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VAPOURSEAL 

Poznámka: Informácie obsiahnuté  v tomto dokumente sú výsledkom našich  testov a skúseností a sú  uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť  materiálov, podkladov, počet ich 
možných kombinácií a zpôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. 
V každom prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať. 
S.N.A.I.L. s.r.o.,Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841  www.soudal.sk 

 
Špeciálny pružne plastický lepiaci tmel na báze akrylových polymérov. Určený na spájanie všetkých typov 
parotesných zábran, vzduchotesné a parotesné tmelenie spojov Soudal Okenných fólií v rámci Soudal Window 
System . 
 
Technické dáta: 

Báza Akrylát 

Konzistencia pasta 

Systém vytvrdzovania fyzikálne vysychanie 

Špecifická hmotnos ť cca 1,03 g/cm³ 

Teplotná odolnos ť -40°C až 100°C (krátkodobo 120°C) 

Otvorený čas* 60-90 min. 

Doba vytvrdzovania* 2mm/24h 

Pevnos ť v ťahu (DIN 53504) >0,10 N/mm² 

Pevnos ť v šmyku (DIN EN 1465) >0,40 N/25mm 

Obsah sušiny 85% (bez rozpúšťadiel) 
*Môže sa líšiť v závislosti na okolitých podmienkach (teplota, vlhkosť, povaha povrchu atď. ) 
 
Charakteristika: 
- vzduchotesný a parotesný 
- má vysokú priľnavosť na PE, PP 
- vynikajúca priľnavosť na všetky typy parotesných zábran 
- dobrá priľnavosť na vlhké porézne povrchy 
- trvalo pružný 
- nevysychá ani nestráca objem 
- neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty 
- odoláva pôsobeniu UV žiarenia 
- neobsahuje plastifikátory 
 
Príklady použitia: 
- parotesné a vzduchotesné spoje parozábran 
- dotmelovanie a spájanie Okenných fólií v rámci SWS 
- vzduchotesné spoje väčšiny stavebných materiálov 
- tesnenie spojov priľahlých konštrukcií 
- garantovaná vzduchotesnosť a parotesnosť spojov podľa 
DIN4108-7 a NBN EN13829 (pri správnej aplikácii) 
 
Vhodné povrchy:  
Typy: všetky druhy parotesných fólií z materiálov ako PE, PA, 
PP, hliník, EPDM, PVC, Okenné fólie SWS v spojení so 
stavebnými podkladmi ako sú omietky, tehly, betón, drevo, 
izolačné materiály… 
Stav povrchu: Podklad musí byť suchý, čistý, bez prachu, 
mastnoty a nesúdržných častí. 
Príprava povrchu: nevyžaduje primer 
 
Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test priľnavosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použitie:  
Nanášanie: aplikačnou pištoľou naneste lepidlo v pruhoch s 
priemerom 3-5mm na okraj fólie parotesnej zábrany. Nechajte 
dostatočný presah jednotlivých fólií s ohľadom na dilatáciu 
stavby. Nasledujúce fólie zľahka pritisnite na povrch 
naneseného lepidla, spoj úplne nestlačujte. Zaistite, aby hrúbka 
lepidla v spoji bola v rozmedzí 1 až 2mm pri jeho minimálnej 
šírke 25mm. 
Pracovná teplota: +5 ° C až +50 ° C 
Čistenie: ihneď po aplikácii lakovým benzínom (White Spirit) 
alebo čistiacimi obrúskami Soudal Swipex 
 
Prevedenie: 
Farba: modrá 
Balenie:  kartuša 310ml 
 
Skladovate ľnos ť: 
24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chrá ňte pred mrazom! 
 
Bezpečnos ť a hygiena: Dodržujte bežné zásady bezpečnosti 
a hygieny práce. Používajte ochranné rukavice. Ďalšie 
informácie viď. bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na 
etikete. 
 
Poznámky: 
VAPOURSEAL nie je určený pre použitie na prírodný kameň 
z dôvodov rizika vzniku škvŕn v mieste spoja. 


