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Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra 
experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora 
antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, 
kvaliteten på underlaget och applicerings förhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I 
alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående 
meddelande.

Soudal AB Effektvägen 14 SE - 196 37 Kungsängen
Tel: + 46 8 445 72 30 Info.SE@Soudal.com www.soudal.se

Specifikationer
Bas Bitumen elastomer
Konsistens Stabil pasta
Härdningssystem Fysisk torkning
Skinnbildning Ytor torka efter 20 min.
Densitet** 1,10 g/ml
Maximal tillåten rörelse (ISO 11600) 10 %
Temperaturresistens** -35 °C → 80 °C
Appliceringstemperatur 1 °C → 30 °C
Krympning Ca. 11%
* Dessa värden kan variera beroende på miljöfaktorer som temperatur, fukt och typ av underlag. ** Denna information avser helt 
härdad produkt.

Produktbeskrivning
Soudafalt är en plastelastisk högkvalitativ, 1-
komponents redo att använda fogtätning 
baserad på bitumen.

Egenskaper
 Fäster mycket bra på bituminösa underlag
 Mycket lätt att applicera
 Bra vidhäftning till många underlag
 Hög vätskebeständighet

Applikationer
 Fogar med rörelse på max. 10%
 Reparationsprodukt för läckage i rännor, 

avloppsrör och taköverdrag.
 Kall limning för alla typer av takläggning 

(utom PDM-folie).
 För nödreparationer, även i regn.

Förpackning
Färg: svart
Förpackning: 310 ml patron

Hållbarhetstid
12 månader i oöppnad förpackning på en sval 
och torr förvaringsplats i temperaturer mellan 
+5°C och +25°C.

Yta
Yta: alla vanliga byggnadsunderlag
Yta: ren, fri från damm och fett, kan vara fuktig.
Ytbehandling: Ingen förbehandling krävs.

Vi rekommenderar ett preliminärt 
vidhäftningstest på alla underlag.

Fogdimensioner
Min. bredd för fogar: 5 mm
Max. bredd för fogar: 10 mm
Min. djup för fogar: 5 mm
Rekommendation fogningsjobb: fogbredd = 
fogdjup.

Appliceringsmetod
Appliceringsmetod: Med manuell eller 
tryckluftsdriven fogpistol.
Rengöring: Med vit sprit omedelbart efter 
användning (ej härdat).
Avslutning: Med tvål lösning eller Soudal 
Perfect Finish innan ytan torkar
Reparera: Med samma material.

Rekommendationer för hälsa och säkerhet
Ta hänsyn till den vanliga arbetshygienen. Se 
förpackningsetiketten för mer information.
Farlig. Respektera försiktighetsåtgärderna för 
användning.

Ansvar
Innehållet i detta tekniska datablad är 
resultatet av tester, övervakning och 
erfarenhet. Den är av allmän karaktär och 
utgör inget ansvar. Det är användarens ansvar 
att själv bestämma om produkten är lämplig för 
applikationen.


