskanie: Ok. 7 kPa (FEICA TM 1011) 

Wytrzymałość na ścinanie: Ok. 25 kPa (FEICA TM 1012) 

Wytrzymałość na rozciąganie: Ok. 33 kPa (FEICA TM 1018) 

Wydłużenie przy Fmax:  Ok. 56 % (FEICA TM 1018) 
W wysokich temperaturach czas utwardzania w przekroju skraca się, w niskich temperaturach wydłuża. 
 
Charakterystyka: 

Pierwsza na świecie pianka mon-
tażowo-uszczelniająca w aerozolu 
wolna od izocyjanianów (MDI-free 
- Raport z badań SP Sweden F4 
17356). Ma doskonałą przyczep-
ność do podłoży budowlanych, 
m.in. do muru, cegły, betonu, ka-
mienia, drewna, PCV, aluminium, 
w tym również pokrytego powło-
kami proszkowymi, powierzchni 
szkliwionych itp. Charakteryzuje 

się wysoką gęstością i znakomitą izolacyj-
nością akustyczną i termiczną oraz bardzo 
niską emisją związków lotnych – potwier-
dzoną certyfikatem EC1 Plus ®. Dostępna 
również w wersji z aplikatorem wężyko-
wym.  
 
DURAVALVETM:  
Nowatorska konstrukcja zaworu puszki za-
pewnia absolutną szczelność opakowania, 
uniemożliwia ucieczkę gazu pędnego, 
utrzymuje niezmienną, optymalną konsy-
stencję piany i gwarantuje maksymalną 
wydajność przez cały okres przydatności 
do użycia.  

Zastosowanie:  
- Uszczelnienia przy montażu stolarki z 

PCV, aluminium i drewna, 
- wypełnianie wszelkich szczelin w złą-

czach ściennych i stropowych,   
- uszczelnienia, wypełnienia i wygłuszenia 

ścianek działowych, barier akustycznych, 
instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych 
itp.   

 
Opakowanie: 
Puszki aerozolowe: 500ml 
 
Przechowywanie: 
24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miej-
scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. 
 
Normy i certyfikaty: 
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL 
NV zgodnie z systemem ISO 9001.  
 
Sposób użycia: 
- Wszystkie podłoża muszą być czyste, 

suche, wolne od tłuszczu i luźnych za-
nieczyszczeń (kurz, grudki zaprawy, sta-
re szczeliwa, itp.),  
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- bezpośrednio przed aplikacją pianki zwil-
żyć podłoże  

- ościeżnicę drzwiową lub okienną zamo-
cować mechanicznie i usztywnić,   

- zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
ościeżnice i powierzchnie do nich przyle-
gające np. za pomocą folii malarskiej i 
taśmy maskującej,  

- puszka powinna mieć temperaturę poko-
jową (w razie potrzeby zanurzyć puszkę 
w letniej wodzie), 

- dokładnie wymieszać zawartość puszki 
przez energiczne potrząsanie (ok. 30 se-
kund) 

- nakręcić puszkę na pistolet, 
- przestrzeń roboczą wypełniać zawsze od 

dołu do góry jedynie w części objętości 
szczeliny (do 50%)  – pianka zwiększa 
swą objętość w czasie utwardzania, 

- warstwa pianki nie powinna być grubsza 
niż 3 cm przed utwardzeniem. Większe 
szczeliny wypełniać stopniowo warstwa-
mi. Następną warstwę nakładamy dopie-
ro po utwardzeniu poprzedniej i zwilżeniu 
jej wodą, 

- po całkowitym utwardzeniu, usunąć ele-
menty usztywniające, obciąć ostrym na-
rzędziem nadmiar pianki i zabezpieczyć 

przed działaniem promieni UV farbą, tyn-
kiem, silikonem lub innymi uszczelnia-
czami, 

- świeżą piankę usuwać Płynem czysz-
czącym do pianki firmy SOUDAL,  

- pianka utwardzona może być usuwana 
jedynie mechanicznie lub za pomocą 
preparatu PU REMOVER. 

 
UWAGA! Pozostawienie niezabezpieczo-
nej utwardzonej pianki spowoduje utratę jej 
właściwości izolacyjnych. 
 
Zalecenia BHP:  
Przy użyciu pianki przestrzegać zwykłych 
zasad higieny pracy:  
- nie wdychać gazu/rozpylonej cieczy, 
- nosić odpowiednią odzież ochronną, od-

powiednie rękawice ochronne i okulary 
lub ochronę twarzy, 

- w przypadku awarii lub jeżeli źle się po-
czujesz, niezwłocznie zasięgnij porady 
lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż ety-
kietę,  

- stosować wyłącznie w dobrze wentylo-
wanych pomieszczeniach, 

- chronić przed dziećmi. 

 
 
Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i  praktyki. Ze względu na różnorodność  materiałów i 
podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowie-
dzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby. 
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