
Aby dach był szczelny na lata

Dach jest najbardziej wyeksponowaną częścią budynku, stale narażoną na obciążenia.
Promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury, opady czy wiatr mają znaczący wpływ na
szczelność i są powodem stałego zużywania się materiału poszycia i ocieplenia dachu. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom branży projektowo-budowlanej Soudal we współpracy z architektami
i profesjonalnymi ekipami dekarskimi opracował efektywny system poprawy izolacji cieplnej  dachów
Soudatherm Roof.

Dlaczego Soudatherm Roof?

Soudatherm Roof to rodzina wysoko wydajnych klejów poliuretanowych do mocowania materiałów
izolacyjnych na powierzchniach takich jak beton, powłoki bitumiczne, stal, drewno czy membrany
paroizolacyjne. Kleje można stosować zarówno w przypadku nowego budownictwa, jak i renowacji
starych dachów. Certyfikowane produkty z rodziny Soudatherm Roof są wydajne oraz bezpieczne
w aplikacji. Dodatkowo za ich wyborem przemawia także niski koszt izolacji m². Przyjazny dla
środowiska system Soudatherm Roof zapewnia skuteczną termoizolację na ponad 20 lat.

Obecnie przy mocowaniu materiałów izolacyjnych na dachach wykonawcy często korzystają z
łączników mechanicznych oraz klejów bitumicznych aplikowanych na zimno lub na gorąco. Przed
przystąpieniem do pracy warto jednak przeanalizować wszelkie za
i przeciw związane z wyborem sposobu mocowania izolacji. Co zyskamy decydując się na system
Soudatherm Roof?

Przewagi Soudatherm Roof nad łącznikami mechanicznymi
Stały koszt montażu, niezależnie od grubości izolacji
Brak uszkodzeń konstrukcji dachowych
Brak mostków termicznych i ryzyka kondensacji
Łatwiejszy i bezpieczniejszy montaż izolacji przy świetlikach, oknach dachowych, wentylatorach itp.
Przewagi Soudatherm Roof nad klejami bitumicznymi aplikowanymi na zimno:
Szybsze utwardzenie
Niższe obciążenie konstrukcji masą kleju
Łatwiejszy transport i magazynowanie materiałów na dachu
Nie zawiera rozpuszczalników - nie ma problemów z kompatybilnością
Przewagi Soudatherm Roof nad klejami bitumicznymi aplikowanymi na gorąco (wymagającymi
podgrzania):
Produkty nie wymagają podgrzewania, nie stwarzają ryzyka pożaru podczas montażu
Niższe obciążenie konstrukcji masą kleju



Łatwiejszy transport i magazynowanie materiałów na dachu

Warto pamiętać, że skutecznie izolowany dach znacząco wpływa na optymalizację efektywności
energetycznej całego budynku, eliminując ryzyko kondensacji wilgoci. Inwestycja w wysokiej jakość
izolację dachów zwraca się w postaci niższych rachunków za energię oraz zdrowszego środowiska
życia i pracy wewnątrz budynku.

W składy systemu Soudatherm Roof wchodzą m.in.:
 

Soudatherm Roof 330 – jednoskładnikowy klej poliuretanowy w aerozolu●

Opakowanie: butla: 11,6 kg●

Soudatherm Roof 250 – jednoskładnikowy klej poliuretanowy w aerozolu●

Opakowanie: puszka aerozolowa: 800 ml●

Soudatherm Roof 170 – jednoskładnikowy, płynny klej poliuretanowy●

Opakowanie: puszki 2,2 kg oraz 5 kg●

Soudatherm Roof 100 – jednoskładnikowy, płynny klej do powłok dekarskich z włókniną●

Opakowanie: puszka 5,5 kg●
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