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SOUDASEAL SWI 

Dane techniczne: 

Podstawa:  Polimer hybrydowy 

Konsystencja:  Pasta 

System utwardzania:  Polimeryzacja w kontakcie z wilgocią 

Czas tworzenia naskórka(*): Ok. 5 minut (przy 23°C/50 % RH) 

Szybkość utwardzania(*) 3 mm/24 godz. (przy 23°C/50 % RH) 

Twardość (Shore A): 50 +/- 5 

Ciężar właściwy:  1,47 g/cm3  

Powrót elastyczny:  > 75% (ISO 7389) 

Dopuszczalne odkształcenie: 20% 

Maksymalne naprężenie: 3,0 N/mm2 (ISO 37) 

Moduł elastyczności:  1,6 N/mm2  (ISO 37) 

Wydłużenie przy zerwaniu: 500 % (ISO 37) 

Wydajność: Ok. 7 m.b. ścieżki o przekroju trójkątnym z folii 
600 ml 

Chwyt początkowy: Min. 125 kg/m2 

Odporność termiczna (po utwardzeniu): od -40°C do +90°C 

Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C 
* W wysokich temperaturach czasy obróbki i utwardzania w przekroju skracają się, w niskich wydłużają 

 
Charakterystyka: 
Szybkoutwardzalny klej-uszczelniacz hy-
brydowy o bardzo wysokiej sile chwytu po-
czątkowego (initial tack) przeznaczony do 
mocowania i uszczelniania ramy montażo-
wej Soudaframe SWI poza licem ściany 
konstrukcyjnej budynku. Trwale elastyczny 
po utwardzeniu, charakteryzuje się wysoką 
wytrzymałością na ścinanie i odrywanie 
(obciążenie wiatrem FRK=4,71kN). Daje 
się łatwo aplikować i obrabiać zarówno w 
niskich, jak  i wysokich temperaturach (bez 
pęcherzykowania). Odporny na promie-
niowanie UV  i warunki zewnętrzne. Jest 
bezwonny, nie zawiera silikonów, izocyja-
nianów ani rozpuszczalników. Po utwar-
dzeniu może być malowany – również far-
bami wodnymi. Elastyczne spojenie działa 
wygłuszająco, pochłania wibracje i kom-
pensuje niewielkie zmiany ruchomości kle-
jonych elementów.  
 

 
Zastosowanie:  
- Klejenie i montaż ramy Soudaframe 

SWI do typowych podłoży budowlanych 
z zachowaniem gazo- i wodoszczelno-
ści połączenia, 

- uszczelnianie narożników ramy monta-
żowej SWI przed instalacją stolarki 
okiennej,  

- montaż i uszczelnianie parapetów we-
wnętrznych i zewnętrznych, listew i pro-
fili wykończeniowych z metali (w tym 
aluminium), konglomeratów, MDF itp. 

 
Opakowanie i kolor: 
Folia 600ml: szary (137004). 
 
Przechowywanie: 
12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miej-
scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. 
 

http://www.soudal.pl/
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Normy i certyfikaty: 
Spełnia wymagania LEED „Niskoemisyjne 
materiały: kleje i uszczelniacze”:  
- SCAQMD Reg. 1168,  
- USGBC LEED® 2009 v.4.1 (VOC).  
 
Odporność chemiczna: 
Bardzo dobra, jeśli chodzi o wodę, wodę 
morską, rozpuszczalniki alifatyczne, keto-
ny, estry, alkohole, rozcieńczone kwasy i 
zasady.  
Ograniczona odporność na rozpuszczalniki 
aromatyczne, kwasy o wysokim stężeniu i 
węglowodory chlorowane. 
 
Podłoża: 
Ściany nośne nie wymagają specjalnego, 
ale w przypadku narażenia na kontakt z 
wilgocią zalecamy zagruntowanie prepara-
tem Primer 150. Przed aplikacja kleju po-
wierzchnia ramy montażowej powinna zo-
stać oczyszczona preparatem Soudal Sur-
face Cleaner.  
Nie stosować na podłożach z PP, PE, 
PTFE (np. Teflon®), miedzi, mosiądzu, 
brązu i materiałach bitumicznych. 
 
Wymiary spoin: 
Aby osiągnąć optymalne połączenie wy-
trzymałości i elastyczności spojenia należy 
zachować min. 2 mm grubości poduszki 
klejowej.  
 
Sposób użycia:  
- podłoże musi być czyste, wolne od 

tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń 
(kurz, stare szczeliwa, itp.), ale może 
być lekko wilgotne, 

- przy pomocy dyszy profilowanej dołą-
czonej do produktu nakładać dwie nie-
przerwane ścieżki kleju o przekroju trój-

kątnym po obwodzie ramy montażowej, 
w odległości ok. 1 cm od zewnętrznych  
krawędzi,  

- dodatkowo doszczelnić pojedynczą 
ścieżką narożniki i połączenia paneli,   

- narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić  
benzyną lakową, preparatem Surface 
Cleaner  lub ściereczkami SWIPEX  

- utwardzony preparat można usuwać 
mechanicznie.   

 
Zalecenia: 
- Soudaseal SWI może być malowany 

wieloma rodzajami farb (również na ba-
zie wodnej). Ze względu na bardzo du-
żą ilość typów farb i lakierów zalecamy 
wcześniejsze wykonanie testów. 

- Uwaga! Czas wysychania farb alkilo-
wych może ulec wydłużeniu.  

- W przypadku stosowania różnych mas 
uszczelniających do fugowania szczelin 
kolejny uszczelniacz może być apliko-
wany dopiero po całkowitym utwardze-
niu warstwy wcześniejszej.   

- Nie stosować w miejscach stale nara-
żonych na kontakt z wodą.  

- Odbarwienia spowodowane kontaktem 
z chemikaliami, wysokimi temperatura-
mi, promieniowaniem UV nie mają 
wpływu na właściwości techniczne.  

- Unikać kontaktu z materiałami bitu-
micznymi, smołą, EPDM, neoprenem, 
butylem i innymi materiałami uwalniają-
cymi plastyfikatory – ponieważ może to 
powodować przebarwienia i utratę 
przyczepności. 

 
Zalecenia BHP: 
Przy użyciu produktu należy przestrzegać 
zwykłych zasad higieny pracy.  

 
 
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 przyjmo-
wać jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby. 

http://www.soudal.pl/

