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Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en 
ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-
aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze 
beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om 
altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht 
voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

Technische gegevens
Basis Polyurethaan
Consistentie stabiel kleefschuim, thioxotroop
Uithardingssysteem Polymerisatie door vocht ( luchtvochtheid )
Temperatuurbestendigheid -40°C tot +90°C (uitgehard)
Beloopbaar na Afhankelijk van de laagdikte na ca. 1 uur
Afschuifsterkte Ca. 17 N/cm²
Verbruik (*) 750ml lijm voor 14m²
Uithardingstijd 1 uur voor streng van 30 mm bij 20°C
Droogtijd (20°C en 60% R.V.) Stofvrij na 10 minuten
Krimp < 5%
Brandklasse (DIN4102) B2
Isolatiefactor (DIN52612) Ca. 36 mW/m.K
Druksterkte (DIN53421) Ca. 3 N/cm²
Wateropname Ca. 2%
(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard 
van het substraat.

Productomschrijving
Soudabond Easy is een speciaal ontwikkelde 
lijmformule die een opschuimend karakter 
heeft om vullend te zijn bij niet vlakke 
ondergronden en alzo een optimale hechting te 
verzekeren. Het lijmschuim is makkelijk en 
precies aan te brengen met een instelbaar 
pistool. Het produkt is een  zelfexpanderend, 
gebruiksklaar polyurethaanlijmschuim, waarbij 
de bus voorzien is van een bajonetsysteem 
zodat deze gemakkelijk kan gebruikt worden 
op een pistool.

Eigenschappen
 Makkelijk en snel aan te brengen ( tot 30% 

winst aan arbeidstijd )
 Enorm licht
 Hogeisolatie waarde, thermisch en 

akoetisch
 Zeer goede hechting op de meeste 

materialen (uitgez. PE, PP en PTFE)
 Snel drogend, snijdbaar na 1uur
 Verouderingsbestendig, niet verrotbaar, 

maar niet UV-bestendig
 Solventvrij
 Uitstekende montage-eigenschappen

 Waterafstotend, maar niet waterdicht
 Zeer nauwkeurig doseerbaar
 Geen bijkomend materiaal nodig (mixer en 

electriciteit voor mengen)

Toepassingen
 Montage van isolatieplaten ( PS, PU, PIR, 

...).
 Verkleven gipskarton platen ( volvlak ).
 Verlijmen van isolatieplaten bij 

betonkelder.
 Verlijmen van niet dragende muren ( 

gasbeton, steen, beton, ...).
 Plaatsen van stopcontacten.
 Opvullen van kieren en voegen.

Leveringsvorm
Kleur: oranje
Verpakking: 750 ml aerosolbus (netto)

Houdbaarheid
18 maanden in een ongeopende verpakking op 
een droge en koele plaats.
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Veiligheidsaanbevelingen
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht 
nemen. Draag handschoenen en 
veiligheidsbril. Uitgehard schuim mechanisch 
verwijderen, nooit wegbranden. Daar de bus 
brandbaar drijfgas bevat dienen alle mogelijke 
onstekingsbronnen verwijderd te worden voor 
de applicatie. Raadpleeg de verpakking en 
veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerkingen
 Het gebruiken van een pistool biedt de 

mogelijkheid om schuimstrengen zeer juist 
te doseren.

 Een voorafgaande test is steeds aan te 
raden.

 De bus steeds goed schudden voor 
gebruik.


