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EXPERȚI ÎN IZOLANȚI, ADEZIVI ȘI 
SPUME PU 

Înființată în 1966, companie este în continuare o afacere de fami-
lie 100%. Având produse inovatoare, Soudal oferă soluții pentru 
aplicații de etanșare, lipire și umplere. Produsele noastre sunt 
folosite în construcții, industrie și bricolaj. Grupul Soudal are 
peste 3.000 angajați la nivel mondial, mai mult de o treime din 
aceștia lucrând la sediul din Turnhout, Belgia. Soudal activează 
în peste 65 țări din lume și își exportă produsele în mai mult de 
130 țări la nivel global. În 2019, compania a înregistrat vânzări de 
aproximativ 900 milioane EUR.
  
www.soudal.com

SOUDAL
BUILDING THE FUTURE

Având sediul în Belgia, Soudal este cel mai mare producător
Independent european de etanșanți, adezivi și spume pentru 
construcții.
 
ODepartamentul nostru de cercetare-dezvoltare din noul centru 
de cercetare-dezvoltare u peste 30 angajați de înaltă specializa-
re, dezvoltă și optimizează constant produsele existente și, prin 
colaborarea cu piața, dezvoltă produse noi și chiar și mai puternice 
pentru soluții inovatoare. Instituțiile de testare externe ne spri-
jină și ne monitorizează produsele în mod constant. Verificările de 
sistem și monitorizarea externă regulată asigură un nivel ridicat 
constant de consecvență a calității. Consultanții noștri sunt gata
să vă fie de ajutor cu recomandări și consultanță profesionistă.

SOUDAL

LIPIREA SUSTENABILĂ A GAZONULUI ARTIFICIAL

De mai mulți ani există practica utilizării gazonului artificial 
ca alternativă la gazonul natural. În toată lumea, acesta este 
aplicat în grădini particulare, terase, parcuri publice și tot felul 
de terenuri de sport. Gazonul artificial apare în locuri în care, din 
cauza condițiilor de mediu, gazonul natural nu poate crește, sau 
în locuri în care terenul trebuie să reziste la sarcini mai grele 
de trafic și impact din cauza activităților sportive. Utilizarea 
gazonului artificial are multe avantaje, nu numai că rămâne 
perfect verde pe tot parcursul anului, dar și contribuie la mai 
multe aspecte de conservare a mediului, cum ar fi reducerea 
consumului de apă și de pesticide. În calitate de experți în 
sectorul de adezivi și lipire, Soudal se angajează să sprijine toți 
instalatorii profesioniști, oferindu-le sisteme de lipire 

variate și personalizate, care permit o instalare eficientă
și fără griji. Pentru a corespunde diverselor aplicații
și niveluri de sarcină, Soudal a dezvoltat un sistem de lipire
monocomponent și bicomponent, ușor de aplicat cu scule
de instalare obișnuite.

•  Un sistem de lipire complet

•  Rezistent la intemperii, chiar și în timpul instalării

•  Timp deschis extins

•  Culoare verde
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METODE DE APLICARE

 

TPentru a explica ambele metode, ar trebui să știm că gazonul artificial este produs în rulouri. 

A doua metodă este pentru suprafețe mai mari de gazon arti-
ficial: grădini, terenuri de sport, parcuri, … . Această metodă 
presupune benzi întregi de gazon artificial pentru a acoperi 
întreaga suprafață. Pentru a conecta ambele benzi de gazon 
artificial, se folosește o bandă de lipire. Adezivul este întins 
pe banda de lipire iar cele două benzi de gazon artificial se 
lipesc una cu cealaltă pe această bandă de lipire.

Prima metodă este doar pentru suprafețe mici, unde se fo-
losește doar o parte din bandă. Acest lucru înseamnă că un 
strat de gazon artificial trebuie lipit de substrat. În acest caz, 
aplicăm cordoane drepte de adeziv și lipim gazonul direct de 
substrat.

1 2
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SOLUȚIILE SOUDAL 

Soudabond AG 341 este un adeziv poliuretanic de culoare verde, 
fără solvenți, monocomponent, pentru lipirea benzilor de teren 
sintetic pe benzile de lipire din poliester sau pe multe alte 
substraturi. Acest adeziv poate fi folosit atât interior cât și 
exterior, în toate condițiile meteo, și poate fi aplicat cu dispozitivul 
automat de aplicare a benzii, cu mistria, și cu pistolul de călăfătuit 
cu aplicator normal sau lat.

Soudabond AG 2K 342 este un adeziv poliuretanic de culoare verde,
fără solvenți, bicomponent, pentru lipirea benzilor de teren sintetic 
și marcajelor de teren pe benzile de lipire din poliester sau pe 
multe alte substraturi. Acest adeziv este adecvat pentru aplicarea 
pe terenurile de sport deoarece poate rezista la forțe mari de 

forfecare datorită proprietăților sale de înaltă elasticitate.
Poate fi folosit atât interior cât și exterior, în toate condițiile 
meteo, și poate fi aplicat cu dispozitivul automat de aplicare a 
benzilor sau cu mistria.
  

Soudabond AG 381 SMX este un adeziv poliuretanic de culoare 
verde, fără solvent și fără izocianat, pe bază de polimeri SMX. 
Foarte potrivit pentru lipirea terenurilor sintetice pe majoritatea 
substraturilor. De asemenea, foarte potrivit ca adeziv de reparații. 
Acest adeziv poate fi folosit atât în interior cât și în exterior, în
toate condițiile meteo și este aplicabil cu pistolul de călăfătuit, cu 
aplicator normal sau lat.
 

nadenband  zon/regen 60min 48h lijmkam applicator kitpistoolRezistent la
intemperii

Timp deschis
extins 

Rezistență bună la
toate condițiile 

meteo

Încărcare  
(complet uscat)

Mistrie Pistol de călfătuire
pentru cartuș și

folie

Aplicator cu 
container cu bandă 
izolatoare și adeziv 

DESCRIEREA PICTOGRAMELOR 
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nadenband  zon/regen

60 min 24-48 h

lijmkam applicator kitpistool

ADEZIVI SOUDABOND AG

BENEFICII:
•  Aderență excelentă pe aproape orice 

suprafață 
• Poate fi folosit în toate condițiile meteo 
• Impermeabil 
• Utilizare la interior și în exterior
• Elastic permanent după întărire 
• Culoare verde 
• Miros slab 

DISPONIBIL ÎN:
• Găleți de 18 kg (3x6 kg): Art. 138073 
• Tub folie 600 ml: Art. 138074
• Cartuș 310 ml: Art. 138075

SOUDABOND AG 341
ADEZIV POLIURETANIC MONOCOMPONENT

nadenband  zon/regen

60-70 min 12-24 h

lijmkam applicator

BENEFICII:
• Adecvat pentru terenuri de sport\
• Aderență excelentă pe aproape orice 

suprafață 
• Poate fi folosit în toate condițiile meteo 
• Impermeabil și rezistent UV 
• Utilizare la interior și în exterior
• Elastic permanent după întărire 
• Culoare verde
• Miros slab

RAPORT DE AMESTEC:
•  12 kg (A) cu 2 bidoane (B)
•  6 kg (A) cu 1 bidon (B)

DISPONIBIL ÎN:
•  Componenta - A
 • Găleată 12 kg: Art. 137082
 • Găleată 6 kg: Art. 137081
•  Componenta B
 • Bidon 0,85 kg: Art. 137083

SOUDABOND AG 342
ADEZIV POLIURETANIC BICOMPONENT

nadenband  zon/regen

15 min 24-48 h

kitpistool

BENEFICII:
•  Aderență excelentă pe aproape orice
suprafață 
• Poate fi folosit în toate condițiile meteo 
• Utilizare la interior și în exterior 
• Elastic permanent după întărire 
• Culoare verde
• Miros slab

DISPONIBIL ÎN:
•  Tub folie 600 ml: Art. 137085
•  Cartuș 290 ml: Art. 137084

SOUDABOND AG 381
ADEZIV HIBRID MONOCOMPONENT SMX
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METODE DE APLICARE

Respectați instrucțiunile producătorului 
de gazon artificial. Deschideți benzile și 
aplicați Bandă de Lipire Soudabond AG.
 

Aplicați adezivul cu o mistrie sau un 
aplicator cu striații pe Bandă de Lipire 
Soudabond AG. După aplicare, strângeți 
banda cu atenție. Apăsați călcând ușor pe 
bandă de câteva ori.

Banda de îmbinare Soudabond AG este folosită ca suport pentru adezivii de gazon artificial 
la lipirea benzilor de gazon artificial cu unul dintre adezivii Soudabond AG. Disponibilă 
cu lățimi de 30 cm.
 

BENEFICII:
• Compatibilitate foarte bună cu 

Soudabond  AG 341 și 
Soudabond AG 2K 342.

• Gata de utilizare
• Ușor de aplicat
• Flexibilă

APLICAȚII:
• Facilitează îmbinarea a două foi de 

gazon artificial

DISPONIBIL ÎN:
•   100m x 30cm: Art. 137340

BANDĂ DE ÎMBINARE

Butyband fleece AG este o bandă autoadezivă pe bază de cauciuc butil compatibil cu 
majoritatea substraturilor. Poate fi folosit ca substrat pentru adezivii de gazon artificial pentru 
lipirea benzilor de gazon artificial cu unul dintre adezivii Soudabond AG. Disponibilă cu lățimi 
de 10 și 15 cm.

BENEFICII:
•  Foarte bună compatibilitate cu Soudabond 

AG 341 și Soudabond AG 2K 342.
•  Gata de utilizare
•  Ușor de aplicat 
•  Flexibilă

APLICAȚII:
•  Facilitează îmbinarea a două foi de gazon 

artificial
•  Aderență și fixare pe substraturi
DISPONIBIL ÎN:
•   20m x 10cm: Art. 125547
•   20m x 15cm: Art. 125548

BANDĂ DE LIPIRE AUTOADEZIVĂ

BENZI DE LIPIRE 
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SISTEM DE LIPIRE A GAZONULUI ARTIFICIAL
• Un sistem de lipire complet
• Rezistent la intemperii, chiar și în timpul instalării
• Timp deschis extins 
• Culoare verde



SOUDAL RO
SOS BUC.-TÂRGOVIȘTE 697C
CREVEDIA - DÂMBOVIȚA
TEL.: +4 021 351 58 04
FAX: +4 021 351 58 04
EMAIL: OFFICE@SOUDAL.RO
WWW.SOUDAL.RO
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