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Silirub NO5S en snabbhärdande neutral silikon. Uppfyller ISO 11600 F & G 25LM. 
Mycket lätt att applicera. Permanent färgbeständighet. UV-beständig. Snabb 
skinnbildning och permanent elastisk efter härdning. Mycket god vidhäftning mot de 
flesta byggmaterial. Innehåller antimögelmedel. 
Artnr Färg Transportförpackning 
120635 Vit 24x300ml 
115416 Transp 15x300ml 
120637 Grå 24x300ml 
120646 Svart 24x300ml 

Acryrub är en hög kvalitets plasto-elastisk enkomponents fogmassa. Mycket lätt att 
använda, vattentät och kan övermålas efter härdning. Mycket god vidhäftning på 
många porösa ytor och aluminium. Kan ta upp rörelser på upp till 15%. Används i 
byggbranschen i fogar mellan fönster, foder, socklar och golv, murverk, etc. 
Artnr Färg Transportförpackning 
100561 Vit 15x310ml 
 

Genius Gun Comfort är ett enkomponents polyuretanskum. 
Applikationer: för invändig och utvändig användning. För fyllning av små och stora 
håligheter i tak, runt dörr- och fönsterkarmar, vägghåligheter, rörarbete och 
kabeldragningar. 
FÖRDELAR: 
• Utmärkt fyllnadsegenskaper. 
• Höga värme och akustiska isolering svärden. 
• Utmärkt vidhäftning på de flesta vanliga byggmaterial: betong, trä,metaller, 
syntetmaterial (förutom PE, PTFE och PP). 
• Bekvämt och mycket lätt att använda 
• Återanvändningsbar tack vare Soudals unika patenterade Genius Gun adapter. 
Artnr  Transportförpackning 
124131  12x600ml 
 

Montagelim 48A (PL400) 
Montage lim 48A används inom Bygg och konstruktion. Har ett omedelbart hugg 
och är ett starkt konstruktionslim. För socklar, väggpaneler, keramiska plattor, 
dekorativa element tillverkade av många olika materiel. 48A kan användas på porösa 
samt icke porösa underlag. Tillse att underlaget är fritt från damm och fett. Tack vare 
limmets goda spaltfyllnad kan det användas på ojämnt underlag. 
Artnr  Transportförpackning 
102552  15x310ml 
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Soudafoam SMX Gun är ett Isocyanatfritt fogskum. Har ett fukthärdande härdsystem 
som fungerar bäst på måttligt fuktade ytor exempelvis trä, betong samt sten. Går att 
använda från +10 grader celcius (Test raport SP Sverige F4 17.356). Liknande 
egenskaper som standard PU-skum, vit färg. Produkt uppfylla kraven i GEV 
EMICODE EC1 +. Är en engångsflaska 
Artnr  Transportförpackning 
114115  12x500ml 
 

Soudafoam SMX Gun är ett Isocyanatfritt fogskum. Har ett fukthärdande härdsystem 
som fungerar bäst på måttligt fuktade ytor exempelvis trä, betong samt sten. Går att 
använda från +10 grader celcius (Test raport SP Sverige F4 17.356). Liknande 
egenskaper som standard PU-skum, vit färg. Produkt uppfyller kraven i GEV 
EMICODE EC1 +. Används med skumpistol 
Artnr  Transportförpackning 
118204  12x500ml 
 

Gun & Foam Cleaner. 
Rensar och tar bort PU-skum. För rengöring av skumpistolen samt ventilerna. 
Bortagning av icke härdat skum. Innehåller lösningsmedel. 
Artnr  Transportförpackning 
106341  6x500ml 
 

 

Kompakt skumpistol. Lätt att rengöra. Byggd av högkvalitets plast. 
Artnr. 109953 
 


