
29

Z wymianą wysłużonej i nie-
szczelnej stolarki okiennej
nie trzeba czekać do wiosny.
Prace montażowo-uszczelnia-

jące, umożliwiające szczelny i trwały
montaż, można bowiem wykonać bez
problemu za pomocą pistoletowej
pianki poliuretanowej Flexifoam
firmy Soudal w temperaturze nawet
do -10°C.

Specjalna wielosezonowa formuła nie
jest jedyną zaletą pianki Flexifoam. Za-
chowuje ona pełną elastyczność w przy-
padku zmian liniowych profili ościeżni-
cowych i ma doskonałą przyczepność
praktycznie do wszystkich rodzajów
podłoży, jakie stosowane są w budow-
nictwie. Gwarantuje bardzo dobrą izola-
cyjność termiczną i akustyczną połącze-
nia, charakteryzuje się szybkim czasem
utwardzania oraz niską emisją substan-
cji lotnych (produkt posiada certyfikat
EC1 Plus). Dodatkowo niebieski kolor
pianki pozwala na jej błyskawiczną
identyfikację, co może być szczególnie
ważne dla wykonawców.

Pianka Flexifoam stosowana jest
łącznie ze specjalnymi taśmami paro-
izolacyjnymi, z którymi tworzy kom-
pleksowy system montażu stolarki
otworowej Soudal Window System
(SWS). Podczas aplikacji Flexifoam
rozpręża się, dzięki czemu wielokrotnie
zwiększa swoją objętość i dokładnie

wypełnia szczelinę wokół okna – w re-
zultacie skutecznie zapobiega „uciecz-
ce” ciepła z budynku. W związku z tym,
że jedynie sucha warstwa pianki wyka-
zuje doskonałe parametry izolacyjne,
konieczne jest jej odpowiednie zabez-
pieczenie przed zawilgoceniem. Taśma
paroszczelna SWS przeciwdziała prze-
nikaniu wilgoci z wnętrza budynku do
warstwy pianki, a taśma paroprze-
puszczalna SWS chroni piankę przed
wpływem m.in. wody opadowej, umoż-
liwiając jednocześnie migrację pary
wodnej na zewnątrz budynku.

W przypadku, gdy wymieniamy okna
w starym budynku, to do wykonania we-
wnętrznych i zewnętrznych uszczelnień
zalecane jest użycie płynnych mem-
bran Soudatight. Są one wyjątkowe ła-
twe w aplikacji i mogą być nakładane
nawet na bardzo nierówne podłoża, co
zdecydowanie usprawnia i przyspiesza
prace montażowe.

Wielosezonowa formuła pianki
Flexifoam umożliwia montaż nowych
i wymianę starych okien z zastosowa-
niem Soudal Window System w nis-
kiej temperaturze, dzięki czemu na efek-
ty inwestycji nie musimy czekać do ko-
lejnego sezonu grzewczego. Więcej in-
formacji na temat korzyści, jakie płyną
z termomodernizacji domu, można uzy-

skać w ramach organizowanej przez
Związek POiD kampanii społecznej
WYMIANA STOLARKI + DOBRY
MONTAŻ, której partnerem strategicz-
nym jest firma Soudal oraz na stronach
www.soudal.pl iwww.cieplymontaz.com.pl.
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Wymiana okien w sezonie zimowym
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Koncern Soudal jest
obecnie największym
na świecie producentem
pianek poliuretanowych
w aerozolu oraz czoło-
wym dostawcą mas
uszczelniających, kle-
jów oraz wyrobów che-
mii dachowej. Dzięki
systematycznym in-
westycjom w badania
i rozwój, wprowadzaniu
innowacyjnych rozwią-
zań i dostosowaniu do
potrzeb lokalnych rynków firma osią-
gnęła pozycję lidera na międzynarodo-
wym rynku chemii budowlanej.

Taśma paroprzepuszczalna SWS chroni piankę przed wodą opadową i umożliwia
migrację pary wodnej na zewnątrz budynku

Dzięki piance Flexifoam montaż okien
można wykonać w temperaturze do -10°C
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