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Tekniske Data: 
  

Basis 1 komponent polyuretan 

Konsistens Stabilt limskum – synker ikke 

Hærdesystem Fugtigheds hærdende 

Skinddannelse +/- 8 minutter (20°C/65% R.H.) 

Tørretid Skinddannelse efter ca 9 min. – 30mm lim streng 

Kan bearbeides +/- 40 minutter – 30mm lim streng 

Fuld styrke +/- 12 timer – 30mm lim streng 

Efter ekspansion Minimal 

Thermisk isolationsfaktor (DIN 
52612) 

0,036 W/(m∙K) 

Træk styrke (DIN EN 1607) 0,18 N/mm² 

Skærestyrke (DIN 53427)  0,12 N/mm² 

Bøje modstand (DIN5342) 0,6 N/mm² 

Tryk modstand (ISO844) 0,3 N/mm² 

Maksimal træk før brud Ca. 25% 

Vandoptagelse (DIN53428) < 1% 

Krympning < 3% 

Temperatur bestandighed 
-40°C til +90°C efter hærdning 
+120°C (op til maksimalt 1 time) 

Brand klasse B2 (lidt brændbart) 

Forbrug +/- 12m² pr. 750ml boks – 30mm lim streng 
(*) målt ved 20°C, 65% relativ fugtighed. Disse værdier kan variere som et resultat af påvirkning fra klima såsom temperatur, fugtighed, type 
overflade etc. 

 
Produkt beskrivelse: 
Soudabond Easy er en pistol påført, klar til brug en-
komponent selvekspanderende polyuretan lim. 
Produktet er udviklet for en ren, effektiv, økonomisk 
og permanent limning af isolationsplader, 
træfiberplader, gipsplader, ikke-bærende letvægge 
i pore betong og dekorationspaneler. 
 
Karakteristik:  

 Sparer op til 30% arbejdstid. 

 Meget god umiddelbar vedhæftning, selv ved 
lave temperaturer. 

 Økonomisk i brug grundet præcis påføring – En 
dåse er tilstrækkelig til limning af 12m² 
tagisolations plader (3 lim strenge pr m²). 

 Egnet til både vertikal og horisontal påføring. 

 Kan benyttes ved temperaturer ned til -5°C 
(temperaturen i dåsen skal være mindst +5°C). 

 Gode isolationsegenskaber, forbedrer 
isolationsegenskaberne ved isolationsplader 

når huller og sprækker fyldes. (ca. 0,036 
W/(m∙K). 

 Forbliver fleksibelt, bliver ikke sprødt. 

 Velegnet til ujævne overflader fordi hulrum 
udfyldes. 

 Begrænset efter ekspansion, resulterer i en 
hurtig og præcis montering af isolationsplader. 

 Meget bredt vedhæftnings spekter. Mange 
typer af materialer kan limes. Gipsplader, 
træfiberplader, beton, sten, træverk, forskellige 
typer isolationsplader baseret på polystyren, 
fenol harpiks skum, eps, xps etc. 

 Sammenlignet med brug af mørtelbaserede og 
andre traditionelle produkter til 
sammenlignelige applikationer, opnås store 
besparelser i volumen og vægt. 

 Hurtig hærding; 1 time efter applisering kan 
videre bearbejdning af overfladen påbegyndes. 

 Fri for opløsningsmidler. 

 Kompatibel med de fleste typer maling. 
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 Ældes eller rådner ikke, men bør ikke udsættes 
for UV stråler(overmales eller dækkes med 
andre materialer om nødvendigt). 

 
Påføring:  

 Limning af forskellige typer isolationsplader på 
tag, vægge og facader. 

 Limning af dekorationspaneler på facader. 

 Udfyldning af hulrum imellem isolationspaneler. 

 Limning af gipsplader og træfiberplader. 

 Limning af ikke-bærende letvægge. 
 
Emballage: 
Farve: lys orange lim skum 
Pakning: aerosol dåse til pistol, 750ml indhold. 
 
Holdbarhed og lagring: 

 12 måneder i uåbnet emballage, lagret køligt 
og tørt imellem +5 °C og +25 °C.  

 Opbevar altid dåsen oprejst. 

 Delvist benyttede dåser skal forsegles godt, 
ventilen skal renses og dåsen bør benyttes 
inden for kort tid. 

 
Overflader:  
Type: alle typer paneler/plader af træfiber, eps/xps, 
polystyren, gips, beton, træverk, cement, metal, 
fibercement etc. 
Overfladens beskaffenhed: ren, fri for støv og fedt. 
Vi anbefaler en forhåndstest for at sikre et optimalt 
resultat. 
 

Påføringsmetode – Tagelementer/paneler 

 Før påføring, beskyt og afdæk til tilstødende 
overflader. 

 Under stærk vind, sikres at ingen tilstødende 
områder er udsat for stænk. 

 Skru dåsen fast på påføringspistolen. 

 Ryst dåsen minimum 30 gange med ventilen 
pegende ned for at sikre en god blanding og 
maksimalt volumen/udbytte. Repeter rystning 
efter arbejds intervaller.  

 Juster mængden så at strengene blir 30mm 
tykke ved at benytte justeringsskruen på enden 
af pistolen. 

 Påføres direkte på eksisterende overflader med 
pistolen pegende i 90° vinkel mod overfladen 
og med dysen ca. 1-2cm fra den. Dysen skal 
ikke være i direkte kontakt med overfladen. 

 Påfør minimum 3 strenge pr. m². Ved emnets 
yderkanter, i hjørner hvor vindpåvirkningen 
stiger, bør mængden af påført lim øges.(se DIN 
1055, del 4). 

 Vent 4-5 minutter og pres derefter 
isolationspladen ned i limen, holdes på plads i 
ca. 1 minut(inden 8 minutter fra påføring af lim, 
20°C, 65% relativ luftfugtighed.). Ved højere 
temperaturer/luftfugtighed vil åbningstiden blive 
reduceret. Ved lavere 
temperaturer/luftfugtighed vil åbningstiden blive 
længere. 

 Fyld alle sprækker/hulrum med Soudabond 
Easy. 

 Lad produktet hærde i mindst 2 timer før man 
udsætter limningen for tryk(gang på pladerne 
etc.) 

 Fjern overflødig lim ved at skære det væk med 
kniv efter fuld hærdning. 

 Klar til videre bearbejdning efter 1 time. 
 
Påføringsmetode – Tørvægge plader / Paneler 

 Før påføring, beskyt og afdæk tilstødende 
overflader. 

 Skru dåsen fast på påføringspistolen.  

 Ryst dåsen minimum 30 gange med ventilen 
pegende ned for at sikre en god blanding og 
maksimalt volumen/udbytte. Repeter rystning 
efter arbejds intervaller.  

 Juster mængden således at strengene bliver 
30mm tykke ved at benytte justeringsskruen på 
enden af pistolen. 

 Påføres direkte på pladens overflade med 
pistolen pegende i 90° vinkel mod overfladen 
og med dysen ca. 1-2cm fra den. Dysen skal 
ikke være i direkte kontakt med overfladen. 

 Påfør lim på pladen i en kontinuerlig streng 
rundt i yderkanten ca. 3 cm fra pladens kant. 

 Indenfor denne streng påføres lim i et zig-zag 
mønster, således at minimum 1/3 af overfladen 
er dækket når pladen presses imod væggen. 
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 Vent i nogle minutter og press så pladen hårdt 
imod overfladen (inden 8 minutter fra påføring, 
20 °C, 65 % relative luftfugtighed) Ved højere 
temperaturer/luftfugtighed vil åbningstiden blive 
reduceret. Ved lavere 
temperaturer/luftfugtighed vil åbningstiden blive 
længere. 

 For å forbedre spredningen af limen og få en 
mere ensartet, fladere fordeling på tværs af 
pladen, kan pladen løsnes i ca. 30 sekunder for 
så at blive presset hårdt imod overfladen igen. 

 Fugtning af overfladen med en vandforstøver 
vil accellerere hærdningen af limen. 

 Fjern overflødig lim med en kniv efter 
fuldstændig hærding. 

 
Applikationstemperatur: 

Overflader: fra -5°C til +35°C 
Aerosol dåse: fra +5°C til +25°C (ideelt 
imellem +15°C og +25°C) 
Hvis påkrævet, afklimatiser aerosol dåsen 
forsigtigt i koldt eller lunkent vand.  

 
 
 

 
Rengør med: 

Hvis ikke hærdet, brug Soudal Gun & Foam 
cleaner. Efter afhærdning fjernes mekanisk. 
 

 
 
Udbedres med: 
 Soudabond Easy  
 
Sundheds- og sikkerheds anbefalinger: 

 Brug vanlig industriel hygiene.  

 Benyt handsker og beskyttelsesbriller. 

 Fjern kun hærdet lim mekanisk, brænd det 
aldrig væk. 

 
Bemærk: 

 Opbevar dåsen med ventilen opad 
 
Normer og godkendelser: 

 Building Class B1 (DIN 4102-1); Test Report P-
SAC 02/III-276 (MFPA, Lepzig) 

 Adhesion Report Nr. 07-143, IFBT Leipzig 
 
 

 
 


