
CLICK & FIX
Unikátní bajonetový Unikátní bajonetový 

systémsystém

 pro snadnou práci
s pistolovými pěnami ...

pouzepouze
 čtvrtotáčka čtvrtotáčka

• Snadné a rychlé nasazení plechovky

• Šetří čas, minimalizuje únik pěny

• Bezproblémová aplikace

• Přesné dávkování

STAVEBNÍ  CHEMIE  J I Ž  OD ROKU 1966
PU pěny SOUDAL vybavené systémem CLICK & FIX

SOUDAFOAM MEGA CLICK & FIX 870 ml
Profesionální rychletuhnoucí, nízkoexpanzní 
pistolová montážní pěna s vysokou
vydatností

SOUDAFOAM MEGA CLICK & FIX ZIMNÍ 870 ml 
Zimní provedení s rozšířeným rozsahem aplikační 
teploty od -12°C

SOUDAFOAM GUN LE CLICK & FIX 750 ml
Nízkoexpanzní montážní pěna s min.
rozpínavostí a vysokou objemovou
stabilitou po vytrvrzení

ETICS BOND CLICK & FIX 800 ml
Vysoce kvalitní lepicí pěna na fasádní
izolace s vynikající přilnavostí na většinu
podkladů

SOUDAFOAM FR-B1 CLICK & FIX 750 ml
Jednosložková speciální polyuretanová 
pěna pro montáže s nároky
na proti požární odolnost 

KOMBINOVANÝ ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE 500 ml

Efektivní čištění aplikační pistole nevytvrzené 
pěny z okolí pracovní činnosti

©
 2

01
1 

he
lsi

nk
ig

ro
up

.c
z/

di
gi

ta
la

rt

www.soudal.cz



• Unikátní patentovaný bajonetový systém
 od SOUDALU

• Rychlá montáž a demontáž aerosolové  
 plechovky s PU pěnou

• Žádné ztráty a komplikace způsobené únikem 
 PU pěny během aplikace

• Dávkovací jehla v hlavni pistole zajišťuje velmi  
 přesné dávkování s úplným vyprázdněním
 aerosolové plechovky s PU pěnou

• Speciální materiál a tvar významně usnadňuje 
 čištění i po vytvrzení PU pěny

• Vyjímatelná potefl onovaná pracovní část
 a regulovatelné těsnění jehly zajišťuje 
 bezporuchový provoz pistole

• Možnost výměny náhradních dílů

• Maximální komfort při práci

Jednoduchá montáž
s unikátním systémem 
CLICK & FIX

Běžně používaný 
systém GUN

stačí pouze čtvrtotáčka

vyžaduje 2 plné otáčky

Aplikační pistole v nabídce SOUDAL

Kovová aplikační pistole
s unikátním systémem 
CLICK & FIX

Plastová aplikační pistole               
s unikátním systémem             
CLICK & FIX

CLICK & FIX GUNCLICK & FIX
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