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ABOUT SOUDAL
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Acryrub
อะคลิลับ

คุณสมบัติ
   •  ไมซีดจาง ปองกันน้ำไดดี
   •  สามารถทาสีทับได
   •  ยึดเกาะไดดีกับวัสดุท่ีมีรูพรุน
      และอลูมิเนียม

การใชงาน
   •  ยาแนวรอยตอภายใน หนาตางอลูมิเนียม
      หนาตางไม 
   •  ยาแนวงานเฟอรนิเจอร งานบัว 
   •  โปวปดรอยแตกราวผิวปูนฉาบ กอนการทาสี

สี : ขาว, เบจ, โอค, น้ำตาล, ดำ
บรรจุ : หลอด 450 กรัม (24 หลอด/กลอง)

ยาแนว/หม่ันโปว อะคลิลิคโพลิเมอร ชนิดยืดหยุน
สำหรับรอยตอภายในอาคาร ไรกล่ิน ใชงานงาย

คุณสมบัติ   
   •  ไมซีดจาง ปองกันน้ำไดดี
   •  สามารถทาสีทับได
   •  ยึดเกาะไดดีกับวัสดุท่ีมีรูพรุน
      และอลูมิเนียม

การใชงาน
   •  รองรับรอยตอท่ีมีการขยายตัวไดสุงสุด 15%
   •  ใชปดรอยตอในงานอาคาร
   •  รอยตอระหวาง วงกบ ประตู หนาตาง อิฐกอ

สี : ขาว
บรรจุ : หลอด 310 มล. (24 หลอด/กลอง)

ยาแนวอะคลิลิคโพลิเมอร ชนิดยืดหยุนตัวสูง
คุณภาพสูง สำหรับงานภายนอก/ภายใน

PARQUET & TIMBER SEALANT
ปารเก แอนด ทิมเบอร ซีลแลนท

คุณสมบัติ   
   •  ไมมีตัวทำละลาย และซิลิโคน
   •  ทาสีทับได
   •  เคลือบทับได
   •  ไมมีกล่ิน
   •  มีสีใหเลือกหลากหลาย ตามชนิดไม

การใชงาน
   •  ยาแนวรอยตอ พ้ืนปารเก พ้ืนลามิเนต
   •  รอยตอระหวางพ้ืนไม และบัวเชิงผนัง
   •  รอยแตกราวบนงานไม

ยาแนวอะคลิลิค ออกแบบเปนพิเศษ สำหรับงานไม
งานพ้ืนไม ยืดหยุนตัวสูง คุณภาพสูง

Acryrub Exterieur Façades + 
อะคลิลับ เอ็กทีเรีย ฟาสาด

 

สี : โอคออน, โอคกลาง, บีช, เมเปล, เชอรร่ี ฯ
บรรจุ : หลอด 300 มล. (24 หลอด/กลอง)

Product - Acrylic Sealant
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Product - Silicone Sealant

Silirub 301 AC
ซิลิลับ 301 เอซี

คุณสมบัติ 
 •  ใชงานงาย
 •  สีไมซีดจาง ทนทานตอรังสียูวี
 •  ยืดหยุนตัวถาวร
 •  ยึดเกาะไดดีกับวัสดุหลายหลายประเภท
 •  มีกล่ินของ Acetic ระหวางการแข็งตัว

การใชงาน
•  รอยตองานกระจก อลูมิเนียม
•  รอยตอเคร่ืองทำความเย็น ตูเก็บสินคา
•  รอยตอระบบปรับอากาศ
•  รอยตอสุขภัณฑ

สี : ใส, ขาว, ดำ
บรรจุ : หลอด 280 มล. (24 หลอด/กลอง)

ยาแนวซิลิโคน 100% ชนิดมีกรดสำหรับงานท่ัวไป
ยืดหยุนตัวสูง คุณภาพสูง

คุณสมบัติ   
   •  ใชงานงาย
   •  สีไมซีดจาง ทนทานตอรังสียูวี
   •  ยืดหยุนตัวถาวร
   •  ยึดเกาะกับวัสดุไดหลากหลาย
   •  ไมทำใหเกิดสนิม

สี : ใส, ขาว, เทา, ดำ
บรรจุ : หลอด 280 มล. (25 หลอด/กลอง)

ยาแนวซิลิโคน ชนิดเปนกลาง ไมมีกลิ่น
ยืดหยุนตัว คุณภาพสูง

Silirub 361 AF
ซิลิลับ 361 เอเอฟ

คุณสมบัติ   
   •  ใชงานงาย
   •  สีไมซีดจาง ทนทานตอรังสียูวี
   •  ยืดหยุนตัวถาวร
   •  ยึดเกาะกับวัสดุไดหลากหลาย
   •  ไมทำใหเกิดสนิม
   •  ปองกันการเกิดเช้ือรา
   •  ปองกันน้ำ

ยาแนวซิลิโคน 100% ชนิดเปนกลาง ปองกันเช้ือรา
ไมมีกล่ิน ยืดหยุนตัว คุณภาพสูง

Silirub 308 NP
ซิลิลับ 308 เอ็นพี

 

สี : ใส, ขาว, เทา, ดำ, เบจ
บรรจุ : หลอด 300 มล. (25 หลอด/กลอง)

การใชงาน
  •  รอยตอท่ัวไปในอาคารท่ีมีการเคล่ือนท่ี
  •  รอยตอเพ่ือการขยายตัวระหวางวัสดุ
     ในงานกอสราง
  •  รอยตองานโลหะ
  •  รอยตอในงานกอสรางและงานติดต้ังกระจก
  •  รอยตองานหลังคา

การใชงาน
   •  รอยตอท่ัวไปในอาคารท่ีมีการเคล่ือนท่ี
   •  รอยตอเพ่ือการขยายตัวระหวางวัสดุ
      ในงานกอสราง
   •  รอยตองานโลหะ
   •  รอยตอในงานกอสรางและงานติดต้ังกระจก
   •  รอยตองานหลังคา



Product - Professional Sealant
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Silirub 371 WS
ซิลิลับ 371 ดับเบิ้ลยู เอส

 คุณสมบัติ   
    •  ซิลิโคน 100% คุณภาพสูง
    •  ยึดเกาะไดดีเย่ียมกับพ้ืนผิวหลากหลาย
    •  ตามมาตรฐาน ASTM C920 Class50
    •  ทนทานตอสภาวะอากาศ และส่ิงแวดลอม
       รุนแรง

สี : ใส, ขาว, ดำ 
บรรจุ : 600 ml. (12 หลอด/กลอง)

ยาแนวซิลิโคน ทนสภาวะชนิดเปนกลาง 
คุณภาพสูงสำหรับยาแนวงานกระจกผนัง
ภายนอก ท่ีตองการความยืดหยุน ทนทาน
ตอสภาวะอากาศ ส่ิงแวดลอม  

คุณสมบัติ   
   •   ไมท้ิงคราบ บนพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุน เชน หินออน
       แกรนิต หินธรรมชาติ
   •   ใชงานงาย
   •   ไมซีดจาง ทนทานตอรังสียูวี
   •   ปองกันการเกิดเช้ือรา
   •   ยืดหยุนตัวถาวร
   •   ยึดเกาะกับวัสดุไดหลากลาย

สี : ใส, ขาว, ดำ
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กลอง)

ยาแนวซิลิโคน ชนิดไมท้ิงคราบ (Non Staining)
คุณภาพสูง

Silirub Color
ซิลิลับ คัลเลอร

คุณสมบัติ   
   •  มีสีใหเลือกตาม RAL® Classic
   •  ใชงานงาย
   •  ไมซีดจาง ทนทานตอรังสียูวี
   •  ยืดหยุนตัวถาวร
   •  ยึดเกาะกับวัสดุไดหลากลาย
   •  ไมทำใหเกิดสนิม
   •  มาตรฐาน ISO 11600 F&G 25LM

การใชงาน
   •  รอยตองานกอสราง งานกระจก 
      งานอุตสาหกรรม 
   •  รอยตอประตูหนาตาง งานหลังคา 
   •  รอยตองานกระจก อลูมิเนียม ภายนอก
   •  งาน Curtain Wall งาน Façade 

ยาแนวซิลิโคน ชนิดเปนกลาง ยืดหยุนตัว
คุณภาพสูง

Silirub 381 NS
ซิลิลับ 381 เอ็นเอส

 

สี : RAL® Classic
บรรจุ : หลอด 300 มล. (15 หลอด/กลอง)

Silirub HT N
ซิลิลับ เอชที เอ็น
ยาแนวซิลิโคน ทนความรอนสูง 
ชนิดเปนกลาง ยืดหยุนตัว คุณภาพสูง

สี : ดำ
บรรจุ : 300 มล. (15 หลอด/กลอง)

การใชงาน
     •  ยาแนวรอยตอผนังภายนอก รอยตอวัสดุ
        ตกแตงภายนอกอาคาร รอยตอของอาคาร 
        รอยตอเพ่ือการขยายตัว 
     •  ใชไดดีเย่ียม กับการติดต้ัง Double Glaze 
     •  ใชยาแนวรอยตอกระจกภายนอกอาคาร
     •  รอยตอ กระจก กระจกลามิเนต อลูมิเนียม
        เหล็กชุบกัลวาไนซ คอนกรีต อิฐกอ
     •  รอยตองานกระจก อลูมิเนียม ภายนอก
     •  งาน Curtain Wall งาน Façade

การใชงาน
   •  ยาแนวรอยตอระหวางหินธรรมชาติ หรือ 
      วัสดุท่ีมีรูพรุน
   •  รอยตอแผนอลูมิเนียม คอม โพสิต
   •  รอยตอเพ่ือการขยายตัวระหวางวัสดุ
   •  รอยตองานกระจก
   •  รอยตอภายนอกอาคาร
   •  รอยตองานกระจก อลูมิเนียม ภายนอก
   •  งาน Curtain Wall งาน Façade

คุณสมบัติ   
   •   ทนอุณหภูมิสูงสุด  280 C
   •   ใชไดท้ังภายนอก ภายใน
   •   ยืดหยุนตัวสูง ทนทานตอการใชงานสูง
   •   ยึดเกาะกับวัสดุท่ัวไปในงานกอสรางไดดี

การใชงาน
   •   รอยตอยืดหยุน ในสภาวะอุณหภูมิสูง
       ตลอดเวลา
   •   รอยตอท่ีระบบน้ำรอน ระบบระบาย
       ความรอน 
   •   เตาเผา งานทอท่ีมีอุณหภูมิสูง

o
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Product - Polyurethane Sealant and Adhesive

Soudaflex 20 LM
ซูดาเฟล็ก 20 แอลเอ็ม

คุณสมบัติ 
 •  ใชงานงาย
 •  ยืดหยุนตัวถาวร
 •  ยึดเกาะกับวัสดุไดหลากหลาย
 •  ทนทานตอรังสียูวีไดดีเย่ียม
 •  ปองกันการซึมผานของน้ำ
 •  ทนทานตอสารเคมีหลากหลาย
 •  สามารถทาสีทับได
 •  มาตรฐาน ISO 11600 F25LM
 •  ออบแบบโดยเฉพาะสำหรับงานคอนกรีต

การใชงาน
 •  รอยตอในอาคารท่ีมีการเคล่ือนท่ี
 •  รอยตอระหวางวงกบ ประตู/หนาตาง
 •  รอยตองานคอนกรีตสำเร็จรูป
 •  รอยตอเพ่ือการขยายตัว

สี : ขาว, เทาคอนกรีต
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กลอง)

ยาแนวโพลียูรีเทน ยืนหยุนตัว สวนผสม
เด่ียว  คุณภาพสูง ชนิด Low Modulus

คุณสมบัติ    
   •  ใชงานงาย
   •  ยืดหยุนตัวถาวร
   •  ยึดเกาะกับวัสดุไดหลากหลาย
   •  ปองกันการซึมผานของน้ำ
   •  ทนทานตอสารเคมีหลากหลาย
   •  สามารถทาสีทับได
   •  กำลังรับแรงสูง
   •  แหงเร็ว

สี : ขาว, เทาคอนกรีต
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กลอง)

กาวโพลียูรีเทน ยืนหยุนตัว สวนผสมเด่ียว
คุณภาพสูง ชนิด High Modulus

Soudaflex Pro 42
ซูดาเฟล็ก โปร 42

 

การใชงาน
   •  ยึดปดรอยตอในงานกอสราง
   •  ยึดปดรอยตอในงานอุตสาหกรรม เชน
      รอยตอโลหะ ไม 
   •  งานยึดรอยตอท่ีอาจมีการส่ันสะเทือน
   •  รอยตองานพ้ืนคอนกรีต

Soudaflex 33 SL
ซูดาเฟล็ก 33 เอสแอล

คุณสมบัติ 
 •  ใชงานงาย
 •  ยืดหยุนตัวถาวร
 •  ทนทานตอการใชงาน
 •  ทนทานตอรังสียูวีไดดีเย่ียม
 •  ปองกันการซึมผานของน้ำ
 •  ทนทานตอสารเคมีหลากหลาย
 •  สามารถทาสีทับได
 •  มาตรฐาน ASTMC920
 •  ออบแบบโดยเฉพาะสำหรับงานคอนกรีต

การใชงาน
 •  รอยตอพ้ืนคอนกรีตท่ีมีการเคล่ือนท่ี
 •  รอยตอพ้ืนคอนกรีตสนามบิน โรงงาน
    อุตสาหกรรม
 •  รอยตอพ้ืนเพ่ือการขยายตัว

สี : เทาคอนกรีต
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กลอง
            12 ltr. (3 x ถุง 4 ลิตร)

ยาแนวโพลียูรีเทน ยืนหยุนตัวสูง ชนิดปรับ
ระดับดวยตนเอง สำหรับงานพ้ืนคอนกรีต

คุณสมบัติ    
   •  ใชงานงาย
   •  เพ่ิมกำลังการยึดเกาะ
   •  ปองกันแรงดันน้ำบนพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุน

สี : ใส
บรรจุ : 500 มล. (6 กระปอง/กลอง)

น้ำยารองพ้ืนสำหรับกาว/ยาแนวประเภท 
โพลียูรีเทน บนพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุน 

Primer 100
ไพรเมอร 100

 

สี : ใส
บรรจุ : 500 มล. (6 กระปอง/กลอง)

น้ำยารองพ้ืนสำหรับ กาว/ยาแนวประเภท
ซิลิโคน ไฮบริด บนพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุน 

Primer 150
ไพรเมอร 150

คุณสมบัติ 
   •  ใชงานงาย
   •  เพ่ิมกำลังการยึดเกาะ
   •  ปองกันแรงดันน้ำบนพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุน
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Soudaseal 215 LM 
ซูดาซีล 215 แอลเอ็ม

คุณสมบัติ     
    •   100% ไฮบริดโพลีเมอร
    •   ไมท้ิงคราบท่ีพ้ืนผิว (Non Staining)
         แมใชกับหินออน
    •   ไมมีสวนผสมของซิลิโคน ตัวทำละลาย
        กรด Isocyanates, Halogens
    •   ยึดเกาะโดยไมตองใชรองพ้ืน แมพ้ืนผิวมี
        ความช้ืน
    •   ทาสีทับได
    •   ไมมีความเส่ียงจากการเกิดฟองอากาศ
    •   ทนทานตอภาวะอากาศดีเย่ียม
    •   มาตรฐาน ASTMC920 Class 50

สี : ขาว, เทา, เทาคอนกรีต, เทาบะซอล, ดำ
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กลอง)

ยาแนวเอ็มเอสโพลีเมอร ยืดหยุนตัว
เปนกลาง คุณภาพสูง ชนิด Low Modulus

การใชงาน
 •  รอยตอประตูหนาตาง – PVCu อะลูมิเนียม ไม 
 •  รอยตอเพ่ือการขยายตัว
 •  รอยตองานหินออน
 •  รอยตออลูมิเนียมคอมโพสิต
 •  รอยตอสำหรับวัสดุผนังภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ   
   •  ไมมีสวนผสมของซิลิโคน ตัวทำละลาย 
      กรด Isocyanates, Halogens
   •  ยึดเกาะโดยไมตองใชรองพ้ืน แมพ้ืนผิวมีความช้ืน
   •  ทาสีทับได
   •  ไมมีความเส่ียงจากการเกิดฟองอากาศ
   •  ทนทานตอภาวะอากาศดีเย่ียม

สี : ขาว, เทาคอนกรีต, ดำ
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กลอง)

กาวยาแนวไฮบริดโพลีเมอร ยืดหยุนตัว
เปนกลาง คุณภาพสูง สำหรับการใชงานหนัก

Multibond SMX 25
มัลติบอนด เอสเอ็มเอ็กซ 25

 

 

การใชงาน
   •  รอยตอประตูหนาตาง – PVCu อะลูมิเนียม ไม 
   •  รอยตอเพ่ือการขยายตัว
   •  รอยตอแผนพรีคาส
   •  รอยตอสำหรับวัสดุผนังภายนอกอาคาร
   •  ยึดติดวัสดุไดหลากหลาย

คุณสมบัติ   
   •  ไมมีสวนผสมของซิลิโคน ตัวทำละลาย 
      กรด Isocyanates, Halogens
   •  ยึดเกาะโดยไมตองใชรองพ้ืน แมพ้ืนผิวมีความช้ืน
   •  ทาสีทับได
   •  ไมมีความเส่ียงจากการเกิดฟองอากาศ
   •  ทนทานตอภาวะอากาศดีเย่ียม

กาวยาแนวไฮบริดโพลีเมอร ยืดหยุนตัว เปนกลาง
คุณภาพสูง สำหรับการใชงานหนัก

Soudaseal 212 CS
ซูดาซีล 212 ซีเอส

 

การใชงาน
   •  รอยตอประตูหนาตาง – PVCu อะลูมิเนียม ไม 
   •  รอยตอเพ่ือการขยายตัว
   •  รอยตอแผนพรีคาส
   •  รอยตอสำหรับวัสดุผนังภายนอกอาคาร

สี : ขาว, เทาคอนกรีต, เทาเขม, ดำ
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กลอง)

Product - Hybrid Sealant

 
คุณสมบัติ   
   •  ไมมีสวนผสมของซิลิโคน ตัวทำละลาย 
      กรด Isocyanates, Halogens
   •  ยึดเกาะโดยไมตองใชรองพ้ืน แมพ้ืนผิวมีความช้ืน
   •  ทาสีทับได
   •  ไมมีความเส่ียงจากการเกิดฟองอากาศ
   •  ทนทานตอภาวะอากาศดีเย่ียม
   •  High Modulus

กาวยาแนวไฮบริดโพลีเมอร ยืดหยุนตัว เปนกลาง
คุณภาพสูง สำหรับการใชงานหนัก

Multibond SMX 35
มัลติบอนด เอสเอ็มเอ็กซ 35

 

การใชงาน
   •  รอยตอประตูหนาตาง – PVCu อะลูมิเนียม ไม 
   •  รอยตอเพ่ือการขยายตัว
   •  รอยตอแผนพรีคาส
   •  รอยตอสำหรับวัสดุผนังภายนอกอาคาร
   •  รอยตองานพื้น
   •  ยึดติดวัสดุไดหลากหลาย

สี : ขาว, เทาคอนกรีต, ดำ
บรรจุ : 600 มล. (12 หลอด/กลอง)
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Product - Construction Adhesive

T-Rex Bond Asia
ที-เร็กซ บอนด เอเชีย

การใชงาน
  •  งานบัวไม บัวโฟม PU บัวโฟม PS 
  •  ติดกระจก กระเบ้ือง เซรามิก
  •  ติดวัสดุตาง ๆ ในงานกอสราง โดย
     ไมตองใชตะปู
  •  งานประกอบข้ึนรูป ในงานอุตสาหกรรม
  •  ยึดติดวัสดุ โดยไมตองใชน็อตหรือตะปู

สี : น้ำตาล
บรรจุ : 360 กรัม (24 หลอด/กลอง)

กาวตะปู ผลิตจากยางสังเคราะห กำลังยึดเกาะ 
กำลังรับแรงสูง ยึดเกาะไดหลากหลายวัสดุ
แหงตัวเร็ว 

คุณสมบัติ    
   •  ยึดเกาะทันที แมในแนวผนัง และงานเพดาน
   •  แรงยึดเกาะทันที 300 กก/ตร.ม.
   •  ไมมีกล่ิน
   •  ทาสีทับได

สี : ขาว
บรรจุ : 310 มล. (24 หลอด/กลอง)

กาวตะปูสูตรน้ำ กำลังรับแรงสูง มีสวนผสมของ
ไฟเบอร ยึดเกาะไดทันที (ขณะยังไมแข็งตัว) ยึดเกาะ
ไดหลากหลายวัสดุยึดเกาะทันที โดยไมตองมีวัสดุ
ค้ำยัน

T-Rex Bond Waterbased
ที-เร็กซ บอนด วอเตอรเบสด

 

การใชงาน
   •  งานบัวไม บัวโฟม PU บัวโฟม PS 
   •  ติดกระจก กระเบ้ือง เซรามิก
   •  ติดวัสดุตาง ๆ ในงานกอสราง โดย
      ไมตองใชตะปู
   •  งานประกอบข้ึนรูป ในงานอุตสาหกรรม
   •  ยึดติดวัสดุ โดยไมตองใชน็อตหรือตะปู

** วัสดุอยางนอย 1 ดาน ตองเปนวัสดุท่ีมีรูพรุน **

คุณสมบัติ    
   •  ลดระยะเวลาทำงาน 30% ยึดเกาะทันที ดีเย่ียม
   •  ประหยัด ใชไดพ้ืนท่ีมากสูงสุดไดถึง 14 ตร.ม.
   •  ทำงานไดดีแมพ้ืนผิวขรุขระ
   •  แข็งตัวเร็ว ทำงานตอไดภายใน 1 ชม.
   •  ปราศจากตัวทำละลาย
   •  ทนทานตอตัวทำละลายบางชนิด สี และสารเคมี
   •  อายุการใชงานยาวนาน ไมผุ ไมเกิดเช้ือรา
      ไมเก็บความช้ืน

สี : สม
บรรจุ : กระปอง 750 มล. (12 กระปอง/กลอง)

กาวโฟมโพรียูรีเทน พรอมใชงาน เอนกประสงค
สำหรับงานติดแผนฉนวน แผนยิปซ่ัม แผนปด
ผนังอ่ืนๆ

Soudabond Easy
ซูดาบอนด อีซี่

การใชงาน 
   •  ยึดติดแผนฉนวน แทบทุกประเภท EPS, SPX,
      PUR, ฯลฯ
   •  ยึดติดงานฝา แผนยิปซ่ัม ไฟเบอรบอรด 
      ฉนวนใตหลังคา
   •  ใชกออิฐมวลเบา 
   •  ปดชองวางระหวางแผนฉนวนกันความรอน

คุณสมบัติ    
   •  สูตรน้ำมันแหงตัวเร็ว
   •  กำลังรับแรงสูง
   •  ใชไดท้ังพ้ืนผิวมีรูพรุน และไมมีรูพรุน

EASYMakes life

25kg
=75

0m
l

25
KG30%

   faster14m2

no
mixing

10m2

Cellular
concrete AAC
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SMX-30 Plus
เอสเอ็มเอ็กซ-30 พลัส

    คุณสมบัติ
    •  ยืดหยุนตัวถาวร
    •  พรอมใชงาน
    •  ไมมีตัวทำละลาย และน้ำ
    •  ปราศจาก Isocyanates
    •  ใชงานงาย
    •  คงรูปไดดีหลังปาดดวยเกรียง
    •  แหงตัวเร็ว 
    •  กำลังรับแรงสูง 
    •  ใชไดกับระบบใหความรอนใตพ้ืน
    •  ไมกอใหเกิดคราบ

สี : น้ำตาลออน 
บรรจุ : ถัง 6 กก., ถัง 18 กก.(3x6 กก.)

กาวสำหรับงานพ้ืนปารเก ไมมีสวนผสมของตัวทำละลายสำหรับงานภายใน

Product - Floor Adhesive

สี : น้ำตาลออน 
บรรจุ : ถัง 6 กก., ถัง 18 กก.(3x6 กก.)

MS-30 PLUS
เอ็มเอส-30 พลัส

สี : น้ำตาลออน 
บรรจุ : ถัง 6 กก., ถัง 18 กก.(3x6 กก.)

กาวสำหรับงานพ้ืนปารเก ไมมีสวนผสมของตัวทำละลาย สำหรับงานภายใน

 คุณสมบัติ
    •  ยืดหยุนตัวถาวร
    •  พรอมใชงาน
    •  ไมมีตัวทำละลาย และน้ำ
    •  ปราศจาก Isocyanates
    •  ใชงานงาย
    •  คงรูปไดดีหลังปาดดวยเกรียง
    •  แหงตัวเร็ว 
    •  กำลังรับแรงสูง 
    •  ใชไดกับระบบใหความรอนใตพ้ืน
    •  ไมกอใหเกิดคราบ

การใชงาน
 •  สามารถใชไดกับงานภายในกับพื้นไม
    ทุกประเภท
 •  สามารถใชไดกับพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุน และไมมี
    รูพรุนรวมถึงพ้ืนท่ีมีระบบทำความรอน
 •  ใชไดดีกับไมท่ีกลัวความช้ืนบนพ้ืนผิวท่ีมี
    ความชื้น
 •  รับน้ำหนักไดใน 3 ชม. 
 •  ขัดพื้นไดใน 16 ชม.
 •  กำลังรับแรง 2 N/mm2

การใชงาน
 •  สามารถใชไดกับงานภายในกับพ้ืนไม
    ทุกประเภท
 •  สามารถใชไดกับพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุน และไมมี
    รูพรุนรวมถึงพ้ืนท่ีมีระบบทำความรอน
 •  ใชไดดีกับไมท่ีกลัวความช้ืนบนพ้ืนผิวท่ีมี
    ความช้ืน
 •  รับน้ำหนักไดใน 2  ชม. 
 •  ขัดพื้นไดใน 12 ชม.
 •  กำลังรับแรง 2 N/mm2

การใชงาน
 •  สามารถใชไดกับงานภายในกับพ้ืนไม
    ทุกประเภท
 •  สามารถใชไดกับพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุน และไมมี
    รูพรุนรวมถึงพ้ืนท่ีมีระบบทำความรอน
 •  ใชไดดีกับไมท่ีกลัวความช้ืนบนพ้ืนผิวท่ีมี
    ความชื้น
 •  รับน้ำหนักไดใน 8  ชม. 
 •  ขัดพื้นไดใน 24 ชม.
 •  กำลังรับแรง 1.2 N/mm2

MS-20 PLUS
เอ็มเอส-20 พลัส
กาวสำหรับงานพ้ืนไมสำเร็จ ไมจริง ปารเก ไมมีสวนผสมของตัว
ทำละลาย สำหรับงานภายใน
    คุณสมบัติ
    •  ยืดหยุนตัวถาวร
    •  สารระเหยต่ำ
    •  พรอมใชงาน
    •  ไมมีตัวทำละลาย และน้ำ
    •  ปราศจาก Isocyanates
    •  ใชงานงาย
    •  คงรูปไดดีหลังปาดดวยเกรียง
    •  แหงตัวเร็ว 
    •  กำลังรับแรงสูง 
    •  ใชไดกับระบบใหความรอนใตพ้ืน
    •  ไมกอใหเกิดคราบ

พรีเมียม แอลวีที 
Premium LVT 

กาวยืดหยุน ไมมีสวนผสมของตัวทำละลาย สำหรับ
 •  LVT / PVC 
 •  Linoleum 
 •  กระเบ้ืองยาง พ้ืนยาง พรม 
 •  พ้ืนไม

การใชงาน
 •  พรอมใชงาน 
 •  แรงยึดเกาะสูง
 •  ระยะเวลาการรอต่ำ ประมาณ 30 นาที
 •  สามารถเดินใชงานไดทันทีหลังการติดต้ัง
 •  ใชกับ sub floor heater ได
 •  ผานมาตรฐานดานสารละเหย EC-1 Plus 
 •  เปนไปตามมาตรฐาน EN-14258

สี : เบจ
บรรจุ : ถัง 13 กก.
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Product - PU Foam

Soudafoam
ซูดาโฟม

คุณสมบัติ 
•  ยึดเกาะไดดีบนพ้ืนผิวแทบทุกชนิด (ยกเวน PE, PP and PTFE)
•  ปองกัน เปนฉนวนความรอนท่ีดีเย่ียม
•  ปองกัน เปนฉนวนปองกันเสียงท่ีดีเย่ียม
•  ขยายตัวในระดับท่ีเหมาะสม
•  เน้ือโฟมละเอียด ยืดหยุนตัว
 

สี : เหลือง (B3, B2),  สีฟา (B1)
บรรจุ : กระปอง 750 มล. (12 กระปอง/กลอง)

Soudafoam คือตราสินคาพียูโฟม ท่ีไดรับความไววางใจ และ
แพรหลายท่ีสุดในโลก ในแตละป เราผลิตโฟมมากกวา 200 ลาน
กระปอง  และ Soudalยังเปนเจาของสิทธิบัตรมากมายเก่ียวกับ
พียูโฟม หากคุณกำลังมองหาพียูโฟม Soudafoam คือคำตอบ
ท่ีดีท่ีสุดสำหรับพียูโฟมมาตรฐาน มีคุณสมบัติในการปดชองวาง
ไดดี ไมมีสวนประกอบท่ีทำลายช้ันบรรยากาศ 

Soudafoam มีใหเลือก 3 ประเภท ตามคุณสมบัติการติดไฟ
ตามมาตรฐาน DIN4102
•  B1      •  B2      •  B3

Gun & Foam Cleaner 
กัน แอนด โฟม คลีนเนอร
สเปรยสำหรับทำความสะอาด
ปนยิงโฟมและทำความสะอาด
โฟมท่ียังไมแข็งตัว 

สี : ใส
บรรจุ : 500 มล.(12 กระปอง/กลอง)

การใชงาน
ทำความสะอาดปนยิงโฟม วาลวโฟม
ที่ยังไมแข็งตัวใชงานงาย รวดเร็ว
สามารถติดตั้งกับปนยิงโฟมไดทันที
•  สารทำความสะอาดโพลียูรีเทน
   มีตัวทำละลาย 
•  ใชงานงายสะดวก
•  บรรจุในกระปองสเปรย

Foam Remover
โฟม รีมูฟเวอร
ครีมสำหรับขจัดคราบพียูโฟมท่ีแข็งตัวแลว เน้ือครีมไมทำ
ความเสียหายกับพ้ืนผิวอลูมิเนียม ไมมีสวนประกอบของตัว
ทำละลาย ใชงานงาย ไดประสิทธิภาพ

สี : สีน้ำตาล
บรรจุ : 500 มล. (6 ชุด/กลอง)

การใชงาน 
•  ขจัดคราบพียูโฟมท่ีแข็งตัวแลวบนพ้ืนผิว
    ท่ีไมมีรูพรุน เชน พลาสติก โลหะ พีวีซี

Soudafoam มีใหเลือกตามวิธีการใชงานดังน้ี
•  Soudafoam 1K หลอดฉีดพรอมใชงาน
•  Soudafoam Gun สำหรับใชคูกับปนโฟม

การใชงาน
•  ปดชองเปด ในงานหลังคา 
•  ใชสำหรับงานดูดซับเสียง
•  ใชปองกันความรอน 
•  เติมเต็มรอยตอท่ีไมมีการเคล่ือนท่ี
•  เติมเต็มชองวางระหวางผนังและวงกบ ประตูหนาตาง



SWS : THE SOUDAL WINDOW SYSTEM 
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SWS : THE SOUDAL WINDOW SYSTEM
Soudal นำเสนอ SWS (The Soudal Window System) ซ่ึงเปนระบบท่ีมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานหนาตาง
อยางสูงสุด โดย SWS ประกอบดวยหลากหลายผลิตภัณฑทำงานรวมกัน เพ่ือปดรอยตอระหวางวงกบหนาตางและ
งานผนัง ซ่ึงรอยตอดังกลาว มักมีขนาดต้ังแต 5 – 20 มม. ซ่ึงบริเวณดังกลาวเปนจุดท่ีมีความสำคัญตอการติดต้ัง

SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

เปรียบเทียบกับสวนอ่ืน ๆ ในงานกอสราง รอยตอมักถูกใหความสำคัญนอยกวาท่ีควรจะเปน ท้ังท่ีความเปนจริงรอยตอมีความสำคัญกับ
คุณภาพของอาคาร และควรถูกวางแผน และคำนึงถึงองคประกอบตาง ๆ เพ่ือกำหนดรายละเอียด การทำงานท่ีเหมาะสมในทางปฏิบัติ ไมวา
รอยตอจะไมไดขนาดตามท่ีควรจะเปน หรือไมเปนไปตามท่ีวางแผนไว ผูออกแบบ/เจาของโครงการ/ผูรับเหมา สามารถติดตอเจาหนาท่ี 
Soudal เพ่ือนำเสนอผลิตภัณฑ รวมถึงทางเลือกในการแกปญหาท่ีเหมาะสมแกโครงการโดยการทำงานรอยตอน้ัน สามารถใหผลลัพธ 
อยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางประกอบกันดังน้ี

• Airtightness (ปองกันการผานของอากาศ, กล่ิน)
• Aesthetics (ความสวยงาม) 
• Fire protection (ปองกันไฟ)

• Acoustics (ปองกันเสียงรบกวน) 
• Thermal insulation (ปองกันความรอน)
• Protection against driving rain and humidity
  (ปองกันฝน และความช้ืน)

Sealing of joints is an important unimportance
“รอยตอ” สิ่งสำคัญที่มักถูกละเลย

 
                 •  Airtightness and Damp protection - บริเวณดานภายใน
                 •  Thermal and Acoustic insulation - บริเวณภายในรอยตอ
                 •  Weather and Wind protection – บริเวณดานภายนอก

งานหนาตาง และมักเปนบริเวณท่ีพบปญหาท่ีหลากหลายในงานหนาตาง SWS สามารถปรับใชไดท้ังงานกอสรางใหม
งานปรับปรุงอาคาร และใชไดกับหนาตางหลากหลายประเภทวัสดุ ไมวาจะเปนอลูมิเนียม พีวีซี หรือ ไม 

FLEXIFOAM

Super insulating and airtight
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SOUDAL
W INDO W  
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Überwachte und zertifizierte
Bauprodukte

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN • ÜBERWACHEN • ZERTIFIZIEREN
anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

gemäß § 28 BauO NRW

Top grade gun applied PU foam with out-
standing insulation characteristics com-
bined with ease of use.  Very precise appli-
cation, low post expansion, very economic in 
use. Fast skin formation and curing, which 
results in shorter waiting times. Can also be 
used in winter at below 0°C temperatures. 
Its elasticity makes it a good long-term 
thermal and acoustic insulator. Especially 
developed for window installation in accord-
ance with the EPB rules by avoiding thermal 
bridges. Recognisable blue colour. Available 
in standard thread and Click&Fix® . Very low 
VOC emissions (EC1 Plus).

FLEXIFOAM
Elasticity
(Report IFT-Rosenheim 10535276)

Thermal insulation
λ = 0.0345 W/(m.K)
(Report MPA Hannover 070598.1)

Airtightness
A < 0,1 m³ / (h.m ( daPa )2/3 )
(Report IFT-Rosenheim 10535276)

Acoustic insulation
RST,w=60 dB (-1,-4)
(Report IFT-Rosenheim 10533428)
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SWS FOR INSTALLERS
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SOUDATIGHT HYBRID

Brushable and sprayable 
liquid membrane

SWS FOR INSTALLERS

Soudatight Hybrid is the hybrid version of the Soudatight range and can 
be used for both in- and outdoor applications. Very low Emission (EC1 
Plus according to GEV Emicode). This product allows for very easy, fast 
and economical application of an air- and watertight membrane on pe-
netrations, connections and surfaces (no roof applications). Forms an 

Soudatight Hybrid can be applied as a bead with a manual, battery or 
pneumatic caulking gun or as a bead or sprayed as a coating with the 

Di�usion resistance factor (µ-value):
1464 µ
(ift report 16-001592 PR01)
Ability to be plastered over:
once dried, it can be plastered over
Adhesion strength:
very good adhesion on many substrates
Equivalent air layer thickness (Sd-value):
1,40 m
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PLUSPLUSEPDM MEMBRANE FIX

EPDM sealing membrane for façade applications, with 20mm butyl selfadhe-
sive strip. Soudal EPDM Membrane FIX cladding will render window to wall 
connections water-and airtight. To be used in combination with Soudaseal 
EPDM (adhesive). 
Thickness: 0,8mm

SWS FOR INSTALLERS

Roll  
Art. Nr.: 130283   0,8x150 mm541118313413320 m /Box
Art. Nr.: 130284   0,8x200 mm541118313412620 m /Box
Art. Nr.: 130285   0,8x250 mm541118313414020 m /Box
Art. Nr.: 130286   0,8x300 mm541118313411920 m /Box

EN13984

SOUDATIGHT HYBRID

Brushable and sprayable 
liquid membrane

SWS FOR INSTALLERS

Soudatight Hybrid is the hybrid version of the Soudatight range and can 
be used for both in- and outdoor applications. Very low Emission (EC1 
Plus according to GEV Emicode). This product allows for very easy, fast 
and economical application of an air- and watertight membrane on pe-
netrations, connections and surfaces (no roof applications). Forms an 

Soudatight Hybrid can be applied as a bead with a manual, battery or 
pneumatic caulking gun or as a bead or sprayed as a coating with the 

Di�usion resistance factor (µ-value):
1464 µ
(ift report 16-001592 PR01)
Ability to be plastered over:
once dried, it can be plastered over
Adhesion strength:
very good adhesion on many substrates
Equivalent air layer thickness (Sd-value):
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anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

gemäß § 28 BauO NRW

Top grade gun applied PU foam with out-
standing insulation characteristics com-
bined with ease of use.  Very precise appli-
cation, low post expansion, very economic in 
use. Fast skin formation and curing, which 
results in shorter waiting times. Can also be 
used in winter at below 0°C temperatures. 
Its elasticity makes it a good long-term 
thermal and acoustic insulator. Especially 
developed for window installation in accord-
ance with the EPB rules by avoiding thermal 
bridges. Recognisable blue colour. Available 
in standard thread and Click&Fix® . Very low 
VOC emissions (EC1 Plus).

FLEXIFOAM
Elasticity
(Report IFT-Rosenheim 10535276)

Thermal insulation
λ = 0.0345 W/(m.K)
(Report MPA Hannover 070598.1)

Airtightness
A < 0,1 m³ / (h.m ( daPa )2/3 )
(Report IFT-Rosenheim 10535276)

Acoustic insulation
RST,w=60 dB (-1,-4)
(Report IFT-Rosenheim 10533428)

SWS FOR INSTALLERS

°C °F

SWS FOR INSTALLERS

SOUDABAND AKTIV PLUS
Soudaband Aktiv Plus is an impregnated, multifunctional joint sealant 
tape for the simple installation of exterior joinery with one single pro-
duct. Suitable for so-called “tunnel installation”, such as in a solid 
wall or timber framed building. Fulfils 3 functions:
•  exterior sealing against (driving) rain up to at least 600Pa (BG1)
•  airtight sealing on the inside (BGR)
•  thermal and acoustic insulation in the centre
Available in several dimensions: see table p. 31

SOUDABAND PRO BG1 / CLASS 1
Standardised, pre-compressed joint tape to seal facade joints against 
driving rain. Fulfils class BG1 in accordance with DIN18542:2009. Re-
sistant against driving rain up to at least 600Pa, suitable for uncovered 

rod in check reveal installation. 
Available in several dimensions: see table p. 31

°C °F

การติดต้ังตามมาตรฐาน SWS ไดรับการทดสอบในหลากหลาย
ตัวแปร และการติดต้ัง โดยคำนึงถึงองคประกอบสำคัญ 3 สวน
ไดแก



SWM : Soudal Windows Manufacturing

Soudal ใหความสำคัญกับงานหนาตางและประตูเปนอยางสูง ตั้งแต
กระบวนการผลิตขึ้นรูปในโรงงาน จนถึงการติดตั้งหนางาน เราลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อสนองความตองการของงาน 
หนาตางและประตูทุกรูปแบบ โดยใหความสำคัญกับทุก ๆ ปจจัย ไมวาจะ
เปนวัตถุดิบ ตนทุน คุณภาพ ความย่ังยืน การประหยัดพลังงาน
การใชงานและการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่มีชื่อเสียง ศูนยวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ ณ ประเทศเบลเยี่ยม มีโครงการในการวิจัยและ
พัฒนามากกวา 300 โครงการ ทำงานรวมกันกับผูมีสวนเกี่ยวของใน
อุตสาหกรรมในทุกระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล นำเสนอแนวความคิด
ใหม ๆ เพื่อสรางผลิตภัณฑ วิธีการใหม ๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
หนาตางและประตูใหพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง

Windows & Doors
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Aluseal
อลูซีล

สี : ใส
บรรจุ : 310 มล.  (12 หลอดตอกลอง)

สี : ใส
บรรจุ : 500 มล. (6 กระปอง/กลอง)

สี : ใส
บรรจุ : 500 มล. (6 กระปอง/กลอง)

สี : ใส
บรรจุ : 500 มล. (12 กระปอง/กลอง)

ยางสังเคราะห เน้ือใส สำหรับปองกันหนาตัด
อลูมิเนียมบริเวณรอยตอ ไมทำลายสี สีผง ปองกัน
การเกิดสนิมบริเวณหนาตัดอลูมิเนียม

น้ำยาทำความสะอาดพ้ืนผิวอลูมิเนียม
กอน/หลังการทำงานประกอบอลูมิเนียม 

Surface Cleaner
เซอรเฟส คลีนเนอร

 
คุณสมบัติ
 •  ปองกันน้ำ สภาพอากาศ บริเวณรอย
    ตออลูมิเนียม
 •  ทนทานตอแสงแดด 
 •  ยืดหยุนตัวสูง
 •  สามารถใชคูกับ Soudabond 641,
    Soudabond 642 Duo

คุณสมบัติ   
•  ใชไดกับพ้ืนผิวอลูมิเนียม และพ้ืนผิวท่ีไมมี
    รูพรุนอ่ืนๆ 
•  ทำความสะอาดคราบ Aluseal/
   Polyurethane/Silicone/Hybrid ท่ียัง
   ไมแข็งตัว
•  ไมสรางความเสียหายท่ีพ้ืนผิวอลูมิเนียม
•  ใชไดกับ Aluseal / Soudabond 641 / 
   Soudabond 642 Duo

Surface Activator
เซอรเฟส แอคติเวเตอร
น้ำยาทำความสะอาด ขจัดคราบ และรองพ้ืน 
สำหรับพ้ืนผิวท่ีไมมีรูพรุน เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะ 
ทำความสะอาดพื้นผิวที่ไมมีรูพรุนกอนการ
ทำงาน ซิลิโคน/โพลียูรีเทน/ไฮบริด/โพลีซัลไฟด

**อาจท้ิงคราบขาวท่ีพ้ืนผิวหลังการทำงาน

Surface Activator Spray 601
เซอรเฟส แอคติเวเตอร สเปรย 601 

สเปรยเพ่ิมการยึดเกาะของวัสดุยาแนวและกาว
บนพ้ืนผิวอลูมิเนียมเคลือบสีผง ท้ังพ้ืนผิวเรียบ
และผิวขรุขระใชไดกับวัสดุ โพลียูรีเทน/ซิลิโคน/
ไฮบริด

**ไมท้ิงคราบขาวท่ีพ้ืนผิวหลังจากแหงตัว

Product - SWM
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Product - SWM(cont)

Soudabond 641
ซูดาบอนด  641

คุณสมบัติ 
 •  กำลังรับแรงสูง
 •  เหมาะสำหรับวิธี Pre-Injection System
 •  ทนทานตอสภาวะแวดลอม 
 •  รับแรงไดดีใน 24 ชม.

สี : เบจ
บรรจุ : 300 ml.  (12 หลอด/กลอง)

กาว Polyurethane – ชนิดสวนผสมเดี่ยว
สำหรับงานประกอบเฟรมอลูมิเนียม เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงบริเวณรอยตอ หรือใชเปนกาวใน
งานอุตสาหกรรมประกอบโลหะอื่นๆ

คุณสมบัติ    
   •  กำลังรับแรงสูง
   •  แข็งตัวเร็ว 
   •  ปราศจากตัวทำละลาย
   •  เหมาะสำหรับวิธี Post-Injection
      System 
   •  รับแรงไดดี ภายใน 5-10 ชม.

สี : เบจ
บรรจุ : 2x300 ml. (6 คู/กลอง)

กาว Polyurethane - 2 สวนผสม สำหรับ
งานประกอบเฟรมอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงบริเวณรอยตอ หรือใชเปนกาวในงาน
อุตสาหกรรมประกอบโลหะอื่นๆ

Soudabond 642 Duo
ซูดาบอนด  642 ดูโอ

 

Soudaseal 2K
ซูดาซีล 2 เค

คุณสมบัติ 
 •  กำลังรับแรงสูง
 •  แข็งตัวเร็ว
 •  แข็งตัวโดยไมตองใชความช้ืน 
 •  ปราศจากตัวทำละลาย 
 •  ไมมีกล่ิน 
 •  ไมมีสวนผสมของ Silicone และ Isocyanate

สี : เทา
บรรจุ : 250 ml. (6 หลอด/กลอง)

กาว/ยาแนว Hybrid Polymer ชนิด 2 สวนผสม 
สำหรับงานยึดเกาะท่ีตองการความยืดหยุน สำหรับ
อุตสาหกรรมประกอบเฟรมอลูมิเนียม งานประกอบ
รถยนต งานกอสราง งานตอเรือ สำหรับพื้นผิว
ที่ไมมีรูพรุน

ซูดาบอนด  ดูโอ กัน
Soudabond Duo Gun

ปนสำหรับ Soudabond 642 Duo สำหรับมืออาชีพ 
มีความแข็งแรงทนทาน ใหความสม่ำเสมอของ
อัตราสวนผสม
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Firecryl FR
ไฟรคริล เอฟอาร

คุณสมบัติ    
   •  ปองกันการผานของไฟและควัน
   •  ขยายตัวเม่ือสัมผัสอุณหภูมิสูงกวา 120 °C 
   •  สามารถทาสีทับได
   •  สีไมซีดจาง และปองกันน้ำ
   •  ยึดเกาะไดดีกับพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุน
   •  ปองกันไฟไดนาน 4 ชม.

การใชงาน
   •  ปองกันไฟ และปองกันควัน สำหรับงานภายใน
   •  ยาแนวรอยตอปองกันไฟ สำหรับงานผนังและ
      ฝาเพดาน สำหรับรอยแตกราวในคอนกรีตและ
      ปูนฉาบ

สี : เทา, ขาว
บรรจุ :  300 มล. (15 หลอด/กลอง), 600 มล. (12 หลอด/กลอง) 

ยาแนวอะคลิลิค ปองกันไฟ ปองกันควันขยายตัว
เม่ือสัมผัสกับความรอน ยืดหยุนตัว 

Standards and certificates 

Firesilicone B1 FR
ไฟรซิลิโคน บี1 เอฟอาร

คุณสมบัติ    
   •  ยาแนวปองกันควันและแกส
   •  ยึดเกาะไดดีกับวัสดุหลากหลาย
   •  สีไมซีดจาง ปองกันรังสียูวี
   •  ไมสามารถทาสีทับได
   •  ปองกันไฟไดนาน 4 ชม.

การใชงาน
   •  ปองกันไฟ รอยตอเพ่ือการขยายตัว รอยตอ
      กอสราง ในงานกอสราง
   •  รอยตอในงานกอสรางและรอยตองานกระจกท่ี
      ตองการการทนไฟ

สี : เทา ,ขาว
บรรจุ :  300 มล. (15 หลอด/กลอง), 600 มล. (12 หลอด/กลอง) 

ยาแนวซิลิโคนปองกันไฟ ปองกันกล่ิน เปนกลาง 
สวนผสมเด่ียว ยืดหยุนตัว

Standards and certificates 

Soudaseal FR
ซูดาซีล เอฟอาร

คุณสมบัติ    
   •  ปองกันการผานของไฟและควัน
   •  ยึดเกาะไดดีกับวัสดุหลากหลาย แมมีความช้ืน
      เล็กนอย
   •  สามารถทาสีทับได
   •  สีไมซีดจาง และปองกันน้ำ
   •  ปองกันไฟไดนานสูงสุด 4 ชม.

การใชงาน
   •  ยาแนวรอยตอปองกันไฟ ท้ังงานภายนอก
      และภายใน รอยตอกอสราง รอยตอเพ่ือการ
      ขยายตัว
   •  ยาแนวปองกันไฟงานประตู/หนาตาง ผนัง
      ภายนอกอาคาร

สี : เทา 
บรรจุ  :  600 มล. (12 หลอด/กลอง)

กาว/ยาแนวเอสเอ็มเอ็ก โพลีเมอร ปองกันไฟ 
ปองกันควัน เปนกลาง ยืดหยุนสูง 

Standards and certificates

Soudafoam FR
ซูดาโฟม เอฟอาร

คุณสมบัติ    
   •  ยาแนวปองกันควันและแกส
   •  รอยตอปองกันไฟ 
   •  ขยายตัวปดชองวางไดดี
   •  ยึดเกาะไดดีบนพ้ืนผิวหลากหลาย (ยกเวน PE,
      PP and PTFE).
   •  มีคุณสมบัติฉนวนความรอน และปองกันเสียงไดดี
   •  ปองกันไฟไดนานสูงสุด 4 ชม.

การใชงาน
   •  ปองกันไฟ และปองกันควัน สำหรับผนัง
      และฝาเพดาน
   •  งานติดต้ังประตูหนาตางกันไฟ
   •  ปดชองเปดในการติดต้ังหลังคา
   •  งานโฟมสำหรับรอยตอท่ีไมมีการเคล่ือนท่ี

สี : ชมพู
บรรจุ : 750 มล.  (12 กระปอง/กลอง)

โฟมกระปองปองกันไฟ พรอมใชงาน ขยายตัวไดดี
ใชตัวขับดันซ่ึงไมเปนพิษและทำลายช้ันโอโซน 

TESTED ACCORDING TO

TESTED ACCORDING TO

EN 1366-4

TESTED ACCORDING TO

TESTED ACCORDING TO

EN 1366-4

TESTED ACCORDING TO

TESTED ACCORDING TO

EN 1366-4

TESTED ACCORDING TO

TESTED ACCORDING TO

EN 1366-4

Standards and certificates

  •  European Technical Approval - ETA 13/0335 
  •  EN13501-1 – Reaction to fire, class E
  •  ETAG-026 – Part 1, Part 3 
  •  EN1366-4 – Fire resistance, up to 4 hrs
  •  BS476 pt20 – Fire resistance, up to 4 hrs

  •  European Technical Approval - ETA 13/0336 
  •  EN13501-1 – Reaction to fire, class E
  •  ETAG-026 – Part 1, Part 3 
  •  EN1366-4 – Fire resistance, up to 4 hrs
  •  BS476 pt20 – Fire resistance, up to 4 hrs

  •  European Technical Approval - ETA 13/0334 
  •  EN13501-1 – Reaction to fire, class E
  •  ETAG-026 – Part 1, Part 3 
  •  EN1366-4 – Fire resistance, up to 4 hrs
  •  BS476 pt20 – Fire resistance, up to 4 hrs

  •  European Technical Approval - ETA 13/0280
  •  Joint Sound Reduction Test by IFT
  •  EN13501-1 – Reaction to fire, class E 
  •  ETAG-026 – Part 1, Part 3 
  •  EN1366-4 – Fire resistance, up to 4 hours     
  •  BS476 part 20 – Fire resistance, up to 4 hours
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Miscellaneous

ซูดัล คอมแพ็ค โฟม กัน

ซูดัล เฮฟวี่ ดูตี้ สเกลเลตัน กัน 

Soudal Compact Foam Gun
ซูดัล แมนนวล ซอเซจ กัน

Soudal Manual Sausage Gun

Soudal Heavy Duty Skeleton Gun

with 1:1 Ratio with less than 1:1 Ratio (not recommended) with 1:0.5 Ratio for Plasto-Elastic Sealant for Elastic Sealant

ขนาดบรรจุ : 300 มล.

 (ml.)

300  (mm.) : depth

Loss (%) 0% 3.00 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00

 (
m

m
.)

 :
 w

id
th

3.00 33.33 20.00 13.33 10.00 8.00 6.67 5.71 5.00 4.44 4.00 3.64 3.33
5.00 20.00 12.00 8.00 6.00 4.80 4.00 3.43 3.00 2.67 2.40 2.18 2.00

7.50 13.33 8.00 5.33 4.00 3.20 2.67 2.29 2.00 1.78 1.60 1.45 1.33
10.00 10.00 6.00 4.00 3.00 2.40 2.00 1.71 1.50 1.33 1.20 1.09 1.00
12.50 8.00 4.80 3.20 2.40 1.92 1.60 1.37 1.20 1.07 0.96 0.87 0.80

15.00 6.67 4.00 2.67 2.00 1.60 1.33 1.14 1.00 0.89 0.80 0.73 0.67
17.50 5.71 3.43 2.29 1.71 1.37 1.14 0.98 0.86 0.76 0.69 0.62 0.57

20.00 5.00 3.00 2.00 1.50 1.20 1.00 0.86 0.75 0.67 0.60 0.55 0.50
22.50 4.44 2.67 1.78 1.33 1.07 0.89 0.76 0.67 0.59 0.53 0.48 0.44

25.00 4.00 2.40 1.60 1.20 0.96 0.80 0.69 0.60 0.53 0.48 0.44 0.40
27.50 3.64 2.18 1.45 1.09 0.87 0.73 0.62 0.55 0.48 0.44 0.40 0.36

30.00 3.33 2.00 1.33 1.00 0.80 0.67 0.57 0.50 0.44 0.40 0.36 0.33

ขนาดบรรจุ : 600 มล.

 (ml.)

600  (mm.) : depth

Loss (%) 0% 3.00 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
3.00 66.67 40.00 26.67 20.00 16.00 13.33 11.43 10.00 8.89 8.00 7.27 6.67

5.00 40.00 24.00 16.00 12.00 9.60 8.00 6.86 6.00 5.33 4.80 4.36 4.00
7.50 26.67 16.00 10.67 8.00 6.40 5.33 4.57 4.00 3.56 3.20 2.91 2.67

10.00 20.00 12.00 8.00 6.00 4.80 4.00 3.43 3.00 2.67 2.40 2.18 2.00
12.50 16.00 9.60 6.40 4.80 3.84 3.20 2.74 2.40 2.13 1.92 1.75 1.60

15.00 13.33 8.00 5.33 4.00 3.20 2.67 2.29 2.00 1.78 1.60 1.45 1.33
17.50 11.43 6.86 4.57 3.43 2.74 2.29 1.96 1.71 1.52 1.37 1.25 1.14

20.00 10.00 6.00 4.00 3.00 2.40 2.00 1.71 1.50 1.33 1.20 1.09 1.00
22.50 8.89 5.33 3.56 2.67 2.13 1.78 1.52 1.33 1.19 1.07 0.97 0.89

25.00 8.00 4.80 3.20 2.40 1.92 1.60 1.37 1.20 1.07 0.96 0.87 0.80
27.50 7.27 4.36 2.91 2.18 1.75 1.45 1.25 1.09 0.97 0.87 0.79 0.73

30.00 6.67 4.00 2.67 2.00 1.60 1.33 1.14 1.00 0.89 0.80 0.73 0.67

 (
m

m
.)

 :
 w
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th



All you need is... 
Fix ALL®.

320 Kg/10cm2

750%
100%
transparent

-TREME power
400Kg* 20 min.

320 Kg/10cm2



Your Distributor

13
23

27
-F

O
L

Soudal Ltd.
10 Chaloem Phra Kiat 
Ratchakan Thi 9 Soi 43 Rd., 
Nong Bon, Prawet, Bangkok 
10250
Tel :  +662 130 6208 - 10     
Fax : +662 130 6207
www.SoudalThailand.com
thailand@soudal.com 

Soudal N.V. Headquarters
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
www.Soudal.com 

10/2019


