
SOUDAL PANEL SYSTEM  |  1SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

SPS
SOUDAL PANEL
SYSTEM

www.soudal.com

Soudal Panel System
De sterke kracht achter uw gevelpanelen !

www.soudal.comSWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

SPS
SOUDAL PANEL
SYSTEM



2  |  SOUDAL PANEL SYSTEM SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

SPS
SOUDAL PANEL
SYSTEM

Wat is SPS?
Gevelpanelen bestaan er in alle soorten en maten. Het bevestigen van deze 
panelen met spijkers en schroeven voldoet niet meer aan de behoefte van 
de bouwheer die steeds meer waarde hecht aan esthetiek. Het verlijmen 
van gevelpanelen is hiervoor de oplossing bij uitstek. 

Om te voldoen aan deze groeiende vraag is “Soudal Panel System” in het leven geroepen. SPS is een hoogwaardig en zeer efficiënt systeem voor het 

onzichtbaar, geventileerd verlijmen van verschillende gevelpanelen op een aluminium draagstructuur in de woning- en utiliteitsbouw.

 

De unieke samenstelling van het Soudal Panel System maakt het mogelijk om vele soorten en merken gevel- en wandbekledingspanelen zoals HPL, 

vezelcement en multiplex op een duurzame en onzichtbare wijze te bevestigen.

SPS Soudabond 670 is een lijmkit speciaal ontwikkeld op basis van Hybrid Polymer Technology. Deze innovatieve technologie zorgt voor de hoog-

ste waarden betreffende hechting, lijmsterkte en elasticiteit om zo te voorzien in de best mogelijke verlijming.

 

Omdat verlijmde gevelpanelen tientallen jaren probleemloos dienst moeten doen, voorziet SPS in:

• Zeer goede weerstand tegen wind. Zelfs onder extreme omstandigheden, zoals aan de kust op grote hoogten.

• Hoge elasticiteit om krimp en uitzetting onder invloed van temperatuur en vocht op te vangen.

• Zeer goede hechtingswaarden om de panelen langdurig op hun plaats te houden.

 

Daarnaast zorgt SPS ook voor een veel ruimer scala aan mogelijkheden betreffende ontwerp en creatie. De beperking door ingewikkelde bevesti-

gingsconstructies vormen niet langer een probleem.

 

Last but not least zorgt SPS voor een veel snellere afwerking waardoor veel tijd en en bijgevolg kosten worden bespaard .

Verlijmen is de toekomst – SPS is de oplossing !
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Wat zijn de voordelen van 
het SPS-verlijmingssysteem?

 1. Onzichtbare bevestiging = mooier afgewerkte gevel

 2. Blijvend elastische verbinding

 3. Snel en makkelijk in gebruik

 4. Optimale spanningsverdeling over het oppervlak

 5. Kostenbesparend

 6. 100%  zekerheid op lange levensduur

 7. Bestand tegen windbelasting, eigen gewicht en werking van de panelen

 8. Geen risico op vuilsporen (vb oxidatie schroeven)

 9. Bestand tegen neerslag, zure regen en reinigingsmiddelen

 10. Uitgebreide SPS Projectgarantie
  Om hiervoor in aanmerking te komen is het noodzakelijk om de SPS garantieprocedure nauwkeurig te volgen. Contacteer Soudal Technical Service 
  voor meer details.

 Soudal Panel System (SPS)

De gevel van het 

Soudal R&D center  

is volledig met  

SPS verlijmd!
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Waaruit bestaat het SPS systeem?
Het Soudal Panel System bestaat uit een doordacht gamma aan hoogwaardige producten die zorgen voor een permanente en vlakke hechting 

van diverse soorten gevelpanelen op een aluminium draagstructuur. 

Het systeem bestaat uit:

 Assortiment SPS

SPS Soudabond 670 SPS Activator SPS Cleaner SPS Fiberpanel Prep SPS Tape

Artikelnummer 290mL: 123025 

600mL: 123026

123023 123022 123024 110282

Basis Hybrid Polymer  

Technology

Solventmengsel  

met additieven

Solventmengsel Kunsthars Dubbelzijdige foamtape

Kleur Zwart Transparant Transparant Transparant Zwart

Verwerkingstemp. +5°C tot 35°C +5°C tot 35°C +5°C tot 35°C +5°C tot 35°C +5°C tot 35°C

Ondergrond Zeer groot hechtspec-

trum

Niet-poreus Niet-poreus Poreus Poreus en niet-poreus

Toestand ondergrond Schoon, droog, stof- 

en vetvrij

Schoon en droog n.v.t. Schoon en droog, stof- 

en vetvrij

Schoon en droog, stof- 

en vetvrij

Droogtijd 24h 10 minuten 10 minuten 60 minuten n.v.t.

Verpakking 290ml / 600ml 500ml alu-blik 500ml alu-blik 500ml alu-blik 12 x 3mm // 25m per rol

Houdbaarheid 12 maanden 12 maanden 12 maanden 6 maanden 12 maanden

Extra Rek bij breuk van 

>350% (DIN 53504).

Activator en hecht-

promotor in één.

Reiniger en ontvet-

ter in één.

Vormt een waterdichte 

laag.

Dient tevens als 

afstandshouder.

Voor de verwerking van de producten raadpleeg de technische fiches en de meest recente versie 
van de verwerkingsvoorschriften op www.soudal.com/SPS.

SPS Soudabond 670 

SPS Soudabond 670 is een supersterke, neutrale, permanent elastische 

en snel uithardende, één component lijmkit op basis van Hybrid Polymer  

Technology speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van diverse soorten 

gevelpanelen.

Eigenschappen:

•  Zeer goede adhesie op de geteste gevelpanelen

• Zeer hoge eindsterkte

• Lange open tijd van 10 min.

• Hoge elasticiteit

• Gemakkelijk toepasbaar en uitspuitbaar, ook onder moeilijke om-

standigheden

• Geen blaasvorming (ook niet bij warm en vochtig weer)

• Uitstekende weerstand tegen alle weersinvloeden

• Ecologisch voordeel: bevat geen isocyanaten, solventen, zuren of ha-

logenen

• Makkelijk verwerkbaar
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 Assortiment SPS

SPS Activator 

SPS Activator zorgt voor een betere hech-

ting van SPS Soudabond 670 op niet-

poreuze gevelpanelen en metalen (alumi-

nium) draagstructuur.

SPS Tape 

SPS Tape is een dubbelzijdige kleefband 

met een zeer hoge aanvangshechting. 

Met een afmeting van 12 mm breedte 

en 3,2 mm dikte zorgt de SPS tape voor 

de initiële hechting van het paneel op 

de aluminium draagstructuur. Daar-

naast zorgt de tape er ook voor dat SPS 

Soudabond 670 overal een gelijkmatige 

lijmlaag van +/- 3mm dikte heeft.

SPS Cleaner 

SPS Cleaner is een reiniger en ontvetter 

voor niet-poreuze ondergronden. Verwij-

dert snel vet, vuil en verse lijmresten op ge-

velpanelen, gereedschappen, etc.

SPS Fiberpanel Prep 

SPS Fiberpanel Prep is een speciaal ontwikkeld 

product om het hechtoppervlak van poreuze 

gevelpanelen (Eternit, Rockpanel,...) voor te 

bereiden. SPS Fiberpanel Prep is geschikt om 

poreuze en sterk absorberende oppervlakken 

te behandelen en een watervaste film te vor-

men.
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Hoe SPS aanbrengen?*

 Verwerking SPS

Opmerkingen: • Draag zorg dat de gevelplaten op een droge plaats gestockeerd zijn vòòr verlijming volgens richtlijnen van de fabrikant. • Geen 

voorbehandelingen of verlijmingen bij neerslag of hoge luchtvochtigheid (mist). • Vermijd condensvorming op de gevelplaten en draagconstructie. 

• Verwerken tussen +5°C en + 30°C in stofvrije omgeving. • Bij andere dan verticale verlijmingen steeds vooraf advies inwinnen. • Bij plafondverlijmin-

gen bevelen we aan eventuele risico’s door verwerkingsfouten uit te sluiten door het aanbrengen van een bijkomende mechanische bevestiging. 

• De voegafmetingen dienen voldoende breed te zijn om te vermijden dat de gevelplaten tegen elkaar drukken door uitzetting onder invloed van 

vocht en/of warmte.  Consulteer hiervoor de richtlijnen van de gevelplaatfabrikant en de uitzettingscoëfficiënt van de aluminium draagstructuur.

  Stap 1: Voorbereiding draagconstructie

Breng SPS Activator aan op een schone, niet-pluizende doek. Wrijf 

het hechtoppervlak van de draagconstructie schoon. Wrijf steeds in 

dezelfde richting om het vuil te verwijderen. Bij zeer vuile oppervlak-

ken eerst SPS Cleaner gebruiken.

Na volledig opdrogen, SPS Tape en SPS Soudabond 670 aanbren-

gen zoals aangegeven in Stap 4-5.

  Stap 2: Voorbereiding gevelplaat

Niet-poreuze gevelpanelen

Bij zeer vuile oppervlakken eerst reinigen met SPS Cleaner. Breng SPS 

Activator aan over de gehele lengte in ruime banen van ca. 15 cm 

breed met een schone, niet-pluizende doek. Wrijf steeds in dezelfde 

richting om vuil te verwijderen. Na aanbrengen 10 min. laten uitdam-

pen.

Poreuze gevelpanelen

Breng SPS Fiberpanel Prep aan in een uniforme, gesloten laag over 

de gehele lengte en in ruime banen van ca. 15 cm breed met een bor-

stel of rol.  Na aanbrengen 60 min. laten drogen. Start de verlijming 

max. 4 uur na aanbrengen van SPS Fiberpanel Prep.

  Stap 3: Voegafwerking

Verticale voegen

UV bestendige tape in de kleur van de gevelplaat kan aangebracht 

worden op de verticale metalen profielen om de metaalkleur weg te 

werken. Het is ook mogelijk om zwart geanodiseerde profielen te ge-

bruiken.

Horizontale voegen

Speciaal profiel kan in de voeg geplaatst worden.

  Stap 4: Tape

Breng SPS Tape aan op de verticale aluminium draagstructuur. Goed 

aandrukken en/of aanrollen. Verwijder de schutfolie pas nadat SPS 

Soudabond 670 werd aangebracht.

  Stap 5: Verlijming

Breng SPS Soudabond 670 aan d.m.v. een lijmkitpistool. Gebruik een 

spuitmond met V-insnijding opdat een gelijkmatige 3-hoekslijmril wordt 

aangebracht in de juiste hoeveelheid en zonder luchtinsluitingen. 

De lijmril aan de binnenzijde op 10mm naast de tape aanbrengen  om 

te voorkomen dat de lijm buiten het plaatoppervlak kan worden ge-

drukt en de aanvangshechting van de tape zou verminderen. 

Na het aanbrengen van de lijmkit dient de gevelplaat binnen 10 min. 

te worden gemonteerd om huidvorming van de lijmkit te vermijden.

Verwijder de schutfolie van SPS Tape. 

Positioneer de gevelplaat op de juiste plaats d.m.v. afstandshouders. 

Eénmaal op de juiste plaats, goed aandrukken. 

Overtollige niet-uitgeharde lijmresten kunnen met SPS Cleaner ver-

wijderd worden. Uitgeharde lijmkit kan enkel mechanisch worden ver-

wijderd.

* Zie gedetailleerde verwerkingsrichtlijnen op www.soudal.com.



SOUDAL PANEL SYSTEM  |  7SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

SPS
SOUDAL PANEL
SYSTEM

Verbruiksindicatie SPS*

 Verwerking SPS

Muur

Muur

Gevelpaneel

Gevelpaneel

Alu draagstructuur

Alu draagstructuur

SPS Fiberpanel Prep

SPS Activator

SPS Tape

SPS Soudabond 670

Thermische ontkoppeling

Isolatiemateriaal

Product Verbruik/verpakking m² gevelplaat
SPS Soudabond 670 (290ml) 7,1 m 2,3 m²
SPS Soudabond 670 (600ml) 15 m 5 m²
SPS Activator (500ml) 100 m 33 m²
SPS Fiberpanel prep (500ml) 11 m² 25 m²
SPS Tape 25 m 8,3 m²

* (afhankelijk van type gevelpaneel en lokale omstandigheden kunnen deze waarden wijzigen)

9 à 10 cm

9 à 10 cm

9 à 10 cm

2 cm

9 à 10 cm

40 à 60 cm

40 à 60 cm

40 à 60 cm

40 à 60 cm

4,5 cm

4,5 cm

SPS voor niet poreuze gevelpanelen

SPS voor poreuze gevelpanelen

2 cm
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De in deze brochure aangeboden informatie en onze toepassingstechnische adviezen in woord, geschrift en op andere wijze zijn naar beste weten opgesteld en dienen enkel als niet-bindende aanwijzin-
gen, ook met betrekking tot eventuele derden. De adviezen vrijwaren u niet van eigen beoordeling van onze aanwijzingen en onze producten aangaande de geschiktheid voor de beoogde handelingen 
en doeleinden. Toepassing, gebruik en verwerking van onze producten en andere producten op grond van deze toepassingstechnische adviezen bevinden zich buiten onze controlemogelijkheden en 
zijn dientengevolge volledig uw eigen verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten vindt plaats overeenkomstig de algemene verkoopvoorwaarden van Soudal N.V.

Soudal NV
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
T.: +32 (0)14 42 42 31
info@soudal.com
www.soudal.com
www.soudal.com/sps FO
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Bezoek onze website voor
meer informatie over SPS.
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