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SOUDAL WINDOW SYSTEM 

 

 
 

 

 

EFFEKTIIVNE JA KVALITEETNE LAHENDUS AKENDE 

PAIGALDAMISEL 

Käesoleval ajal, kui tarbitava soojusenergia hind aina 

tõuseb, tõusevad ka nõuded hoonete soojapidavuse 

tagamiseks ja soojusenergia kokkuhoiuks.  Akende ja uste 

õige paigaldamine avaldab märgatavat  mõju tarbitava 

soojusenergia kokkuhoiu tagamiseks. 

 

Hoonete vuukide hea hermetiseerimise, kuid ruumide halva 

ventilatsiooni  ja õhuvahetuse korral tekib ruumi  liigne niiskus, 

mis aja jooksul rikub akende paigaldamisel  kasutatud  

montaaživahu  omadused.  Selle tagajärjel saab rikutud 

aknakonstruktsiooni  ja seina vaheline soojapidavus, tekib n.ö. 

„soojaleke“, suureneb niiskussisaldus ruumis, mis viib hallituse  

tekkele ja võib kahjustada krohvi  ja teisi viimistluseks kasutatud 

materjale. Montaaživahus  sisalduvad praod ja tühemikud 

avaldavad samuti negatiivset mõju piirete soojapidavusele.  
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SWS SÜSTEEM´I PÕHIMÕTE 

 

 

SWS süsteem 

kaitseb montaaživahtu ruumi sees tekkiva niiskuse eest 

kaitseb montaaživahtu väliste sademete eest 

tagab ühenduse hermeetilisuse 

stabiilne ja pikaajaline soojaisolatsioon 

parem ühenduse heliisolatsioon 

võimaldab vahtu sattunud niiskuse eraldumise väliskeskkonda 

kaitseb aknaraami ümbrust võimaliku hallituse tekkimise eest 

suurendab montaaživahu eluiga 

vähendab kütteenergia kulusid 

tagab investeeringute kiire tasuvuse ja vuugi pikaajalise funktsionaalsuse 

SEESTPOOLT HERMEETILISEM KUI VÄLJAST 

SOUDAL WINDOW SYSTEM  tagab pikaajalised  

soojus- ja heliisolatsiooni omadused. 

Kasutatavad Soudal`i  kõrge kvaliteediga tooted 

ning SWS süsteemi kasutamine  tagavad 

akendele ning ustele pikaajalisuse ja 

hermeetilisuse. 

 

Kehtivate standardite kohaselt 

peab montaaživuuk  vastama 

soojus- ja heliisolatsiooni  

nõuetele ning tagama vuugi 

pikaajalise hermeetilisuse. 

Aknabloki   ja seina vaheline 

vuuk peab pidevalt olema  

õhku ja vett mitteläbilaskev  

s.t. vuugi materjalid peavad 

väljaspoolt tagama kaitse 

vihma eest, võimaldades  

samal ajal vuugi hingamise 

(niiskus pääseb välja). Erilist 

tähelepanu tuleb samal ajal 

pöörata vuugi ruumipoolse 

täieliku auruisolatsioon 

tagamiseks. 

 

Hoone liikuvus 
Temperatuur, tuul, 

vihm, müra, päike 

Raami  liikuvus 

Pinna temperatuur 

Kaal 
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Akna ja seina vahelised ühenduse tsoon 

  

SOUDAL WINDOW SYSTEM 

SOUDAL WINDOW SYSTEM  (Soudal`i aknapaigaldussüsteem) -  süsteem on ette nähtud kaitsma 

montaaživuuki  väljastpoolt  auru läbilaskvate lintidega FOLIENBAND OUTSIDE või SOUDABAND ACRYL.  

Aurutõkke barjäärina hoone seestpoolt kasutatakse linti FOLIENBAND INSIDE või hermeetikut  ACRYRUB. 

Muudes ühendustes, kus vuugi liikuvus ületab 15% või ka välisvuukides tuleb kasutada hermeetikut  

SILIRUB 2, või SOUDASEAL ning SOUDAFLEX sarja hermeetikuid. Montaaživuugi  kvaliteetseks täitmiseks 

tuleks kasutada polüuretaanvahte  SOUDAFOAM  MAXI või  FLEXIFOAM, mis on suure saagisega, 

absorbeerivad minimaalselt niiskust  ning  on heade soojus- ja heliisolatsiooni omadustega ning võimelised 

taluma vuugi liikuvust  (heli summutavus kuni 60 db)    

  
 VÄLJASPOOLT        EHITUSLIK OSA     SEESTPOOLT              KONDENSAAT     EHITUSLIK OSA         SEESPOOL 
     (udu, vihm)             (kondensaat)                (niiskus)                  (udu,vihm)               (kondensaat)             (niiskus) 

Väljaspoolt

tt 

Seespoolt

y 

1. Väljaspoolne hermetiseerimine (veeauru läbilaskev) 

2. Soojaisolatsiooni materjal – polüuretaanvaht               

3. Seespoolne hermetiseerimine (veeauru 

mitteläbilaskev) 
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SWS Toodete kasutamine ja funksionaalsus 

 
 
 
Montaažinäited SWS süsteemi kasutamisega 

 
Soovitatavad variandid SWS süsteemi kasutamiseks montaažil 

Hoone sisemine pool                                                     

 

VÄLJASPOOLT RAAM SEESPOOLT 

Auru läbilaskev vihmabarjäär Ühekomponentne PU vaht 
Heli- ja soojusisolatsioon 

Veeauru mitteläbilaskev 
barjäär 

FOLIENBAND OUTSIDE 
SOUDABAND ACRYL 

SOUDAFOAM MAXI 
FLEXI FOAM 

SOUDAFOAM YELOW 

FOLIENBAND INSIDE 
BUTYBAND ALU 

ACRYRUB 
SOUDAFLEX, SOUDASEAL 

Sisemine lint krohvikihi all          Sisemine lint kaetuna liistuga 

Sisemine aknalint Sisemine aknalint 

Plasto – elastne hermeetik Acryrub Elastne hermeetik Soudaseal / Soudaflex 

Eendiga sein Tasane sein 

SISEMINE AKNALINT 
SISEMINE AKNALINT 

FOLIENBAND OUTSIDE 

SOUDABAND ACRYL 
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REKOMENDUOJAMI MONTAVIMO VARIANTAI SU SWS SISTEMA 

Hoone väliskülg 

  

  
Materjalid süsteemid ja nende kasutamine 

Isepaisuv lint  Välimine aknalint 

FOLIENBAND OUTSIDE 

Liistuga kaetud välimine lint Välimine aknalint 

FOLIENBAND OUTSIDE FOLIENBAND OUTSIDE 
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Välimised aknalindid 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sisemine aknalint                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butüüllint - Butyband 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Veeauru mitte läbilaskev, Al fooliumiga kaetud butüüli baasil 

valmistatud hüdroisolatsioonilint. Akende montaažil kasutatakse 

seespool. Suurepärane auruisolatsioon,lihtne kasutada (ei vaja 

liimi). Ülevärvitav, vastupidav ja elastne – kompenseerib 

ehituskonstruktsioonide liikuvuse. 

Laius: 45mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm,225mm ja 300mm. 

 

Veeauru mitteläbilaskev universaalne polüstüreenlint, mida kasutatakse 

akende montaažil seestpoolt. Lihtne kasutada  ( ei vaja liimi ), vee-  ja 

tuulekindel. Elastne ja vastupidav – kompenseerib ehituskonstruktsioonide 

liikuvuse. Lindi ühes ääres on mõlemal pool kleepriba, kinnitamiseks 

aknaraami külge ja teises ääres kleepuv butüülliimi riba liimimiseks 

piirdekonstruktsiooni  külge (betoon, krohv, tellis) 

Vee mitteläbilaskvus – Sd ≤ 55 m 

Laius: 70 mm, 100 mm, 150 mm. 

 

 

 

 

 

 

Universaalne, auru läbilaskev hüdroisolatsioonilint akende välisvuukide 
hermetiseerimiseks.  
Lint ei allu mikroorganismide toimele, lihtsalt paigaldatav (ei vaja liimi), 
vee- ja tuulekindel, krohvitav, pahteldatav ja ülevärvitav. Elastne ja tugev 
– kompenseerib ehituslikke liikumisi. Lindi ühes ääres on mõlemal pool 
kleepriba kinnitamiseks aknaraami külge ja lindi teises ääres kleepuv 
butüülliimi riba liimimiseks piirdekonstruktsiooni külge (betoon, krohv, 
tellis) 
Vee mitteläbilaskvus – Sd ≤ 0,05m 
Laius: 70 mm, 100 mm, 150 mm 
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Paigaldamise protsess 

 

 

 

 
 

 

 

 

Võimalikud lintide variandid 
 

 

 

 

 

 

Universaalne aknalint 

 

 

 

 

 

Sobiva laiuse  ja pikkusega aknalint  liimitakse  

aknakonstruktsiooni külge piki perimeetrit arvestusega et 

nurkadesse tuleb jätta ca 50 mm pikendus,  et tagada vuugi 

hermetiseerimine. Paigaldamisel eemaldame lindilt kaitsva kile 

liimiribadelt  ja kinnitame lindi raami külge, jättes nurkadesse ca 

50 mm pikenduse. Eemaldades butüülkleepribalt  kaitsva kile, 

pressime ta vastu konstruktsiooni  rulli vmt. vahendiga. Kui on 

tegemist väga poorsete aluspindadega (kuhu liimitakse lint) 

tuleb pinda eelnevalt töödelda krundiga Primer 150.  

Lindiribade omavaheliseks täiendavaks liimimiseks tuleb 

kasutada liim- hermeetikut VAPOURSEAL. 

 

 

Universaalne aknalint Silver (ilma butüülliimi ribata) 

 

 

Lindi ühes servas on mõlemal pool kleepriba 
kinnitamiseks akna külge ja teises servas butüülliimi 
riba kinnitamiseks seina külge (betoon, krohv, 
tellis). Eriti poorsete pindade puhul tuleb neid 
eelnevalt kruntida kasutades  krunti  Primer  150. 

 

Aknalindi ühes servas on ühel pool kleepriba 

kinnitamiseks aknaraami külge.  

Lindi teine pool kinnitatakse seina külge liim- 

hermeetikuga  (näit. Fix All, Vapourseal jne.) 
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Võrguga aknalint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SOUDABAND ACRYL 300 

  

 

 

Isepaisuv akrüüllint                                     

Paisub vuuki paigaldamise järel. Lindi üks pool omab kleepriba, mis lihtsustab tema kinnitamist. Lint ei 

sisalda lahusteid. Moodustab püsivalt elastse ühenduse, paisudes täidab tühemikud ja kleepub hästi ka 

ebatasaste pindadega. Hea hüdroisolatsioon ja tuuletõke (sõltub kokkusurutuse astmest). Jääb elastseks ka 

korduvate paisumise - kahanemise tsüklitejärel, mis on esile kutsutud  temp.muutustest  ja konstruktsiooni  

liikumistest .Tihedus – 70-80 kg/m3., auru läbilaskvuse koefitsient  a=0,1m3/hm(daPa) . Lindi kokkusurutus  

min 30%. 

 

Lindi ühes servas on ühel pool kleepriba kinnitamiseks 

aknaraami külge. 

Lindi teises servas on võrkriba, mis tagab parema nakke 

pahtli – või krohvikihiga . 

 

 

 

SOUDABAND ACRYL BG2/BG1 

Kasutamine sama, mis SB Acryl 300 puhul, kuid teiste tehniliste 

andmetega. 

BG 1 – läbilaskvuse koefitsient  a≤ 1,0 m3 (hxmx(daPa)n DIN 12114. 

Vastupidavus tuulele ja sademetele min. 600 Pa.  

BG -2 – läbilaskvuse koefitsient  a ≤ 1,0 m3/h (hxmx (daPa)n DIN EN 

12114. 

Vastupidavus tuulele ja sademetele min. 300 PA. 
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Vuugi laius 

Soovitav minimaalne vuugilaius akna välispoolel 

                                        

 

 

 

 

 

RAAMI PIKKUS (M) MAX. 1,5 MAX. 2,5 MAX. 3,5 MAX. 4,5 MAX. 2,5 MAX. 3,5 MAX. 4,5 

RAAMI MATERJAL            MINIMAALNE VUUK 

Puit (M) 6 8 8 8 8 8 8 

Plastik PVC valge 8 8 10 10 8 8 8 

Plastik PVC värviline 8 10 10 12 8 8 8 

Hele AL 6 8 10 10 8 8 8 

Tume AL 6 8 10 10 8 8 8 

 

 

SOUDABAND ACRYL kõrgekvaliteetne isepaisuv  akrüülil  baseeruv lint , ei sisalda lahusteid, paisub pärast 

paigaldamist  ca 5 x. Lindi ühel pool on kleepuv riba. Lint on vastupidav atmosfääri mõjutustele. 

Töötamine: 

Aluspind peab olema puhastatud tolmust, krohvitükkidest jne. Valige välja vajalikus mõõdus Soudaband 

Acryl`i.  Lõigake välja õige pikkusega lint, lisades varuks ca 1 cm iga lindi meetri kohta. Eemaldage järk –

järgult lindilt kaitseriba ja paigaldage ta vuuki. Lindi paigaldamisel tuleb jätta sissepoole ca 1-2 mm ruum 

tema paisumise võimaldamiseks.  Lindi paisumise kiirus sõltub temperatuurist. Paisudes täidab lint pinna 

ebatasasused. Lindi paigaldamisel  arvestage vuugi võimalike staatiliste või temp. tingitud liikumistega 

 

 

SOOVITATAV VUUGI LAIUS HERMEETIKUTE KASUTAMISEKS, MIS ARVESTAB VUUGI VÕIMALIKKU LIIKUMIST 

 Tasane  sein  Astmega  sein 
RAAMI MATERJAL MAX. 1,5 MAX. 3,0 MAX. 4,5 MAX. 3,5 MAX. 4,5 
Puit (M) 10 10 15 10 10 

Valge PVC  10 15 25 10 15 

  

Astmega sein Tasane sein 

Konstruktiivsed 

lahendused 
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Värviline PVC 15 20 30 15 20 

Hele AL 10 10 20 10 15 

Tume AL 10 15 25 15 15 

  

Polüuretaanvahud 

 

 

 

 

 

 

 

SOUDAFOAM GUN MAXI 
Kõrgekvaliteetne ühekompotentne 

polüuretaanvaht, ühest balloonist 

saab kuni 65 l valmisvahtu. 

Kasutatakse akende ja uste 

paigaldmisel, tühimike täitmisel, 

isolatsioonimaterjalide kinnitamisel. 

Vahul on stabiilne struktuur s.t peale 

kõvenemist ei esine 

mahukahanemist ja järelpaisumist. 

Täpse paigaldamise korral on 

võimalik minimiseerida või vältida 

vahu hilisemat nn. mõõtu lõikamist. 

 

SOUDAFOAM GUN YELOW               
Kõrgekvaliteetne ühekomponentne 

montaaživaht, akende, uste jne. paigaldamiseks, 

tühimike täitmiseks, isolatsioonmaterjalide 

kinnitamiseks. Omab head naket enamuse 

ehitusmaterjalidega nagu tellis, betoon, kivi, 

puit, PVC, alumiinium, glasuur või pulber- 

värvidega kaetud pinnad. Ühest balloonist saab 

ca 35 l valmisvahtu. 
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HERMEETIKUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIFOAM                                    

Kõrgekvaliteetne suure elastsusega montaaživaht  

parimate sooja- ja heliisolatsiooni omadustega. On ca 3x 

elastsem (kokkusurumine- taastumine) kui tavavahud. 

Kasutatakse eelkõige kohtades, kus on oodata 

konstruktsiooni  vibratsiooni või suurt liikuvust. Flexifoam 

taastab oma esialgse kuju  ja temasse ei teki pragusid 

ehituskonstruktsioonide liikumise tagajärjel. Omab head 

naket enamuse ehitusmaterjalidega. Heliisolatsiooni 

koefitsient kuni 60 dB(EN ISO 717-1). , soojajuhtivuse 

koefitsient – 0,0345 W/m.K. 

 

 Montaaživahu püstol 

 

Vahupuhastaja                              
Effektiivne vahend mittekõvenenud 

vahu jääkide eemaldamiseks. 

 

 

 

 

Kõvenenud vahujääkide 

eemaldaja (PU-Remover)                        
Kasutatakse kõvenenud vahu 

jääkide eemaldamiseks. Ilma 

lõhnata. 

SOUDAFLEX 14LM, 25             
Püsiva elastsusega 

polüuretaanhermeetikud vuukidesse 

liikuvusega kuni 25%.                       

SOUDAFLEX 40FC                   
Kiireltkuivav, ülevärvitav 

polüuretaanhermeetik. Tugev, sobib 

kasutamiseks betoonpõrandate 

vuukidesse (garaažid, laod) 

 

ACRYRUB 
Kõrgekvaliteetne ülevärvitav 

akrüülhermeetik. Kasutatakse 

akende paigaldamisel, gyproc 

plaatide, ning muude 

ehitusvuukide täitmisel nii sise- kui 

välistöödel. Sobib vuukidele 

liikuvusega kuni 15%. 
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SOUDASEAL 215LM 

MS polümeer hermeetik vuukidele 

liikuvusega kuni 50%, ökoloogiliselt 

puhas, ülevärvitav, vastupidav 

kemikaalidele. Kasutatakse 

eelkõige tööstusehitiste vuukides. 

Omab head naket enamuse 

ehitusmaterjalidega. 

 

BUTYRUB 
Polübuteenil baseeruv plastne 
hermeetik, sobib väikese 
liikuvusega vuukidele. Omab 
head naket endamuse 
ehitusmaterjalidega. 
Hermeetiku pinnale moodustub 
ülevärvitav kile. 

 

VAPOURSEAL 

Spetsiaalne toode 

auru/hüdroisolatsiooni aknalintide 

ja kilede (s.h. PE ja PPE) liimimiseks. 

Tema abil on võimalik luua auru 

mitte läbilaskev ühendus SWS 

süsteemi kasutamisel, 

energiasäästlike majade ning teiste 

ehitiste vuukide hermetiseerimisel. 

 

SWIPEX 

Puhastuslapid, mis effektiivselt 

eemaldavad mittekõvenenud 

hermeetiku, vahu, õli, rasva ja 

mustuse tööriistadelt ja 

muudest kohtadest (käed, 

riided jne.) 

 

Survestamise rull 

Suurepärane vahend 

isolatsioonlintide kleepriba 

paigaldamisel erinevatele 

pindadele. 

 

Ankrud akende paigaldamiseks               

Erinevate tüüpi ja mõõtudega, erinevate 

profiilide jaoks (Salamander, Thyssen, 

Gealan, Alu-Plast, Finstral, Deceuninck, 

Trocal, Shücco, Rehau, Kömerling, Veka 

jne.) 

 

 

Viimistluslint akende 
monteerimisel 
Isekleepuv plastikust viimistluslint 
akendele. Ei vaja täiendavat 
liimimist, lihtne kasutada. Mõõdud: 
30 x 1,5; 40 x 1,5; 50 x 1,5; 60 x 1,5; 
70 x 1,5 
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SOUDABAND AKTIV PLUS  

Isepaisuv akrüüllint akende ja uste hermetiseerimiseks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VUUGI LAIUS AKNARAAMI LAIUS LAIUS PIKKUS PAKENDIS 

мм мм мм м TK 

5-10 60 54 5,6 5 

5-10 70 64 5,6 4 

5-10 80 74 5,6 4 

5-10 90 84 5,6 3 

7-15 60 54 4,3 5 

7-15 70 64 4,3 4 

Montaažikiilud       

Kasutatakse akende ja uste 

montaažil. Mõõdud: 

95х42х14, 150х42х20. 

Lihtne ja kindel moodus akende hermetiseerimiseks ühe tootega. 
ISELOOMUSTUS: 
Lihtne kasutada 

Suurepärane sooja- ja heliisolatsioon 

Vastupidav  väliskeskkonna  ja UV- kiirguse mõjudele 

Sobib hästi ebatasase pinnaga vuukidesse, mis omavad liikuvust 

Vastupidav veesaju survele 600 P 

 

Kasutusalad: 

Vuugitihend ehituskonstruktsioonides  

Akna- ja ukseraamide hermetiseerimine 

Joonis 1 – Eemaldage lindilt 

kaitseriba ja kinnitage 

tihend aknaraamile 

Joonis 2 – Lindi lõikamisel tuleb 

pikkusele lisada ca 1 cm, et 

tagada lindiribade omavaheline 

kleepimine. Lindi värviline pool 

peab olema suunatud sissepoole 

Joonis 3 – Sellel moel tuleb lint liimida 

aknabloki mõlemale vertikaalsele ja 

ülemisele horisontaalsele pinnale, 

asetada aknablokk avasse ja kinnitada 

mehaaniliselt vastavate ankrutega 
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7-15 80 74 4,3 4 

7-15 90 84 4,3 3 

10-20 60 54 3,3 5 

10-20 70 64 3,3 4 

10-20 80 74 3,3 4 

10-20 90 84 3,3 3 

 


