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Sopro Planer – modelul standard
de referință pentru furnizarea
soluțiilor de excepție în construcții
Sopro Planer s-a evidențiat cel mai bine prin documentația de referință realizată în mod intuitiv și ușor de urmărit pentru
arhitecți, beneficiari și meseriași. Aceasta a devenit indispensabilă pentru multe birouri de proiectanți, reprezentând atât un
manual de instrucțiuni cât și o bază de decizie. Ediția 9 prezentată aici, complet reeditată pune la dispoziția branșei mai multe sfaturi și indicații importante bazate pe domeniul practic. Aceasta conferă informații în privința trendurilor tehnice actuale
în legătură cu produsele și soluțiile pe baza celor mai noi stadii de cercetare și dezvoltare.
Informații generale detaliate
Sopro Planer pun la dispoziție informații generale cuprinzătoare, însă și know-how versatil, bazat pe aplicații și orientat spre practică. În multe cazuri au fost înregistrate soluții
de detaliu suplimentare, devizele de lucrări sunt explicite.
Toate informațiile de detaliu și textele din descrieri conținute în Sopro Planer sunt cuprinzătoare și ordonate în funcție
de aplicație și domeniu de utilizare.

Consultanță tehnică consolidată
Pentru o consultanță tehnică extinsă și un suport de planificare avansat vă stă în orice moment la dispoziție echipa
noastră de experți Sopro. Performanțele versatile în service
și consultanță ajută utilizatorii la fața locului concret pe
puncte să soluționeze problemele. Pentru toate întrebările
este disponibil și un nr Hotline care oferă sprijin concret
proiectanților prin ghidare și resurse. Pentru ca Dvs. încă de
la început să vă puteți baza pe o soluție de sistem sigură și
încercată în practică.
 eprezentarea soluțiilor standard
R
și speciale
În cadrul Sopro Planer se află regulamentele actuale pentru
sistemul de sigilare în combinație cu gresia și plăcile precum și soluții speciale de produse pentru repararea profesională a betonului și pentru protejarea de durată a daunelor cauzate de îngheț și a eflorescențelor pe balcoane,
terase și scări în zonele exterioare. Spectrul soluțiilor prezentate se întinde de la sisteme de produs pentru baia de
acasă la construcțiile industriale până la construcțiile de
piscine.
Și pentru soluții speciale precum de exemplu pentru repararea cu ajutorul sistemelor anti-fonice și termoizolatoare
precum și cele de izolare se găsesc informații corespunzătoare. Domeniile speciale în privința construcției de străzi și
drumuri sau amenajarea de suprafețe pavate în zonele ex-

terioare cu sisteme de mortare pentru fuguri de înaltă rezistență și cu capacitate de drenare sunt enumerate de
asemenea precum și sistemul verificat de reparare a betonului pentru construcții inginerești.
Completări actuale
„Montarea de plăci format mare“ de gresie este o temă
importantă, de actualitate. Din acest motiv am acordat
acestei tematici în capitolul 1 spațiu corespunzător. În capitolul 3 au fost parcurse noile norme de etanșare pentru
construcții, care cuprind noile cerințele în ce privește proprietățile generale, tipul de solicitare, suprafața de bază și
proiectarea construcției. Au fost adăugate normele de
etanșare DIN 18 534 pentru spații interioare și DIN 18 531
partea 5 pentru balcoane, logii și pergole. Noile norme de
etanșare sunt detaliate amănunțit și sistemele de etanșare
sunt explicate.
Capitolul 4 referitor la construcția de piscine a fost adaptat
la noua normă de etanșare DIN 18 535 (recipiente și bazine). Capitolul 7 acoperă tematica „Șape pe bază de rășini
reactive pentru construcții în strat subțire“. Ce posibilități
conferă Ambiento Floor la realizarea de pardoseli fără fuguri,
este descris în capitolul 11. În cadrul capitolelor 3 și 13 găsiți
soluții pentru placarea de gresie ceramică format mare (2 cm)
pentru fixarea în spațiile exterioare. În ca în capitolul 14 a fost
parcurs noul standard de sigilare a subsolurilor DIN 18 533. În
afară de aceasta găsiți indicații privind sigilarea reactivă fără
bitum, ca de ex. Sopro ZR Turbo XXL.
 rovocările noi necesită
P
sisteme de produs inovative
Produsele Sopro și sistemele de produs Sopro sunt întotdeauna la cel mai nou nivel de cunoștințe și de dezvoltare
și adaptate perfect între ele. Acestea conving prin intermediul caracteristicilor poziției individuale și a certificatelor
externe de verificare, prin care utilizatorul nu este numai
documentat în privința unei calități desăvârșite a produsu-

Durabilitatea este cea mai bună calitate și la Sopro
reprezintă o parte importantă din filozofia societății.

Sopro este membru al Societății Germane pentru
construcții durabile precum și în sistemul MINERGIE®
în Elveția.

Sopro este membru al clubului „ÖKOPROFIT®“
capitala landului Wiesbaden și a primit deja mai
multe distincții.

is

Și pe piața ceramicii construcțiile prietenoase cu mediul
câștigă din ce în ce mai multă importanță. Aici Sopro este
partener activ al EUF (Uniunea Europeană a specialiștilor
în domeniul gresiei).

lui ci asigură permanent un înalt confort de prelucrare.
Toate procesele interne de producție și fabricație sunt certificate conform DIN EN ISO 9001. În afară de acestea
Sopro a fost certificat pentru gestionare energetică conform DIN EN ISO 50 001.
 urabilitatea reprezintă un
D
imperativ de actualitate
Sopro Bauchemie GmbH a împământat adânc tema „durabilitate“ în filozofia societății. Suplimentar se adaugă producția prietenoasă cu mediul și care protejează resursele
precum și dezvoltarea de produse și soluții cu emisii reduse. Utilizatorul profită de rețete cu praf redus și de produse
cu emisii reduse.
Rețete inteligente cu materiale ușoare și cu până la 60 %
randament mai ridicat aduc cu sine 40 % economie de greutate la transport și prelucrare. Ambalajele reciclabile dintr-un singur material sau oferta de ambalaje mari reprezintă avantaje suplimentare care asigură o avansare a
eficientă a construcției care protejează și mediul. O multitudine dintre produsele noastre este certificată corespunzător și este marcată cu sigla EC 1Plus GEV în Germania sau
clasificarea A+ din reglementarea franceză VOC pentru proprietăți deosebit de reduse în emisii.

du

em

ii f

se

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
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Sopro este un membru regulamentar al GEV. Logo-ul
EMICODE® indică emisii nepericuloase pentru produsele
verificate după prelucrare. Această tematică este
deosebit de importantă și in Franța. Din acest motiv
lăsăm produsele noastre să fie verificat și în concordanță
cu reglementarea franceză VOC.

 opro Bauchemie GmbH –
S
printre primii în Europa
Sopro Bauchemie GmbH se numără printre producătorii de
vârf de produse chimice pentru construcții în Europa cu un
program vast de produse în domeniile tehnicii pentru gresie, materiale de construcție și peisagistică. Societatea oferă soluții de sistem inovative și profesionale pentru lucrările
montare de gresie, lucrări de turnare a șapelor, lucrări de
tencuieli și șpăcluiri, lucrări de sigilare, construcții de zidării,
reparații beton, peisagistică și construcții de străzi. Astfel se
conectează în mod uni în felul său potențialul experienței
dezvoltat de-a lungul timpului cu strategia de produs și
marcă orientată spre viitor.
Societatea își are proveniența în întreprinderea principală
din Wiesbaden a producătorului gemran de ciment
Dyckerhoff. Din 2002 firma Sopro activează cu numele
Sopro Bauchemie GmbH sub același acoperiș cu cel mai
mare producător de adezivi de construcții al grupului internațional Mapei.
Sopro Planer vă ușurează munca. Acesta reprezintă modelul standard de referință pentru furnizarea soluțiilor de excepție în construcții. Pentru că acesta vă ajută să soluționați eficient și focusat sarcinile. Utilizați această ofertă
profesională.
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Montarea sigură și fără denivelări a
diferitelor materiale de acoperire

1

Condiții de bază
Selectarea mortarului de aplicat corect depinde de mai multe criterii diferite.
Principalele criterii de selecții se fac în funcție de baza de aplicare, solicitări posibile la trafic,
modificări ale temperaturii și a dilatării și mișcării întregului ansamblu constructiv precum și
în funcție de presiunea termenului de execuție. În funcție de acești factori variabili estimați
se va utiliza aproape întotdeauna un mortar în strat fin pe bază de ciment (îmbunătățit),
flexibil pentru montarea pardoselii din gresie și plăci. Un criteriu suplimentar pentru selectarea
mortarului de aplicare corect este suplimentar materialul de acoperire, care se diferențiază
prin compoziția materialului, modul de fabricație, proprietățile tehnice (rigiditate, gradul de
absorbție al apei etc.), culoare și formă.
În funcție de aceste materiale de acoperire și a condițiilor de bază se selectează mortarul
de aplicare corect pentru a putea asigura o construcție de acoperire sigură ireproșabilă și
de durată.

Următoarele grupe de straturi
de acoperire se împart în:

• Gresie (ceramică)
– ceramică
– vitro-ceramică
– porțelanată
– teracotă

• Plăci
plăci cu suport adeziv
– plăci combinate pe bază
de rășini sintetice
– plăci combinate pe bază
de ciment

plăci naturale
– plăci din piatră naturală
(consultați Capitolul 6)
plăci din sticlă

• Mozaic
– Ceramică
– Piatră naturală
– Sticlă

Mortarul de aplicare Sopro pentru diferite scopuri de utilizare și materiale de acoperire.
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Montarea sigură și fără denivelări a
diferitelor materiale de acoperire

Condiții de bază

Mortarele cu conținut de ciment (C) sunt evaluate și clasificate pe
baza rezistenței aderenței și suplimentar la încovoiere conform
DIN EN 12 004. Se încearcă rezistența aderenței la diferite tipuri de
depozitare. Mortarul cu conținut de ciment trebuie să îndeplinească
toate tipurile de depozitare cu o valoare a aderenței ≥ 0,5 N/mm²
resp. ≥ 1 N/mm², pentru a putea fi încadrat în clasa C1 resp. clasa C2.

Rezistența aderenței după depozitarea
uscată

≥ 0,5 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Rezistența aderenței după depozitarea
în apă

≥ 0,5 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Rezistența aderenței după depozitarea
la cald

≥ 0,5 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Rezistența aderenței după depozitarea
alternativă îngheț-dezgheț

≥ 0,5 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Atât C1 cât și C2 necesită o rezistență a aderenței ≥ 0,5 N/mm² după un timp de
deschidere de 10 minute pentru mortare cu întărire rapidă și un timp de deschidere
de 20 minute pentru mortare cu întărire normală. De asemenea este necesară pentru
mortare cu întărire rapidă o rezistență a aderenței ≥ 0,5 N/mm² după 6 ore. La încadrarea mortarului cu conținut de ciment în clasa C2, acesta îndeplinește un standard
de performanță semnificativ mai mare.

C2
DI

N E N 1 20 0 4

Ve

R = adeziv pe bază de rășină reactivă
cat confo
rifi

cat confo
rifi

R1 T
DI

R2 T
DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Proprietăți de prelucrare:
Alte litere precum T, E și F în marcaj definesc suplimentar proprietăți
de prelucrare selectabile aleatoriu.

T = thixotrop: semnifică alunecare redusă
E = extended open time: semnifică un timp de deschidere
prelungită a adezivului (numai la adezivii cu conținut de
ciment și de dispersie din clasa D2)

F = fast setting: semnifică priză rapidă (numai la
mortare cu conținut de ciment)

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

C = mortar cu conținut de ciment

N E N 1 20 0 4

Adezivii pe bază de rășină reactivă sunt încadrați în clasa R1 dacă este
atinsă după o depozitare uscată și în apă o rezistență la forfecare de
min. 2 N/mm2. Pentru clasa R2 trebuie atinsă suplimentar, după o
schimbare de temperatură, o valoare de min. 2 N/mm2. Atât clasele
R1 cât și R2 necesită o rezistență a aderenței ≥ 0,5 N/mm² după un
timp de deschidere de 20.

Ve
Clasa C2

DI

N E N 1 20 0 4

rm

Clasa C1

10

DI

cat confo
rifi

D2 TE

D1 T

rm

Tipuri de depozitare:

cat confo
rifi

rm

C ➥ mortar cu conținut de ciment
D ➥ adeziv de dispersie
R ➥ adeziv pe bază de rășină reactivă

D = adezivi de dispersie
rm

Definiție și specificație
Mortarele în strat subțire pentru prelucrarea gresiei și plăcilor ceramice trebuie să îndeplinească anumite cerințe privind performanța.
Acestea sunt definite exact în cadrul unui standard european, DIN
EN 12 004 (resp. standardul ISO 13 007 partea 1). Marcarea conform tipului de adezivi:

Adezivii de dispersie sunt încadrați în clasa D1 dacă aceștia ating
la o depozitare uscată și caldă o valoare de rezistență la forfecare
de min. 1 N/mm². Pentru o clasificare D2 după o depozitare în apă
trebuie atinsă o valoarea de min. 0,5 N/mm² precum și o valoare
de min. 1 N/mm² în cazul temperaturilor mai ridicate. Atât clasele
D1 cât și D2 necesită o rezistență a aderenței ≥ 0,5 N/mm² după
un timp de deschidere de 20.

Ve

pentru construcții asoc. înreg.
• Asociația specialiștilor din domeniul gresiei din cadrul
Asociației Centrale Germane pentru Domeniului Construcțiilor
• Asociația industriașilor din domeniul gresiei și plăcilor
ceramice asoc. înreg.
• Asociația industriașilor din domeniul adezivilor asoc. înreg.

Ve

• Standardizarea Europeană a adezivilor pentru gresie
• Asociația industriașilor germani din domeniul chimic

Pe baza compoziției materialelor adezivele de dispersie și pe bază
de rășină reactivă sunt încercate și evaluate în privința rezistenței la
forfecare a acestora.

Ve

Mortarele în strat subțire utilizate sunt supuse unor multiple verifică
care sunt descrise în următorul compendiu de reguli:

C2 FT
DI

N E N 1 20 0 4

Montarea sigură și fără denivelări a
diferitelor materiale de acoperire

1

Condiții de bază
Încovoiere
Pentru a putea trage concluzii în privința flexibilității mortarelor cu
conținut de ciment acestea sunt evaluate conform DIN EN 12 004
în privința încovoierii. Pentru aceasta benzile de mortar definite
(specimenul de încercare) sunt supuse unei încercări de încovoiere.

Mortar flexibil
Reglementarea încercării pentru încercarea S1/S2.

Ștampilă

S2

DI

DI

N

N E N 1 20 0 4

≥ 2,5 mm
Mortar flexibil

Ștampilă

04

S1

icat du
rif

pă

200 mm

Dispozitiv de încercare pentru determinarea flexibilității mortarelor în strat subțire în
privința încovoierii.

cat confo
rifi

rm

Ve

1

ve

Dispozitiv încercare

Pentru a fi clasificat conform S1 încovoierea trebuie să atingă min.
2,5 mm. Dacă aceasta depășește 5 mm mortarul este clasificat cu
S2 și poate fi încadrat drept adeziv flexibil cu capacitate mare de
deformare.

E N 120

≥ 5 mm

Directiva învechită între timp privind mortarele flexibile a fost o cerință
națională pentru mortare adezive flexibile, monocomponente fără
valabilitate europeană.
Dacă mortarul a îndeplinit cerința minimă conform clasei C2 și
suplimentar o încovoiere de min. 2,5 mm acesta a obținut un marcaj
romboidal cu inscripția "Flexmörtel" (mortar flexibil).

Dispozitiv încercare
2
200 mm

Determinarea încovoierii max.,

Mortar flexibil

Dacă un mortar cu conținut de ciment îndeplinește cerințe de
încercare mai ridicate acesta se încadrează conform DIN EN 12 004
în clasa C2/S1. Mortarul îndeplinește și depășește astfel automat
cerințele directivei naționale privind mortarele flexibile.

Mortar flexibil
Îndeplinește cerințele
Directivei „mortare flexibile“
Ediția Iunie 2001

Ștampilă

Suplimentar: Marcajul CE
Rupere
Dispozitiv încercare

3
200 mm

Prin intermediul marcajului CE producătorul confirmă conformitatea
produsului acestuia cu normele europene în vigoare. Un marcaj CE
este impus pentru mortarele în strat subțire prin lege din 01.04.2004
și servește ca „pașaport mărfuri“ pentru liberă circulație în Europa.
Cerința minimă este calitatea C1 conform DIN EN 12 004.

Încercarea până la ruperea benzii de mortar.
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Montarea sigură și fără denivelări a
diferitelor materiale de acoperire

Gresia

Recomandări produs

În multitudinea de materiale de acoperire faianța și materialele
ceramice formează o grupă foarte mare. O mare parte din obiectivul
de construcție este executată cu aceste materiale. Acestea au fost
încercate timp de mulți ani și nu reprezintă nicio problemă la montare.

Pentru montarea de ceramică în domeniul pardoselilor este necesară.
din motivul situațiilor date (solicitări la trafic, acoperire exterioară
etc.), o montare fără goluri (metoda Buttering Floating).

Datorită structurii acestuia (porii deschiși – observați înregistrarea
microscopică a caroiajului de electroni) mortarul de montaj se poate
ancora foarte eficient și se realizează o adezivitate foarte bună.

Cu Sopro VarioFlex® XL precum și VarioFlex® Silver se simplifică
montarea pardoselii datorită rețetei speciale a mortarelor acestora.
Mortarul se scurge ușor la procesul de montare. Efectul de montare
a gresiei pe cât posibil fără goluri este ușurat în acest mod.

Mortarele standard în strat subțire admise conform DIN EN 12 004
sunt suficiente pentru acoperirea cu mortar.

Standard

Ceramică

Șantier la termen
Ve

C2 FTE

C2 TE S1
DI

Imagine microscopică electronică raster

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Șantier normal

DI

N E N 1 20 0 4

Sopro FF 450

N E N 1 20 0 4

Sopro
FF 451

DI

Imagine microscopică electronică raster

N E N 1 20 0 4

Sopro No.1 400
S1 adeziv flexibil
perete și pardoseală

Părțile posterioare ale gresiei ceramice și vitro-ceramice prezintă o structură cu pori
deschiși. Mortarul întărit hidraulic se poate ancora foarte bine la partea posterioară
a gresiei.

12

DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® XL
numai pardoseală

Ve

Ve

C2 E S1

cat confo
rifi

rm

C2 TE S1

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Vitro-ceramică
C2 EF S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro
VarioFlex® Silver
numai pardoseală

funcție de
în
ă
ț
n
a
lt
u
Cons
-170
611 1707
lucrare: 0

Montarea sigură și fără denivelări a
diferitelor materiale de acoperire

1.1

Gresia

Recomandări produs

Pe lângă gresia ceramică și vitro-ceramică este foarte răspândită o a
treia grupă numită- gresia porțelanată. Densitatea mare și capacitatea
foarte redusă de absorbție a apei a gresiei porțelanate au o influență
negativă asupra proprietăților de adezivitate dintre mortarul de
ciment și partea posterioară a gresiei. La o observare microscopică
devine evident faptul că în comparație cu gresia ceramică și cea
vitro-ceramică suprafața în mod semnificativ mai lucioasă, mai densă

a gresiei porțelanate nu-i conferă mortarului întărit hidraulic nicio
posibilitate de ancorare. În cazul gresiei porțelanate se vor utiliza în
mod corespunzător mortare de montaj îmbunătățit cu aditivi sintetici
(conform DIN 12 004 S1 sau adezivul S2) care asigură adezivitatea
datorită proprietăților acestora de aderență ridicată.

Recomandare

Partea posterioară a gresiei este atât de lucioasă și cu porii închiși încât aceasta nu-i
conferă mortarului întărit hidraulic nicio posibilitate suficientă de ancorare. Pentru a
asigura o adezivitate optimă este necesară utilizarea de adezivi de gresie îmbunătățiți
cu aditivi sintetici (adeziv flexibil).

adeziv flexibil îmbunătățit suplimentar, perete și
pardoseală

Gresia din teracotă

Ve

Ve

Sopro No.1 400
S1 adeziv flexibil

N E N 1 20 0 4

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro FKM® XL

Sopro VarioFlex® XL

adeziv flexibil cu praf
redus, extrem de performant, extra ușor,
multifuncțional

mortar în strat mobil,
pardoseală

*

C2 TE
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro
MB 414

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Sistemul de montare al teracotei
Ve

Imagine microscopică electronică raster

DI

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

C2 TE S1

C2 TE S1
DI

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Gresie porțelanată

CG1
DI

N E N 13888

Sopro MFb lat

Sopro 718
interior

mortar flexibil în strat mediu

Gresia fabricată manual necesită din cauza inexactităților tipice și a porilor deschiși
un sistem de montare special.

* Corespunde cerințelor C2 TE în conformitate cu DIN EN 12 004 utilizând o dantură
de 10.
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1.2

Montarea sigură și fără denivelări a
diferitelor materiale de acoperire

Plăci

Recomandări produs

O altă grupă o constituie plăcile de piatră artificială Acestea se
deosebesc prin formatele acestora mari și diversitatea posibilităților
acestora de amenajare.

Plăci combinate pe bază de rășină sintetică
resp. ciment

Colțuri gresie proeminente în sus - defecte optice și treaptă împiedicare
„Supradantură“ – Motiv pentru reclamație.

Umezirea unei plăci combinate pe bază de rășină resp. ciment prin absorbția apei din
suportul de bază în timpul operațiunii de montare.

Plăci combinate pe bază de rășini sintetice se evidențiază datorită posibilităților optice
de amenajare.

Verificarea deformării unei plăci mostră cu cea mai modernă procedură de verificare.

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex®
HF® adeziv flexibil
de înaltă rezistență
mortar în strat mobil
cu întărire super-rapidă

14

DI

rm

DI

cat confo
rifi

N E N 1 20 0 4

Sopro FKM® Silver
adeziv multiflexibil cu
întărire rapidă cu legătură cristalină cu apă

Ve

C2 FT S1

Ve

C2 EF

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

Ve

Recomandare
rm

Frecvent este vorba de un material de acoperire cu un design special, care necesită o selectare atentă a mortarului de montaj corect.
Datorită faptului că materialele de montare sunt pe bază de rășină
sintetică resp. ciment în cazul influenței umidității, din cauza procesului de montare cu mortarele cu întărire hidraulică normală poate
interveni dilatarea/umflarea plăcilor și astfel la deformări neregulate
(efect în lanț la montare). La selectarea unui mortar cu întărire
rapidă, cu priză hidraulică, care în combinație cu apa de amestecare se leagă foarte rapid chimic (de ex. Sopro VarioFlex® HF®
sau Sopro FKM® Silver), această problemă este evitată.
Pentru că numai o parte din plăcile pe bază de rășină sintetică
procurate în mod uzual din comerț nu se poate monta cu mortare
cu întărire rapidă pe bază de ciment se recomandă în principiu
realizarea unei verificări a deformării. În anumite cazuri (în funcție
de rezultatul verificatorului) este posibilă o montare numai în combinație cu rășini reactive (de ex. adezivul Sopro PUK 503). Adezivul
reactiv fără apă nu influențează materialul de montat în niciun
fel în privința formei și aspectului la montare. Sopro Bauchemie
GmbH execută pentru Dvs. verificări interne în privința deformării.
În final obțineți o recomandare de montaj în funcție de obiect.
Hotline 0611 1707-170

R2 T
DI

N E N 1 20 0 4

Adeziv Sopro PUK
503

Adeziv poliuretanic pe
bază de rășină reactivă

Montarea sigură și fără denivelări a
diferitelor materiale de acoperire

Plăci

1.2

Recomandări produs

Plăcile din sticlă cu formate mari fac parte în prezent de asemenea
din materialele de acoperire Similar ca la gresia porțelanată sticla
are o suprafață foarte lucioasă, densă (absorbția de apă este zero,
consultați imaginea microscopică electronică raster). Montajele cu
sistemele tradiționale pe bază de ciment nu sunt posibile, numai
mortarele pe bază de rășină reactivă (de ex. adezivul Sopro PUK
503) asigură adezivitatea optimă și sunt elastice în timp pentru a nu
transmite tensiunile din suprafața de bază către placa fragilă din sticlă.

cat confo
rifi

rm

Ve

Plăci din sticlă

R2 T
DI

Imagine microscopică electronică raster

N E N 1 20 0 4

Adeziv Sopro PUK
503

Mozaic din sticlă

Adeziv poliuretanic pe
bază de rășină reactivă,
perete și pardoseală

Din cauza suprafeței lucioase, fără pori nu este posibilă absorbția apei. Ideal pentru
placarea sticlei este mortarul alb pe bază de rășină reactivă, care asigură o adezivitate
optimă la partea posterioară a gresiei din sticlă și să nu influențeze aspectul optic
(efectul de transparență).

ție de
ță în func
n
a
lt
u
s
n
0
o
C
1 1707-17
1
6
0
:
e
r
a
r
luc
cat confo
rifi

Ve

C2 FT S1

DI

DI

N E N 1 20 0 4

Sopro MFK 446
mortar în strat subțire
flexibil, alb, rapid, perete și pardoseală

Sopro
MDM 885 alb/gri
mortar în strat mediu pentru perete și pardoseală

rm

C2 FT

rm

cat confo
rifi

Ve

Plăci din piatră naturală

Pentru piatra naturală se utilizează sistemele speciale de mortare. Acestea conțin tuf
calcaros, se întăresc rapid și de regulă sunt structurate pe bază de ciment alb, pentru
a asigura o placare sigură, fără decolorări, de durată.

Plăcile din sticlă de formate mari se
pot monta sigur cu adezivul Sopro
PUK 503.

N E N 1 20 0 4

Sopro FKM® Silver
adeziv multiflexibil cu
întărire rapidă cu legătură
cristalină cu apă

Pentru informații detaliate consultați capitolul
6 „Placarea sigură cu piatră naturală“
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Montarea sigură și fără denivelări a
diferitelor materiale de acoperire

Recomandări produs

Suprafețe de mozaic pot fi din ceramică, piatră naturală sau sticlă.
Pietricelele individuale sunt fixate pe plase suport lipite la partea
posterioară resp. pot fi ținute alăturat* pe hârtie lipită la partea
frontală sau folii din plastic. Suprafețele din mozaic dispun de un
raport ridicat și îngust de fuguri care îngreunează montajul și în
special chituirea. Din acest motiv se pot utiliza sistemele de mortare
cu care este posibilă o placare precum și chituirea. Astfel se poate
evita ca un mortar de montaj de altă culoare să fie influențat prin
umflarea din fug a chitului de culoare uniformă.

Ve

cat confo
rifi

rm

C2 TE S1
DI

N

R2 RG

N E N 1 20 0 4

DI

N

Lipire și chituire
posibilă simultan

E N 13 8

sau

✚
Sopro’s No.1 alb
adeziv flexibil

EN 120

04

Mozaic din ceramică,
piatră naturală sau sticlă

Mozaic din sticlă Lipire și chituire într-un pas cu adezivul
flexibil Sopro‘s No. 1 alb
+10 % Sopro FD 447
sau cu Sopro FEP plus

88

Mozaic

ție de
ță în func
Consultan 1 1707-170
61
lucrare: 0

DI

1.3

10% Sopro FD 447
(la placarea cu mozaic
din sticlă)

Sopro
FEP plus
Lipire și chituire
posibilă simultan

Mozaicul pentru cele mai diferite domenii de utilizare (băi, piscine etc.) necesită, din
motivul proporției foarte mari, îngust de fug și a grosimii stratului de mortar, un sistem
de mortar cu care este înlesnită atât lipirea cât și chituirea, ceea ce ușurează procesul
de lucru.

Ve

88

cat confo
rifi

DI

Mozaicul din sticlă fixat cu hârtie pe partea frontală, în acest caz pentru placarea în
zonele expuse apei.

88

CG2 WA
N

Sopro
FE și
FE plus

E N 13 8

rm

DI

EN 1

38

nfo

88

DI

DI

N

R2 RG
N

c
rifi

CG2 WA

04

N

EN 120

rm

Ve

Selectarea mortarului în funcție de solicitare
și de culoarea dorită
at co

E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

Sopro TitecFuge®
plus

Lipire și chituire
posibilă simultan

*Observație: În zonele expuse apei (piscine) se montează numai un mozaici fixat la partea frontală (de ex. prin intermediul unei folii).
Nu este recomandată montarea de mozaic pe plasă - pericol de dezlipire! Indicație: La utilizarea de mozaic din sticlă în piscine se va acorda
atenție, din cauza proporției foarte mare de fug, ca acesta să fie expus permanent la apă tratată. Aceasta împiedică formarea algelor și
contaminarea posibilă cu ciupercă a fugurilor. Consultați și Capitolul 4: Gresie și plăci în construcțiile de piscine/placarea cu mozaic.
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1.4

Pardoselile vibrate
De zeci de ani suprafețe mari de pardoseală în zone cu trafic
intens (hale de depozitare, piețe alimentare etc.) sunt realizate
prin procedura cu vibrare, adică plăcile sunt presate cu ajutorul
vibro-compactorului.
Ca material de acoperire sunt adecvate gresii și plăci ceramice,
presate uscate cu absorbție redusă de apă inclusiv plăci de klinker
de pardoseală și gresie porțelanată.

Aplicarea vibro-șlamului Sopro RS 648 pe patul de mortar pregătit.

Au fost verificate dimensiunile de plăci cu o lungime a canturilor
de până la 25 cm. Plăcile trebuie să aibă o grosime de min. 10 mm
resp. să fie selectate pentru solicitarea prevăzută (fișă de observații
ZDB: „acoperirile cu solicitare intensă – acoperiri ceramice pardoseală rezistente la solicitări mecanice intense”, oct. 2005). Pentru
planificare și execuție este valabilă directiva „Amenajarea pardoselilor
ceramice prin procedura cu vibrare”, iulie 2005.

Montarea plăcilor ceramice pe vibro-șlamul proaspăt Sopro RS 648..

Pat de mortar:
1

În cazul construcțiilor de îmbinare: min. 40 mm – rezistența la compresiune min. C16

2

În cazul construcțiilor pe zonele de separare: min. 60 mm – rezistență la compresiune/încovoiere min. C16/F3
resp. conform calculelor statice

3

În cazul construcțiilor flotante: min. 75 mm – rezistență la compresiune/încovoiere min. C25/F4
resp. conform calculelor statice

Gresia și plăcile se montează de regulă cu un fug foarte îngust (1 – 2 mm) la 1/3 sau 1/2 din îmbinare. Plăcile vibratoare apreciate și klinker-ul sunt prevăzute cu distanțiere (spacere) care asigură o imagine uniformă a fugurilor și astfel împiedică mișcarea pardoselii placate la
operațiunea de vibrare.
Observație: Dacă pardoselile vibrate se amenajează pe zone se separare sau flotante se va acorda atenție ca mortarul de montare (șapa)
să fi fost foarte bine compactat în prealabil. Pentru a reduce contracțiile cauzate prin uscare și tensiunile de contracție rezultate astfel în
construcția integrală se limitează la minim proporția de liant (conținutul de ciment). Suplimentar șapa se realizează cu o valoarea foarte
redusă de apă-ciment (valoarea W/Z). Aceasta se obține prin utilizarea unui fluidificator de înaltă performanță adecvat.
În cazul șapelor pe strat izolator (montaj flotant) se obține event. o rezistență necesară, mai ridicată la trafic mărind grosimea șapei și nu
utilizând mai mult liant, pentru că prin intermediul acestuia cresc tensiunile de contracție. Grosimea mai mare a șapei are efect pozitiv
asupra stabilității șapei chiar dacă rezistența la presiune și încovoiere sunt mai reduse (greutate mai mare la trafic susținută). Simultan sunt
menținute reduse tensiunile în construcția integrală.
1

2

3

4
1

Agentul de lipire –
Sopro RS 648 (poz. 020)

2

Patul de mortar (poz. 020)

3

Agentul de lipire –
Sopro RS 648 (poz. 030)

4

Chituirea –
Sopro FEP 604 îngust (poz. 040)
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Montarea sigură și fără denivelări a
diferitelor materiale de acoperire

Pardoselile vibrate
Structura și derularea:
1

Suprafața de bază resp. pardoseala din beton se curăță (prin
radiere), pentru a obține o adezivitate optimă pentru a obține
o structură a pardoselii vibro-aderentă.

2

Mortarul de montaj (cu priză hidraulică) se aplică cu un agent
de lipire (de. ex Sopro HSF 748) „proaspăt-pe-proaspăt” pe
pardoseala din beton la o grosime minimă de 40 mm. Procesul
de realizare a prizei mortarului se întârzie event. cu Sopro EVZ
634, se aplică la cotă și se precompactează.
Pe mortarul de montaj se aplică apoi puntea de aderență din
vibro-șlamul Sopro RS 648 în care se așază rapid plăcile ceramice
cu un fug foarte mic.

3

4

După așezarea acestora și obținerea unei suprafețe vibrabile
(15 – 20 m² – în funcție de situația de la fața locului și a comportamenului prizei rezultate a mortarului de montaj) pe plăci
se rulează cu un vibro-compactor de suprafețe și se presează
prin intermediul vibrațiilor în patul de mortar.

5

În funcție de solicitarea suprafeței la utilizarea ulterioară se
recomandă ca fugurile să fie chituite cu un mortar epoxidic o
consistență reglabilă (Sopro FEP 604 îngust).

6

Pe suprafețele de pardoseală vibrată se poate călca după 7
zile – în cazul sistemelor cu întărire normală – după 28 de zile
putând fi solicitate la sarcină maximă.

Recomandări produs
DI

EN 120
04

N

DI
N

Vibro-compactoare de suprafață pentru vibrarea
acoperirilor ceramice.

1

Vibrarea stratului ceramic proaspăt aplicat cu vibrocompactorul de suprafață.

2

Sopro RS 648

88

R2 T RG
E N 13 8

Sopro FEP 604
îngust

3

4

Chituirea (imaginea 1 – 4)
Prin adaos variabil de nisip cuarțos Sopro FEP 604 îngust se poate regla în consistență, astfel
încât cele mai înguste fuguri (1 – 2 mm) se pot sigila în siguranță.
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1.5

Pardoselile vibrate
Gresie și plăci ceramice, formate mari
De ceva vreme, beneficiarii care dețin suprafețele tipice de pardoseală
vibrată descrise în prealabil, și-au modificat modul de gândire din
punct de vedere al design-ului. Placa tradițională, cu capacitate de
vibrare nu mai corespunde din punct de vedere vizual standardului
contemporan. Beneficiarii își doresc plăci cu format mare, care
permit vibrarea în același mod ca plăcile cu format mic. Formatele
preferate se încadrează momentan între dimensiunile de la 30 x
60 cm până la 40 x 40 cm.

30 x 60 cm

Cercetările corespunzătoare în privința formatelor mari au fost
realizate în cadrul societății Sopro. Au fost consemnate experiențe
pozitive în privința manevrării plăcilor cu formate mari pe șantiere
și în cadrul proiectelor.
Este esențial pentru această „aplicare de formate mari“ ca agentul

Vibrarea plăcilor de 30 x 60 cm cu un vibrator cu role pentru suprafețe în vibro-șlamul
Sopro RS 648.

de lipire (Sopro RS 648) să fie atât de puternic aderent, încât cel
târziu la procesul de vibrare să se obțină o lipire de înaltă rezistență
pe toată suprafața plăcii.
Pentru executant este suplimentar important ca vibro-șlamurile să
fie simultan atât de stabile încât la pășirea pe suprafața proaspătă
și la procesul final de vibrare să nu aibă loc o decalare a plăcilor.

Vibro-șlamurile amestecate cu apă sunt aplicate cu șpaclul cu dinți
pe patul de mortar aplicat în prealabil. Pentru a evita o desprindere
prematură (înainte de procesul de vibrare) a patului de mortar, se
poate adăuga în mortar Sopro EVZ 634 (inhibitor șapă) pentru
accelerarea procesului de întărire.

Tehnica de pulverizare reprezintă în general o tehnică critică de prelucrare și nu se
recomandă la formatele mari.

Vibro-șlamul se amestecă mecanizat cu apă.

Distribuirea vibro-șlamului pe patul de mortar proaspăt.

Montarea de plăci de formate mari pe vibro-șlamul proaspăt.
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Gresie și plăci ceramice, formate mari
Este impresionantă diversitatea de materiale de acoperire de formate
mari - în special în ce privește formatele acestora și în principal grosimea acestora. Plăcile cele mai mari sunt între timp la o dimensiune
de peste 5 m² și grosimile plăcilor se încadrează între 3,5 – 6 mm.
Acestea sunt adecvate pentru placarea pereților și pardoselilor.
Proiectanții și montatorii au posibilitatea să selecteze plăcile potrivite dintr-o gamă mare și diversificată pentru proiectele acestora.
În privința placării la ZDB se pot obține informații de specialitate
„Placarea sigură a formatelor mari“. Pentru a veni în întâmpinarea
cererii de aplicare a acestor formate mari Sopro Bauchemie GmbH
pune la dispoziție sisteme de produse și soluții speciale.
Ce înseamnă aplicarea de plăci cu formate mari pentru proiectant,
investitor și societatea executantă? Numai risc sau însă și specializare
rezonabilă și șantiere de succes? Luând în considerare respectivele
puncte sunt valabile cele din urmă! O nouă orientare trebuie să aibă
loc pentru toți participanții. O regândire precum atât la planificare și
calcul cât și la fluxurile de lucru. Numai astfel comanda de placare
a plăcilor formate mari poate fi încheiată cu succes.
O privire de ansamblu în acest sens o conferă atelierele pentru
formatele mari din cadrul academiei de profesioniști Sopro.

Gresie format mare montată pe o pardoseală într-o hală de intrare.

Instalarea la șantiere:
Pentru a putea monta formate mari la forma adecvată este necesară
o echipare cu anumite unelte.
Aceasta începe cu o masă mare, pentru a putea măsura exact și
tăia plăcile, și se finalizează cu scule de ridicare (mânere cu ventuze) și o multitudine de scule de debitare, pentru a putea prelucra
corespunzător plăcile.

Tăierea/prelucrarea unei plăci format mare.

Discuții de consultare:
Investitorul trebuie sfătuit de către proiectant și procesator în privința posibilităților dar și a limitelor la placarea de formate mari.
Acest lucru este valabil atât în privința solicitărilor la trafic cât și
în ce privește partea vizuală. Dacă plăcile se abat de la cote nu se
recomandă de exemplu placarea de fâșii decalate la jumate sau la
trei sferturi pentru că în cazul iluminării longitudinale se generează
un joc de umbre deranjant.
O demonstrație practică pentru montarea placarea plăcilor care
se luminează longitudinal la final generând un miracol la final și o
vedere de ansamblu rapidă.
O instalare corespunzătoare la șantiere este necesară pentru a putea pregăti plăcile
format mare pentru montare.
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1.5

Gresie și plăci ceramice, formate mari
Evaluarea suprafeței de bază și măsurarea
umidității reziduale a șapelor.
Dacă se montează gresie și plăci pe șape se va determina în prealabil conținutul de umiditate cu un aparat CM în cadrul evaluării
suprafeței de bază.
Pentru șape de ciment
este valabil:
2 – 2,5 % neîncălzit*
(conform DIN 18 157)
2 – 2,5 % încălzit
Pentru șape pe bază de sulfat de calciu
este valabil:
0,5 % neîncălzit
0,3 % încălzit

Montarea Sopro FS 15® plus pentru realizarea unei suprafețe plane.

Montarea în sine se realizează prin procedură combinată pentru a
asigura faptul că plăcile sunt așezate sigur și bine. Punțile de lipire
din ambele părți trebuie să fie dispuse paralel unele față de celelalte. Astfel se obține cel mai bun rezultat după mai multe încercări
realizate.

Măsurați CM pentru determinarea umidității reziduale în șape.

Suplimentar este esențială rezistența suprafețelor pentru o placare
de durată și o execuție de succes.
Apoi se adaugă suprafața de placare și distribuirea fugurilor de
dilatare.

Se aplică adeziv pe partea posterioară a plăcii și pe suprafața de bază.

În privința placării se va acorda atenție faptului că măsurarea și
dimensionarea plăcilor precum și prelucrarea acestora presupune un
anumit grad de îndemânare pentru a nu cauza prea multe pierderi
de material la tăiere.

Montarea
Dacă se montează plăci format mare este necesară de regulă o etapă
de lucru de tip șpăcluire și egalizare a suprafețelor de bază. Acest
fapt se cauzează faptului că abaterile de toleranță pentru suprafețele
de bază sunt prea mari conform DIN 18 202, pentru a putea monta
aceste plăci în strat subțire (Stratul gros este luat în considerare în
acest caz!). Suprafețele se egalizează la sol cu Sopro FS 15® plus, o
masă de șpaclu auto-nivelantă și la perete cu un material de șpăcluit
rezistent, cu întărire rapidă (Sopro RAM 3®, consultați și capitolul 11).

* DIN 18517 enunță un anumit domeniu de toleranță pentru rezultatul de măsurare
CM. În privința placărilor de formate mari se presupune un comportament conservativ și se urmărește atingerea unor valori cât mai mici.

Fixați o placă format mare la perete cu Sopro MG-Flex® XXL rapid.
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Gresie și plăci ceramice, formate mari
Șape legate cu sulfat de calciu
Dacă se montează plăci formate mari pe șape pe bază de sulfat de
calciu nu există în acest caz niciun motiv împotrivă.
În funcție de dimensiunea gresiei se adaptează grunduirea și mortarul/adezivul de montaj.
Mai tot timpul intervin în cazuri singulare deficiențe de adezivitate la
formatele mari. Acest fapt poate fi cauzat printre altele de mortarele
în strat subțire utilizate care nu a transmis suficientă apă de surplus
în suprafața pe bază de sulfat de calciu (în sus nu este posibil din
cauza densității gresiei) și rezistența șapei este redusă din cauza
acestei umeziri.

Cauză pentru deficiențe de adezivitate pe
șape pe bază de sulfat de calciu
Deficiențe de adezivitate pe o șapă pe bază de sulfat de calciu din motivul umidității
izolate.

Chiar dacă există între timp șape pe bază de sulfat de calciu care nu
mai pot fi șlefuite acest spațiu se verifică periodic din nou. Numai
după aceea se poate decide dacă acest lucru este necesar sau nu.
1

2

1

Slăbirea suprafeței din cauza retragerii umidității din adeziv în suprafața șapei.

2

Crăpături în zona slăbită.
Șlefuirea șapelor pe bază de sulfat de calciu reprezintă o pregătire importantă pentru
o adezivitate permanentă a stratului de gresie.
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1.5

Gresie și plăci ceramice, formate mari
Utilizarea produselor de placare clasificate
în funcție de dimensiunea gresiei:
1

Gresie cu lungimea cantului ≤ 60 cm și suprafața gresiei ≤ 0,2 m²

*

+
Grunduire

Sopro´s No. 1

VarioFlex® XL

„Adeziv cu întărire normală“

2

Gresie cu lungimea cantului ≤ 100 cm și suprafața gresiei ≤ 1 m²

*

+
Grund barieră

Sopro´s No. 1

VarioFlex® XL

„Adeziv cu întărire normală“

3

Gresie cu lungimea cantului ≤ 100 cm și suprafața gresiei < 1 m²

*

+
Grunduire

VarioFlex®
înaltă rezistență

FKM® Silver

VarioFlex® Silver

„adeziv cu întărire rapidă
în combinație cu apă de înaltă puritate“

4

Gresie cu lungimea cantului > 100 cm și suprafața gresiei > 1 m²

+
Grunduire

megaFlex S2

MG-Flex® XXL rapid

* Drept construcție specială pentru formatele de gresei 30 x 60 cm conform DIN 18 157 dimensiunea gresiei
se limitează la ≤ 0,16 m2.Consultați consultații Sopro în privința locației.

Aplicare ușoară de Sopro MGR 637 pentru protecția șapei pe bază de sulfat de calciu contra umezirii de profunzime.
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Gresie și plăci ceramice, formate mari
Adeziv S2 pentru placarea de plăci formate mari
Condiționat de faptul că proporția de fug este din ce în ce mai mică
resp. prezintă o eficiență foarte redusă lipirea trebuie să fie cu atât
mai eficientă.

1 – 1,6 m

În plăci se formează tensiuni individuale care trebuie să se armonizeze
cu suprafața de bază corespunzătoare. Adezivul obține pe lângă
scopul primar a acestuia de a fixa placa, suplimentar sarcina de
compensare corespunzătoare a tensiunilor de dilatare care intervin.

3 – 3,2 m
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Adezivele S2 Sopro MG-Flex®/MG-Flex® XXL rapid precum și Sopro
megaFlex S2/megaFlex S2 turbo sunt adezive de înaltă performanță,
care îndeplinesc această sarcină pentru a conferi suplimentar un
potențial ridicat de siguranță.
Dacă formatele plăcilor sunt mai mari de 1 m² se recomandă trecerea la adeziv S2 la montare. Numai în cazuri de excepție și după
consultarea tehnicii de aplicare pot interveni abateri de la acestea.

Montarea sigură și fără denivelări
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1.5

Montare a gresiei și a plăcilor ceramice format mare
(la interior)

Procedură

Domeniu de utilizare

Recomandare produs

Veriﬁcarea suprafeței de bază în privința portanței și a planeității este condiția de bază pentru o montare a gresiei și a plăcilor format mare. Pentru
îmbunătățirea rezistenței suprafeței de bază și a absorbției acesteia sunt
necesare grunduiri corespunzătoare și agenți de aderență.

Suporturi de bază absorbante
(de ex. șapa de ciment, șapa din
sulfat de calciu*,
beton, tencuială de var cu
ciment, plăci din gips-carton)

• Grund Sopro
• Grund de blocare Sopro

Suporturi de bază neabsorbante
(de ex. strat de gresie vechi
Terrazzo, resturi de adeziv)

• Sopro HPS 673

Suporturi de bază critice
(de ex. suporturi de bază cu
rezistență redusă, suporturi de
bază sensibile la umiditate)

• Sopro MGR 637

Grunduire

Materiale de acoperire în strat subțire:
Potrivirea suportului de bază corespunzător și cazul de utilizare/solicitare se
consultă cu producătorul.
Indicație:
La utilizarea în domenii solicitate la umezeală sunt necesare sistemele de
sigilare compozite din programul Sopro.

sau
• Sopro grund epoxidic,
în mod cu adaos de nisip cu
• Sopro nisip cuarțos grosier

Șape din sulfat de calciu (sensibile la umiditate)**
– Gresie cu lungimea cantului ≤ 60 cm și suprafața gresiei ≤ 0,2 m²: Sopro Grund GD 749

Șpăcluire/nivelare

– Gresie cu lungimea cantului ≤ 100 cm și suprafața gresiei ≤ 1 m²: Sopro grund GD 749 în combinație cu Sopro FKM® Silver,
Sopro VarioFlex® de înaltă rezistență sau Sopro VarioFlex® Silver.
– Gresie cu lungimea cantului > 100 cm și suprafața gresiei > 1 m²: Sopro MultiGrund/Sopro grund epoxidic în combinație cu un adeziv Sopro S2
În special la montarea de gresie format mare suportul de bază trebuie
să prezinte un grad mare de planeitate care să depășească cerințele DIN
18 202 (toleranțe pentru construcții înalte). La utilizarea maselor de șpaclu
Sopro corespunzătoare se asigură un suport de bază plan pentru montarea
ulterioară a gresiei format mare.
La suporturi de bază speciale ca de ex. asfalt turnat luați contact cu departamentul nostru de consultanță în privința utilizării.

O montare pe toată suprafața este condiția pentru o construcție fără deteriorări. Acest lucru înseamnă că pe patul de adeziv aplicat deja pe suportul de
bază pe partea posterioară a materialului de montaj se aplică suplimentar un
strat de adeziv (procedura combinată).

Montare

În special la montarea de materiale de montaj în strat ﬁn în domeniul pardoselilor la vârfurile plăcilor se aplică suplimentar o cantitatea mai mare de adeziv
pentru a obține în zonele de încrucișare un pat bun de aderență. În cazul unui
pat de aderență insuﬁcient există pericolul de formări de ﬁsuri sau de goluri
sub gresie resp. placă.

Dacă nu se poate asigura un timp suﬁcient de uscare înainte de pășire și
chituire a stratului de acoperire se utilizează un adeziv cu întărire rapidă. În
principal se va acorda atenție la montarea de materiale în strat subțire în
domeniul pardoselilor în ce privește limitările formatelor impuse de producător.

Suprafețe pardoseală

• Sopro FS 15® plus

Suprafețe perete

• Sopro RAM 3®
• Sopro mortar de nivelare

Suprafețe de pardoseală
(toate suporturile de bază)

• Sopro VarioFlex® HF ***
• Sopro VarioFlex® Silver ***
• Sopro VarioFlex® XL

până la 1 m2 dimensiune placă

peste 1 m dimensiune placă
2

Suprafețe de perete și pardoseală
(toate suporturile de bază)

peste 1 m dimensiune placă

Chituirea

• Sopro FKM® XL
• Sopro FKM® XL Silver***
• Sopro´s No. 1

până la 1 m2 dimensiune placă

2

Fugul cimentat din stratul de gresie reprezintă o zonă de nivelare pentru
tensiunile care intervin. Din motivul formatelor mari de gresie proporția de
fuguri în suprafață este foarte redusă între timp.
Din punct de vedere tehnic au devenit consacrate lățimile de fug de minim 3
mm. Întreaga suprafață se împarte prin dispunerea de fuguri de dilatație în
dimensiuni adecvate ale câmpului.
Dacă este necesar luați contact cu departamentul nostru de consultanță în
privința utilizării.

• Sopro megaFlex S2
• Sopro megaFlex S2 turbo
• Sopro MG-Flex® S2
• Sopro MG-Flex® S2 rapid

• Sopro MG-Flex® S2 rapid
• Sopro MG-Flex® S2
• Sopro megaFlex TX

Mortar pentru rosturi

• Sopro DF 10®
• Sopro FugenEpoxi plus

Silicon

• Sopro SanitärSilicon

Indicație:
Fugurile înguste (1 – 2 mm) se chituiesc cu Sopro DF 10® DesignFuge Flex
sau Sopro FugenEpoxi plus.
* până la un format al gresiei de 1 m2 și o montare cu Sopro VarioFlex® HF®/Sopro megaFlex S2 turbo/Sopro FKM® Silver/Sopro VarioFlex® Silver.
** contactați consultanții Sopro în privința locației.
*** în cazul șape pe bază de sulfat de calciu.
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Montarea gresiei și plăcilor pe fațade
Placarea pereților exteriori
Mai tot timpul apare dorința din partea beneficiarilor și a proiectanților de a placa fațadele cu plăci ceramice.
Avantajele sunt evidente: Datorită formatelor diferite și a multitudinii de culori rezultă o multitudine de posibilități de amenajare.
Suprafețele astfel amenajate dețin un nivel ridicat de rezistență
mecanică, nu se murdăresc resp. nu se degradează atât de repede
și chiar dacă acestea se pot curăța ușor cu apă și cu o perie.
Pentru planificare și execuție respectați DIN 18 515 „Placarea pereților
exteriori – gresie sau plăci montate cu mortar“. Acest lucru este
esențial pentru că suprafețele fațadelor reprezintă zone deosebit
de sensibile care trebuie să reziste permanent la orice situație de
intemperie. La nerespectare se cauzează deteriorări sub forma
crăpăturilor sau spărturilor și în anumite cazuri în funcție de starea
gresiei (suprafeței exterioare a peretelui) pot interveni situații critice.

Fațade placate cu gresie ceramică.

Astfel este absolut necesară o planificare detaliată și o respectare
strictă a prescripțiilor DIN resp. dacă acest lucru nu este posibil se
inițiază verificări în cazuri particulare.
Grosime
max. 1,5 cm

suprafață ≤ 0,12 m²

max. 49 cm lungime laterală















DIN EN 14 411
„Gresie și plăci ceramice-termeni, clasificare, caracteristici ale
calității și marcare“
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precum și dacă pot confirma rezistența la
îngheț sunt adecvate pentru fațade.












Acoperirile ceramice care au fost fabricate și
verificate conform standardului
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1.6

Montarea gresiei și plăcilor pe fațade
Prescripții impuse prin DIN 18515
la ceramica de placat
Dimensiuni maxime gresie și plăci:

Grosime
max. 1,5 cm

Observație:
În cazul plăcilor striate grosimea totală a plăcii poate atinge
incl. striațiile până la 2 cm.

suprafață ≤ 0,12 m²
∑ tuturor porilor
trebuie să rezulte
min. 20 mm³

max. 49 cm lungime laterală

1 g ceramică

Esențial pentru o montare cu mortar permanentă a unei plăci
ceramice cu un mortar cu priză hidraulică este volumul de pori al
cioburilor de gresie. Acest lucru semnifică faptul că ceramica deține
o anumită proporție de pori deschiși. Pentru aceasta este valabil
faptul că într-un gram de ceramică să fie cuprins un volum de pori
de minim 20 mm³.
Partea posterioară a plăcii (suprafața de lipire) trebuie să dețină suplimentar pori deschiși cu o rază a porilor de min. 0,2 μm (2 × 10-4 mm)
în care mortarul cu priză hidraulică să se poată ancora.
1 g ceramică trebuie să conțină min. 20 mm3 spațiu pentru pori.

min. 0,2 μm

Partea posterioară a unei plăci ceramice trebuie să dispună de pori
cu o dimensiune minimă. Numai în acest mod se poate ancora bine
un mortar pe bază de ciment.

Pori

Gresie

Mortar

De reținut:
Gresia și plăcile ceramice care nu pot îndeplini aceste cerințe nu se pot monta pe fațade cu mortarele cu priză hidraulică tradiționale!
Aici adezivii S2 sau adezivii pe bază de rășină reactivă pot reprezenta o soluție adecvată.
Plăcile din piatră naturală conform DIN 18 516 partea 3-a, dacă au fost confirmată rezistența la îngheț, precum și plăcile din beton
conform DIN 18 500 sunt adecvate de asemenea pentru utilizarea la fațade. Mozaicul din sticlă se abate de la DIN – în practică au
fost obținute rezultate bune.
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Montarea gresiei și plăcilor pe fațade

Prescripții:
• Suprafața de așezare trebuie să fie portantă:
Valori adezivitate ≥ 0,5 N/mm²
• Suprafața de așezare trebuie să fie liberă de substanțe și crăpături care reduc adezivitatea
• Denivelările se egalizează
• Tencuielile trebuie să fie de min. 10 mm grosime

• Pe o grosime de tencuială de 25 mm este
necesară o armare

• Tencuiala trebuie să corespundă grupei de mortare P III
• În cazul suprafețelor de bază combinate și a suprafețelor
neportante este necesară o tencuială cu armătură și
ancorare

Verificarea suprafeței de bază în privința portanței
Ve

cat confo
rifi

rm

Trebuie atinsă o valoare
de ≥ 0,5 N/mm².

C2 TE S1
DI

Sopro FKM® XL

Verificarea aderenței

Montarea de gresie și plăci
se realizează prin procedura
combinată, ceea ce semnifică
faptul că se aplică și pe partea
posterioară a plăcii mortar.

N E N 1 20 0 4

+
Procedură combinată pentru
suprafața de bază.

Procedura combinată la partea
posterioară a gresiei.

Determinarea rezistenței aderenței plăcii ceramice nou montate
Trebuie atinsă o valoare
minimă de 0,5 N/mm².

Verificarea aderenței la ceramica
montată.
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Pentru montarea în strat
subțire se utilizează un mortar conform DIN EN 12 004.
Montarea se realizează conform DIN 18 157. Se va respecta o grosime a stratului
de mortar de min. 3 mm.
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1.6

Montarea gresiei și plăcilor pe fațade
Chituirea
În funcție de materialul de acoperire se respectă următoarele lățimi
corespunzătoare ale fugului:
• Gresie ceramică 3 – 8 mm
• Plăci ceramice din șpalt 4 –10 mm
• Plăci de țiglă din șpalt și materiale de acoperire
din țiglă 10 –12 mm
• Plăci din piatră naturală 4 – 6 mm
• Plăci din piatră de beton 3 – 12 mm

Șlemuirea mortarului flexibil pentru fuguri cu priză hidraulică.

cat confo
rifi

rm

Ve

Chituirea se realizează cu mortare de chituire cu priză hidraulică
prin șlemuire.

DI

E N 13 8

rm

Ve

N

cat confo
rifi

88

CG2 WA

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

Sopro FlexFuge plus

Spălarea suprafețelor șlemuite.
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Montarea gresiei și plăcilor pe fațade
Distribuirea suprafețelor fațadei cu fuguri de dilatare
Din motivul intemperiilor și a abaterilor mari de temperatură este necesar ca suprafețele de fațadă să fie împărțite în secțiuni prin
intermediul fugurilor de dilatare.

Structura sistemului
4

1 Fuguri de dilatare la

colțuri și canturi
2 Fuguri de limitare a suprafe-

ței
3 Fuguri de îmbinare

1
2

6m

5
3

4 Fug construcție
5 Fug orizontal (fug de

limitare a suprafețelor
în domeniul planșeelor
peste etaj)

3m

6 Fuguri la instalații

Indicație:
Ca valoare orientativă este
valabilă o distanță a fugurilor
de dilatare de 3 m pentru
fugurile orizontale și 6 m
fugurile verticale.

6

Execuția rosturilor în detaliu

1

Rost de dilatare la colțuri și canturi

3

Rost de îmbinare (de ex. ramă ușă sau fereastră)

6

Piesă încorporată, instalație

și
2

Rost de delimitare

și
5

Rost orizontal

4

Rost între diferite materiale și de separare
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1.6

Montarea gresiei și plăcilor pe fațade
Structura 1 conform DIN 18 515
Ceramică direct pe zidărie/beton

Structura sistemului
1 Zidărie
2 Grunduire Sopro

3 Șpăcluire striată cu

3

cat confo
rifi

rm

2

Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil
Ve

1

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

4
5
6
4 Grund tencuială

sau

Sopro AMT 468 sau Sopro RAM 3®

5 Mortar de montaj
cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro megaFlex TX
C2 TE
DI

S2

N E N 1 20 0 4

6 Gresie
7 Chituire Sopro FlexFuge plus sau

Sopro DF 10® DesignFuge Flex
cat confo
rifi

rm

Ve

CG2 WA
E N 13 8

cat confo
rifi

rm

Ve

CG2 WA
DI

N

88

DI

N

88

7

E N 13 8
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Montarea gresiei și plăcilor pe fațade
Structura 2 nereglementată conf. DIN 18 515
(verificare în caz particular necesară)
Structura sistemului

În privința măsurilor necesare de economisire a energie beneficiarii
sunt opriți să-și izoleze clădirile în mod corespunzător. Acest lucru este
valabil în mod special pentru fațade. Dacă există dorința de placare
a unei fațade cu gresie aceasta este posibilă conform DIN 18 515.

2 Termoizolație
3 Șpăcluire striată

Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil
cat confo
rifi

rm

Stratul de izolare este prelucrat aici cu o tencuială statică auto-portantă care mai târziu reprezintă suprafața de bază pentru montarea
ceramicii.

1 Zidărie

Ve

Ceramică pe termoizolație

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

A
4 Grund tencuială, armat

Sopro RAM 3®
1
2
3
4
5
6

5 Mortar în strat subțire

Sopro megaFlex TX
cat confo
rifi

rm

Ve

7

C2 TE
DI

S2

N E N 1 20 0 4

6 Gresie
7 Chituire Sopro FlexFuge plus
cat confo
rifi

rm

Ve

sau Sopro DF 10® DesignFuge Flex
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Ve

N
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CG2 WA

DI

N

A Ancoră
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Montarea sigură și fără denivelări
a diferitelor materiale de acoperire

1.6

Montarea gresiei și plăcilor pe fațade
Structura 3 nereglementată conf. DIN 18 515
(verificare în caz particular necesară)
Ceramică pe sistem combinat termoizolant

• Termoizolația se lipește și suplimentar

Structura sistemului
1 Șpăcluirea cu plasă de armare

Sopro AR 562 și Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil
Ve

cat confo
rifi

rm

se fixează cu șurub cu diblu.
• Prinderea cu dibluri și șuruburi se acoperă în cazul
polistirenului și a vatei minerale cu un strat de armare.
• Izolația trebuie să fie adecvată pentru transferul de sarcină.
• Multitudinea de posibilități de combinare face
o verificare în cazuri particulare necesară.

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

2 Mortar de montaj

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro megaFlex TX

C2 TE
DI

S2

N E N 1 20 0 4

1
3 Chituire Sopro FlexFuge plus

sau Sopro DF 10® DesignFuge Flex

2

Ve

cat confo
rifi

rm

3

DI

E N 13 8

cat confo
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N
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CG2 WA
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N

D

88

CG2 WA
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D Izolare

WDVS
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Montarea sigură și fără denivelări
a diferitelor materiale de acoperire

Montarea gresiei și plăcilor pe fațade
Structura 4 nereglementată conf. DIN 18 515
(verificare în caz particular necesară)
Montarea gresiei în strat subțire pe plăcile suport
premontate

• Plăcile suport sunt montate la fațadă pe o structură de
bază. Suprafața de bază nu joacă niciun rol în acest caz.

• Un sistem aerisit din spate este posibil.
• Transferul de sarcină se va asigura din partea producătorului.
• Multitudinea de posibilități de combinare
face o verificare în cazuri particulare necesară.

Montarea de mozaic din sticlă pe o placă suport pentru structura unei fațade.

Structura sistemului
1 Plăci suport
2 Șpăcluirea cu plasă de armare
cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro AR 562 și Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil
C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

1

2
3 Mortar de montaj

Sopro megaFlex TX
cat confo
rifi

rm

Ve

3

C2 TE

4

DI

D

S2

N E N 1 20 0 4

4 Chituire Sopro FlexFuge plus
cat confo
rifi

rm

Ve

sau Sopro DF 10® DesignFuge Flex

DI

E N 13 8

cat confo
rifi

rm

Ve

N

88

CG2 WA

DI

N

D Izolare
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a diferitelor materiale de acoperire

1.6

Montarea gresiei și plăcilor pe fațade
Placarea pereților exteriori
Auxiliar cu cele menționate în DIN 18 515 „gresii și plăci montate
cu mortar la fațade“, există posibilitatea îmbrăcării fațadei și cu o
„zidărie pe o suprafață suport“ cu piatră (piatră naturală). Acest tip
de îmbrăcare a fațadei a fost descris și reglementat până în prezent
în cadrul DIN 18 515 partea 2. În cadrul prelucrării ulterioare a DIN
această secțiune a fost retrasă. Acesta poate constitui încă baza
pentru proiectare și execuție.

Zidirea pe o suprafață suport.

Esențială pentru acest mod constructiv este o suprafață suport
dimensionată în mod corespunzător pe care să poată fi așezate
pietre cu grosimea de min. 55 mm până la 90 mm. Pietrele se zidesc
pe peretele la roșu și suplimentar ancorate cu ancore din sârmă
inoxidabilă. Acest tip de îmbrăcare a pereților exterior este permis
la clădirile rezidențiale cu două etaje și un acoperiș mansardat de 4
m și la alte clădiri cu o înălțime de până la 8 m.
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Montarea sigură și fără denivelări
a diferitelor materiale de acoperire

Sisteme de montaj
Structură „Zidirea la fațade“

1 Perete la roșu

1

2 Grunduire Sopro

2

3 Sopro´s No. 1 S1 adeziv

3

flexibil cu striații ca punte de
aderență pentru tencuiala de
egalizare

4 Tencuială de egalizare Sopro

4

AMT 468 sau Sopro RAM 3®
în cazul denivelărilor mari

A
min. 50 mm

5 Sopro´s No. 1 S1 adeziv

flexibil cu striații ca punte de
aderență pentru aplicarea
mortarului

5
min. 15 mm,
max. 25 mm
Grosime mortar
preparat

*
6 Mortar de fixare și montare
6

Sopro MDM 888, Sopro MB
414 sau Sopro FKM 600

55 – 90 mm

7

7 Chituirea cu Sopro

MFs îngust și MFb lat

8 Sigilarea cu

Sopro ZR Turbo XXL
sigilant reactiv pe bază
de ciment

A Ancore din sârmă

(min. 5 ancore din sârmă per
m² cu min. 3 mm diametru
din oțel inoxidabil necesare)
8

Pentru înălțimi ale peretelui până la max. 8 m
Pentru descărcarea tensiunilor în funcție de temperatură se dispun
fuguri de dilatare. Dimensiunile suprafețelor se planifică și se stabilesc
în prealabil. Se va acorda atenție ca fugurile de dilatare să fie libere
de resturi de mortar pentru a preveni tensiunile de strivire.
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Observație:
La o grosime constantă a pietrei și suprafețe de bază plane se
poate reduce grosimea mortarului de fixare.

Montarea sigură și fără denivelări
a diferitelor materiale de acoperire

1.6

Sisteme de montaj
Structura unei fațade zidite

Piatră aparentă din beton

Suprafața suport pe placa din beton a subsolului.

Așezarea de cărămizi aparente din beton pe suprafața de bază din beton cu Sopro
FKM 600 prin procedura Buttering Floating.

Realizarea găurilor pentru ancorarea mecanică a zidăriei aparente cu ancore de sârmă.

Ancore din sârmă montate pentru
fixarea mecanică.

Ancorele se măsoară exact și se distribuie per m² în mod corespunzător.

Exemplu suplimentar pentru ancore.
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Montarea sigură și fără denivelări
a diferitelor materiale de acoperire

1.7

Sisteme de produse Sopro
pentru construcții durabile

Adeziv pentru
gresie/mortar de
montaj
Grunduire

Structură sistematică sistem
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Grunduiri cu emisii reduse*

o a r t e re

Grunduire Sopro
GD 749

HaftPrimer S
HPS 673

MultiGrund
MGR 637

SperrGrund
SG 602

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

se

o a r t e re

Sopro‘s No. 1
S1 adeziv flexibil

Sopro‘s No. 1 adeziv
pentru gresie alb rapid

MultiFlexKleber
FKM® XL

MultiFlexKleber Silver
FKM® Silver

MittelDickbettMörtel
weiss MDM 885 alb

MittelDickbettMörtel
MDM 888

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

* O vedere generală de ansamblu pentru toate produsele noastre găsiți în broșura noastră cuprinzătoare.
** Evaluarea conform DGNB (Sigla de calitate Germană pentru Construcții Durabile), criteriu „ENV1.2 Riscuri pentru mediul înconjurător local“ (versiunea 2015).
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Adeziv pentru gresie/mortar de montaj cu emisii reduse*

Capitol

Cuprins

Pagina
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Mortar pentru rosturi, conceput pentru expunere la
apă și solicitări chimice, industrie, pardoseli din gresie și pavaje
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2.1

Sisteme de produse Sopro pentru construcții durabile

51

Mortar pentru rosturi, conceput pentru expunere la apă și
solicitare chimică, industrie, pardoseli din gresie și pavaje

2

Condiții de bază
Alegerea mortarului corect pentru rosturi este decisivă pentru
longevitatea unei pardoseli ceramice, respectiv din piatră naturală.
Aceasta depinde de solicitările - legate de utilizarea suprafeței - cărora
mortarul pentru rosturi trebuie să le facă față fără să se deterioreze
o lungă perioadă de timp.

Trebuie avute în vedere următoarele:

Aceasta impune încă din faza de proiectare o analiză în funcție
de utilizare a zonelor unde se va monta gresia și se va realiza chituirea, pentru a evita deteriorările ulterioare din cauza unei alegeri
greșite a materialului.

Încărcările din trafic (vehiculele de transport
uzinal, pietoni etc.) și uzura suprafețelor rosturilor,
care rezultă de aici
Solicitarea chimică
(acizi/baze)
Absorbția de tensiune prin dilatațiile, cauzate de
temperatură, ale structurii pardoselii
Metode de curățare (de ex. curățitoare cu înaltă
presiune) și intervale de curățare
Materialele pardoselii
(piatră naturală, gresie porțelanată etc.)
Zone de utilizare (subacvatic, apă potabilă etc.)
Lățimea/adâncimea rosturilor, culoarea rosturilor

Gresie

Piatră naturală

Pavaj

Pentru diversitatea de solicitări, dintre cele mai diferite, în paginile următoare
veți găsi soluțiile corespunzătoare de mortar pentru rosturi.
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Mortar pentru rosturi, conceput pentru expunere la apă și
solicitare chimică, industrie, pardoseli din gresie și pavaje

Condiții de bază
Ca și mortarele de montaj, și mortarele pentru rosturi trebuie să
îndeplinească anumite cerințe de performanță.
În norma europeană DIN EN 13 888 (respectiv norma ISO 13 007
Partea 3), acestea sunt descrise și definite exact.
Conform DIN EN 13 888 mortarele pentru rosturi cu conținut de
ciment sunt marcate cu CG, iar mortarele pentru rosturi pe bază
de rășină reactivă sunt marcate cu RG:

CG ➥ mortar pentru rosturi cu conținut de ciment
RG ➥ mortar pentru rosturi pe bază de rășină reactivă
Mortarele pentru rosturi cu conținut de ciment sunt verificate și
evaluate după caracteristicile de bază și cele suplimentare. Dacă
mortarul îndeplinește caracteristicile de bază, este marcat cu CG1,
dacă îndeplinește și caracteristicile suplimentare este marcat cu CG2.

Având în vedere compoziția lor, mortarele pentru rosturi pe
bază de rășină reactivă trebuie să îndeplinească cele mai înalte
standarde, pentru a primi marcajul RG conform DIN EN 13 888.
Caracteristici RG

Standard

Rezistență la abraziune

≤ 250 mm³

Rezistență la încovoiere după depozitarea uscată

≥ 30 N/mm²

Rezistență la compresiune după
depozitare uscată

≥ 45 N/mm²

Contracție

≤ 1,5 mm/m

Absorbție a apei
după 240 Min.

≤ 0,1 g

CG1 Caracteristici de bază

Rezistență la compresiune după depozitarea uscată

≥ 15 N/mm2

Rezistență la compresiune după depozitarea alternativă
îngheț-dezgheț

≥ 15 N/mm2

Contracție

≤ 3 mm/m

Absorbție a apei după 30 min.

≤ 5g

Absorbție a apei după 240 min.

≤ 10 g

CG2 W, CG2 A și CG2 WA (suplimentar față de CG1)
≤ 1000 mm³

Absorbție redusă a apei după 30 min. (= W)

≤2g

Absorbție redusă a apei după 240 min. (= W)

≤5g
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E N 13 8

R2 RG
N

E N 13 8

Mortarele pentru rosturi Sopro pe bază de rășini epoxidice se
utilizează și pentru montarea gresiei, resp. a mozaicului de
sticlă. Datorită acestui fapt sunt verificate conform DIN EN 12 004
(norma referitoare la adezivi, capitolul 1), având astfel o verificare
și un marcaj dublu.

N

EN 120

R2 T RG
DI

DI

N

88

CG2 WA

EN 120

04

cat confo
rifi

rm

Ve

Rezistență deosebit de ridicată la abraziune (= A)

N

88

≥ 2,5 N/mm

2

N

88

Rezistență la încovoiere după depozitarea alternativă
îngheț-dezgheț

DI

≥ 2,5 N/mm2

DI

Rezistență la încovoiere după depozitarea uscată

04

≤ 2000 mm3

DI

Rezistență la abraziune

E N 13 8

Mortar pentru rosturi, conceput pentru expunere la apă și
solicitare chimică, industrie, pardoseli din gresie și pavaje

2

Recomandări produs

cat confo
rifi

rm

Ve

Industrie/domeniul comercial

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro TFb® lat
3 – 30 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment, cu
întărire rapidă, foarte rezistent, cu tuf vulcanic
CG2 WA conform DIN EN 13 888, pentru zone foarte
puternic solicitate. Solicitabilitate mecanică și rezistență
mare la abraziune, datorită cimentului ultrafin Mikrodur®.
Pentru chituirea materialelor pentru pardoseli din gresie
vitro-ceramică, gresie porțelanată, clincher, plăci din
piatră naturală, cărămidă de placaj și piatră naturală
pentru construcții.
Deosebit de adecvat pentru ateliere, spălătorii și bucătării mari; ca alternativă la mortarul pentru rosturi pe
bază de rășină reactivă.

Rosturi înalt solicitate mecanic și chimic în domenii industriale (industria prelucrătoare de alimente).

cat confo
rifi

rm

Ve

Piscină

DI

N

88

CG2 WA
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Sopro TFb® lat
3 – 30 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment, cu
întărire rapidă, foarte rezistent, cu tuf vulcanic
CG2 WA conform DIN EN 13 888, pentru zone foarte
puternic solicitate. Solicitabilitate mecanică și rezistență
mare la abraziune, datorită cimentului ultrafin Mikrodur®.
Pentru chituirea materialelor pentru pardoseli din gresie
vitro-ceramică, gresie porțelanată, clincher, plăci din
piatră naturală, cărămidă de placaj și piatră naturală.
Deosebit de adecvat pentru ceramica tipică și uzuală de
piscină, din bolovani de râu pentru bazine și o multitudine de piese fasonate

Mortar pentru rosturi foarte rezistent, cu conținut de ciment, în combinație cu ceramica de piscină obișnuită în domeniul subacvatic.

43

2

Mortar pentru rosturi, conceput pentru expunere la apă și
solicitare chimică, industrie, pardoseli din gresie și pavaje

Recomandări produs

cat confo
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rm

Ve

Zone de wellness

DI

N

88
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Sopro TF® plus
1 – 10 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment, cu
întărire rapidă, care nu formează urme de calcar,
foarte rezistent CG2 WA conform DIN EN 13 888,
pentru zone puternic solicitate. Solicitabilitate mecanică
și rezistență mare la abraziune datorită cimentului ultrafin Mikrodur®.
Pentru chituirea în culori vii și fără urme de calcar a
materialelor pentru pardoseli din gresie vitro-ceramică,
gresie porțelanată, piatră artificială din beton și piatră
naturală. Deosebit de adecvat pentru chituirea mozaicului de sticlă, porțelan și a mozaicului mic. Pentru piscine, centre de wellness și săli de dușuri, ca alternativă la mortarul pentru rosturi pe bază de
rășină reactivă. Pentru obținerea de efecte speciale
Sopro TF® plus poate fi îmbunătățit cu Sopro 1019 sau
Sopro 1020.

Mortar pentru rosturi foarte rezistent, cu granulație fină pentru conceperea, de ex,
de zone de wellness cu gresie, plăci și mozaic cu format mic.

Rezervoare de apă potabilă
Sistem de montare verificat pentru contactul
apa potabilă:
Sopro No. 1 401
Adeziv flexibil pe bază de ciment C1 TE conform DIN
EN 12 004, pentru poziționarea și montarea gresiei și
plăcilor ceramice în rezervoare de apă potabilă (conform
recomandărilor KTW - Directivei pentru evaluarea materialelor organice în contact cu apa potabilă).

44

ap

i

lă

d

e

pentru rec
at

ente
ipi

Adec
v

Mortar pentru rosturi, cu verificare și omologare specială, cu priză hidraulică, pentru
contactul cu apa potabilă.
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Sopro FTW 533
Lățimea rostului: 5 – 20 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment, pentru
chituirea gresiei și plăcilor ceramice în rezervoare de apă
potabilă, în domeniul alimentar și în piscine.

Mortar pentru rosturi, conceput pentru expunere la apă și
solicitare chimică, industrie, pardoseli din gresie și pavaje

2

Recomandări produs

cat confo
rifi

rm

Ve

Zone expuse stropilor de apă

DI

N

88

CG2 WA
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Sopro DF 10®
DF 10
1 – 10 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment,
flexibil, cu întărire rapidă, rezistent CG2 WA conform
DIN EN 13 888, pentru chituirea în culori vii și fără
urme de calcar a tuturor tipurilor de ceramică și piatră
naturală.
Protecția ridicată a fugului împotriva ciupercilor
de mucegai și microorganismelor, precum și faptul
că nu se formează urme de calcar garantează un
aspect frumos și în culori vii al rostului, pentru
mult timp, în interior și exterior, precum și mai ales în
zonele expuse la umiditate. Efectul de perle inclus și
tehnologia Hydrodur® garantează rosturi hidrofuge și
rezistente la murdărie, precum și caracteristici antimicrobiene. Pentru piscine recomandăm Sopro TitecFuge® plus
și lat, Sopro FugenEpoxi® plus resp. Sopro FEP 604 sau
Sopro FEP. Pentru obținerea de efecte speciale Sopro
DF 10® DF10 poate fi îmbunătățit cu Sopro 1019 sau
Sopro 1020.

Zone expuse stropilor de apă (de ex. baia de acasă) cu duș cu gresie, ceramică cu
capacitate slabă de absorbție (gresie porțelanată) și chituire hidrofugă și rezistentă la
murdărie.

cat confo
rifi

rm

Ve

Gresie ceramică (ceramică absorbantă)

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro Saphir® 5 PerlFuge
2 – 5 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment, flexibil, hidrofug și rezistent la murdărieCG2 WA
conform DIN EN 13 888, cu efect de perle.
Pentru chituirea gresiei din ceramică și lut. Cu caracteristici deosebit de bune de închidere și de spălare a rostului.
Suprafața fină și netedă a rostului, precum și stabilitatea
mare a culorilor garantează un aspect frumos al rostului,
pentru mult timp.
Deosebit de adecvat pentru spații umede și ude.

Pe suprafețele de perete se montează foarte frecvent gresie ceramică cu capacitate
absorbantă mare.
* Marfă tratată conform reglementării privind produsele biocide.
Respectați informația actuală privind produsele de la adresa www.sopro.com
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Mortar pentru rosturi, conceput pentru expunere la apă și
solicitare chimică, industrie, pardoseli din gresie și pavaje

Recomandări produs

cat confo
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Gresie porțelanată (ceramică cu capacitate slabă de absorbție)
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Plăci din sticlă

cat confo
rifi

rm

Ve

Standardul astăzi este ca pardoselile să fie acoperite cu gresie porțelanată, care de
regulă are capacitate slabă de absorbție.

DI

N

Zone solicitate termic

88

CG2 WA
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Sopro DF 10®
DF 10
1 – 10 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment,
flexibil, cu întărire rapidă, rezistent CG2 WA conform
DIN EN 13 888, pentru chituirea în culori vii și fără
urme de calcar a tuturor tipurilor de ceramică și piatră
naturală. Protecția ridicată a fugului împotriva
ciupercilor de mucegai și microorganismelor,
precum și faptul că nu se formează urme de calcar
garantează un aspect frumos și în culori vii al
rostului, pentru mult timp, în interior și exterior,
precum și mai ales în zonele expuse la umiditate. Efectul
de perle inclus și tehnologia Hydrodur® garantează
rosturi hidrofuge și rezistente la murdărie, precum și
caracteristici antimicrobiene. Pentru piscine recomandăm
Sopro TitecFuge® plus și lat, Sopro FugenEpoxi® plus resp.
Sopro FEP 604 sau Sopro FEP. Pentru obținerea de efecte speciale Sopro DF 10® DF10 poate fi îmbunătățit cu
Sopro 1019 sau Sopro 1020.

Sopro Brillant® PerlFuge
1 – 10 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment, cu
întărire rapidă, flexibil, hidrofug și rezistent la
murdărie, CG2 WA conform DIN EN 13 888, cu efect
de perle, pentru chituirea pardoselilor ceramice,
pietrei artificiale din beton și tuturor tipurilor de piatră
naturală, precum și mozaicului din sticlă, cu foarte bune
caracteristici de prelucrare. Mai ales pentru ceramică
cu capacitate slabă de absorbție, ca de ex. gresie porțelanată.
Suprafața fină și netedă a rostului se poate curăța ușor,
precum și efectul antimicrobian garantează un aspect
frumos al rostului, pentru mult timp.
Deosebit de adecvat pentru spații umede și ude, pentru
zone de locuit expuse murdăriei, precum și pe sistemele
de încălzire în pardoseală.
Sopro FL plus
FL plus
2 – 20 mm

Mortar pentru rosturi, flexibil, cu priză hidraulică, pentru zone extrem de solicitate
termic, cum sunt balconul sau sistemul de încălzire în pardoseală.

 arfă tratată conform reglementării privind produsele biocide.
*M
Respectați informația actuală privind produsele de la adresa www.sopro.com
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Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment,
flexibil, cu întărire rapidă, solicitabil și rezistent
la îngheț, CG2 WA conform DIN EN 13 888, pentru
chituirea în culori vii și fără urme de calcar a
rosturilor înguste și late, în interior și exterior, pe
perete și pardoseală.
Cu comportament foarte bun de închidere și spălare a rostului, precum și cu un grad optim de
umplere a acestuia. Pentru chituirea facilă a gresiei
vitro-ceramice, gresiei porțelanate, pietrei artificiale din
beton și pietrei naturale, plăcilor ceramice din piatră
naturală, cărămizilor din sticlă, precum și a plăcilor de
clincher pentru pardoseală.
Protecția ridicată a fugului împotriva ciupercilor
de mucegai și microorganismelor precum și faptul
că nu se formează urme de calcar garantează un aspect
frumos și în culori vii al rostului, pentru mult timp. Efectul
de perle inclus și tehnologia Hydrodur® garantează
rosturi hidrofuge și rezistente la murdărie, precum și
caracteristici antimicrobiene. Adecvat și pentru sisteme
de încălzire în pardoseală.
Pentru realizarea de rosturi cu aspect sclipitor individual,
prin adăugarea de Sopro 1019 sau Sopro 1020.

Mortar pentru rosturi, conceput pentru expunere la apă și
solicitare chimică, industrie, pardoseli din gresie și pavaje

2

Recomandări produs
Chituirea suprafețelor mari
Sopro FL plus
FL plus
2 – 20 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment,
flexibil, cu întărire rapidă, solicitabil și rezistent
la îngheț, CG2 WA conform DIN EN 13 888, pentru
chituirea în culori vii și fără urme de calcar a
rosturilor înguste și late, în interior și exterior, pe
perete și pardoseală.
Cu comportament foarte bun de închidere și spălare a rostului, precum și cu un grad optim de
umplere a acestuia. Pentru chituirea facilă a gresiei
vitro-ceramice, gresiei porțelanate, pietrei artificiale din
beton și pietrei naturale, plăcilor ceramice din piatră
naturală, cărămizilor din sticlă, precum și a plăcilor de
clincher pentru pardoseală.
Pentru chituirea gresiei vitro-ceramice, gresiei porțelanate, pietrei artificiale din beton și pietrei naturale, precum
și tuturor tipurilor de mozaic. Faptul că nu se formează urme de calcar garantează un aspect
frumos și în culori vii al rostului, pentru mult
timp, în interior și exterior, precum și mai ales în zonele expuse la umiditate. Și pentru sisteme de încălzire în
pardoseală.

Atunci când trebuie chituite suprafețe de pardoseală mari și unitare, deosebit de
adecvat este Sopro FlexFuge plus – cu un comportament extrem de bun la închidere
și spălare – în mod special.

cat confo
rifi

rm

Ve

Chituirea pietrei naturale
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CG2 WA
E N 13 8

Sopro DF 10®
DF 10
1 – 10 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment,
flexibil, cu întărire rapidă, rezistent CG2 WA conform
DIN EN 13 888, pentru chituirea în culori vii și fără
urme de calcar a tuturor tipurilor de ceramică și piatră
naturală.
Protecția ridicată împotriva ciupercilor de mucegai
și microorganismelor*, precum și faptul că nu se
formează urme de calcar garantează un aspect
frumos și în culori vii al rostului, pentru mult timp,
în interior și exterior, precum și mai ales în zonele expuse la umiditate. Efectul de perle inclus și tehnologia
Hydrodur® garantează rosturi hidrofuge și rezistente la
murdărie, precum și caracteristici antimicrobiene. Pentru
obținerea de efecte speciale Sopro DF 10® DF10 poate
fi îmbunătățit cu Sopro 1019 sau Sopro 1020.

Chituire adaptată pentru piatra naturală fără decolorarea zonelor de margine și fără
eflorescențe de var.

* Marfă tratată conform reglementării privind produsele biocide.
Respectați informația actuală privind produsele de la adresa www.sopro.com
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Mortar pentru rosturi, conceput pentru expunere la apă și
solicitare chimică, industrie, pardoseli din gresie și pavaje

Recomandări produs
Chituirea mozaicului de sticlă
DI

EN 120
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N

DI

N

88

R2 RG
E N 13 8

Sopro FEP plus
FEP plus
Mortar și adeziv pentru rosturi pe bază de
rășină epoxidice, bicomponentă, cu capacitate
de solicitare foarte mare, RG conform DIN EN 13 888
și R2 conform DIN EN 12 004, pentru chituirea gresiei și
plăcilor ceramice, atunci când sunt expuse la lichide
agresive, substanțe chimice și acizi (consultați tabelul
rezistențelor chimice din Informații Tehnice despre produs!), grăsimi naturale, precum și solicitări mari din
presiune și spălare. Pentru chituirea în aceeași culoare și
chituirea mozaicului de sticlă, porțelan și a mozaicului
mic.
Pentru zone comerciale și industriale, laboratoare, bucătării mari, piscine (băi termale),
balcoane și terase, precum și pe sisteme de
încălzire în pardoseală.
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Mozaic de sticlă chituit cu Sopro Rost pe bază de rășini epoxidice.
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Sopro DF 10®
DF 10
1 – 10 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment,
flexibil, cu întărire rapidă, rezistent CG2 WA conform
DIN EN 13 888, pentru chituirea în culori vii și fără
urme de calcar a tuturor tipurilor de ceramică, piatră
naturală și mozaic.

Chituirea pe bază de ciment, în culori vii, a mozaicului de sticlă.
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Protecția ridicată împotriva ciupercilor de mucegai
și microorganismelor, precum și faptul că nu se
formează urme de calcar garantează un aspect
frumos și în culori vii al rostului, pentru mult timp,
în interior și exterior, precum și mai ales în zonele expuse la umiditate. Efectul de perle inclus și tehnologia
Hydrodur® garantează rosturi hidrofuge și rezistente la
murdărie, precum și caracteristici antimicrobiene. Adecvat
pentru chituirea gresiei și plăcilor în stat subțire (≤ 4 mm).
Pentru piscine recomandăm Sopro TF® plus și TFb, Sopro
FugenEpoxi® plus resp. Sopro FEP 604 îngust sau Sopro
Topas® DFE. Pentru obținerea de efecte speciale Sopro
DF 10® DF10 poate fi îmbunătățit cu Sopro 1019 sau
Sopro 1020.

Mortar pentru rosturi, conceput pentru expunere la apă și
solicitare chimică, industrie, pardoseli din gresie și pavaje

2

Recomandări produs
Rost pe bază de rășină reactivă pentru zone expuse la acizi
EN 120

DI

04

N

DI

N

DI

E N 13 8

EN 120

DI

88

R2 T RG
N

Mortar și adeziv pentru rosturi pe bază de rășină
epoxidice, bicomponentă, cu capacitate de solicitare foarte mare, RG conform DIN EN 13 888 și R2
conform DIN EN 12 004, pentru chituirea gresiei și plăcilor ceramice, atunci când sunt expuse la lichide agresive, substanțe chimice și acizi (consultați tabelul rezistențelor chimice din Informații Tehnice despre produs!),
grăsimi naturale, precum și solicitări mari din presiune și
spălare.

04

N

88

R2 RG

Sopro FEP plus
FEP plus

E N 13 8

Chituire pe bază de rășină reactivă în zone cu expunere mare la acizi și substanțe
chimice, de ex. săli pentru încărcarea bateriilor.

Sopro FEP 604 suplu
Mortar pentru rosturi pe bază de rășină epoxidice,
tricomponentă, cu capacitate de solicitare foarte
mare. Pentru chituirea gresiei și plăcilor ceramice, atunci
când sunt expuse la lichide agresive, substanțe chimice
și acizi (consultați tabelul rezistențelor chimice din
Informații Tehnice despre produs!), grăsimi naturale,
precum și solicitări mari din presiune și spălare. Pentru
balcoane și terase, zone comerciale și industriale, laboratoare, bucătării mari, piscine (băi termale). Deosebit
de adecvat pentru chituirea automatizată.
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Zone cu ape uzate
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Chituire rezistență la fecale și sulfați, la canalizări și ferme zootehnice.

88

CG2 WA
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Sopro TFb® lat
3 – 30 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment, cu întărire
rapidă, CG2 WA conform DIN EN 13 888, pentru construcții circulabile ale rețelei publice de canalizare, ca de
ex. pentru rigole de deversare și zone de schimbare a
apei de la bazinele de epurare, precum și pentru zona
de talpă a canalelor de ape de canalizare în sistem unitar.
Adecvat inclusiv pentru instalații sanitare și grajduri
zootehnice. Rezistență ridicată împotriva solicitărilor
abrazive și substanțelor cu efect agresiv.
Pentru chituirea plăcilor de gresie vitro-ceramică, precum
și pentru jgheaburile de radier din ceramică.
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Mortar pentru rosturi, conceput pentru expunere la apă și
solicitare chimică, industrie, pardoseli din gresie și pavaje

Recomandări produs
Chituire permeabilă la apă
Sopro EPF
Mortar pentru rosturi, pe bază de rășini epoxidice, cu proprietăți drenante, fără solvenți, emulsificabil, pentru rosturile suprafețelor din pavaj, piatră
naturală și clincher la intrările în case și curți, garaje,
trotuare, curți de intrare sau curți interioare, precum și
în zonele cu încărcări normale din trafic, cum sunt de
exemplu zonele pietonale.
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Mortar pentru rosturi, cu proprietăți drenante, pentru realizarea de suprafețe de pavaj
care permit infiltrarea, în exterior.

c o n și te

Capacitate
optimă de
deviere a apei

Sopro Solitär® F20
Mortar pentru rosturi în pavaj, monocomponent, care
permite măturarea și șlemuirea, pe bază de rășini sintetice modificate, în formă gata de utilizare, cu întărire pe
baza oxigenului din aer pentru pavaje, piatră naturală și
ceramică, mai ales plăci din gresie porțelanată≥ 2 cm),
în construcție legată sau nelegată.
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88

DI

N

Consultați în această privință capitolul 13
„Fixarea suprafețelor în
domeniul privat și public“

Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment și tuf
vulcanic, cu întărire rapidă. Special pentru chituirea
pavajelor și pavajelor din piatră naturală în zonele expuse la solicitări mari. Conținutul de tuf vulcanic diminuează eflorescențe de var. Deosebit de adecvat pentru zone
stradale și pentru zone pietonale cu solicitări medii până
la mari, în lucrările de amenajare a grădinilor și peisajelor,
precum și la solicitări prin expunere la jet de abur, îngheț
și sare de combatere a poleiului. Cu rezistență mare la
abraziune.

cat confo
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CG2 WA

Mortar pentru rosturi, foarte rezistent, cu conținut de ciment, rezistent la sarea de
combatere a poleiului și la îngheț, pentru realizarea de suprafețe de pavaj sigilate
pentru încărcări mari din trafic.

Sopro PFM HF
5 – 30 mm
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Chituire foarte rezistentă pentru construcții
de străzi și drumuri

Ve

Plăci de ceramică cu format mare, pentru realizarea rosturilor la terase sunt posibile
și la montarea în pat de split.

E N 13 8

Sopro BSF 611
5 – 30 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment și tuf
vulcanic, cu întărire rapidă special pentru chituirea
pavajelor din beton în lucrările de amenajare a grădinilor și peisajelor și pentru solicitări medii până la
mari în construcția de drumuri, precum și la solicitări
prin expunere la îngheț și la rouă. Deosebit de adaptat
pe caracteristicile pavajelor din beton (de ex. rezistență
și comportament la temperatură). Pentru realizarea
construcțiilor fără capăt ca de ex. rigole, străzi,
sensuri giratorii și pentru amenajarea suprafețelor, ca de
ex. a piețelor urbane.

Mortar pentru rosturi, conceput pentru expunere la apă și
solicitare chimică, industrie, pardoseli din gresie și pavaje

2.1

Sisteme de produse Sopro pentru
construcții durabile

Mortar pentru
rosturi
Material de
sigilare

Structura schematică a sistemului

Mortare pentru rosturi, cu emisii reduse*
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Sopro DesignFuge Flex
DF 10®

Sopro FL plus
FL plus

Sopro Saphir® 5
PerlFuge

Sopro TF® plus
TF+

Sopro Brillant®
PerlFuge

DGNB: Cel mai înalt nivel de
calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt nivel
de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

Sopro KeramikSilicon

Sopro SanitärSilicon

Sopro MarmorSilicon

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 12**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 12**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 12**
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Materiale de etanșare cu emisii reduse*

o a r t e re

* O vedere generală de ansamblu pentru toate produsele noastre găsiți în broșura noastră cuprinzătoare.
** Evaluarea conform DGNB (Sigla de calitate Germană pentru Construcții Durabile), criteriu „ENV1.2 Riscuri pentru mediul înconjurător local“ (versiunea 2015).
*** Valabil pentru toate produsele Sopro DF 10® Culoare rost - cu excepția culorilor albastru profund, roșu viu și bordo.
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3

Condiții de bază
În cadrul reglementărilor în construcții ale Landurilor Federale este stipulat faptul că construcțiile și elementele se planifică și se execută
astfel încât să fie cauzate daune sau inconveniente inacceptabile.
Acest lucru semnifică faptul că integritatea construcției trebuie protejată cu măsuri adecvate de sigilare.

Fișă de caracteristici ZDB sisteme de sigilări compozite.
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În combinație cu pardoselile ceramice au devenit consacrate în practică numitele sisteme de sigilări compozite. Acestea au fost descrise
până în prezent în cadrul diferitelor fișe de caracteristici ZDB, BEB sau ale Asociației Steinmetz.
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Fișă de caracteristici BEB materiale de sigilări în combinație cu acoperirile de pardoseală (August 2010).

Fișă de caracteristici Steinmetz sisteme de sigilări compozite

Materialul ceramic (gresie și plăci) este indubitabil cel mai rezistent, când vorbim de amenajarea suprafețelor spațiilor umede, zonelor de
wellness, piscinelor sau a suprafețelor din industria alimentară.
Stratul ceramic nu poate înlocui însă niciun nivel de sigilare. Acest lucru semnifică faptul că fugul se clasifică drept permeabil la o placare
cu gresie.

Atenție: Fiecare tip de chituire este definită drept permeabilă la apă și nu înlocuiește sigilarea necesară.

Acest lucru nu trebuie privit cu ochi critici deoarece toate materialele care fac parte din sistemul de sigilare compozit (gresia ceramică, mortarul de chituire, adezivul pentru gresie și sigilarea) au voie să fie permanent umede sau ude în profunzime fără ca sistemul să se deterioreze.
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Condiții de bază
DIN 18 534 – Sigilarea spațiilor interioare
În Iulie 2017 a intra în vigoare noul DIN 18 534 Sigilarea spațiilor interioare și a înlocuit vechiul DIN 18 195 (standard de sigilare) în toate
punctele.

DIN 18 534 Sigilarea spațiilor interioare se împarte după cum urmează:
Partea 1: Cerințe, principii de planificare și de execuție
Partea 2: Sigilarea cu materiale de sigilare de tip bandă
Partea 3: Sigilarea cu materiale de sigilare de prelucrat fluide
Partea 4: Sigilarea cu asfalt turnat sau mixtură asfaltică
Partea 5: Sigilarea cu materiale de sigilare de tip bandă în combinație
		
cu gresie sau plăci
Partea 6: Sigilarea cu sistem de sigilare compozit de tip plat

Esențial pentru lucrul cu gresie și plăci este faptul că sigilările în combinație cu gresia și plăcile obțin statutul de sigilare standard prin parcurgerea setului de standarde (DIN 18 534 partea 3).
Planificarea precum și execuția sunt ușurate astfel pe viitor!
Revizuirea tuturor părților standardizate, care descriu clădirea în privința părților constructive care necesită sigilarea se pot enunța pe baza
unei secțiuni de clădire:

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Condiții de bază

O privire de ansamblu privind duratele și un rezumat privind evoluția zonelor de protejat contra apei:
ZDB
până în 2004

FBK I
baie în spațiu locativ

DIBT
din 2002
ZDB
01/2005

0
baie în
spațiu locativ
cu cadă

A01
Perete

A02
Pardoseală

băi în spațiu locativ
cu scurgere de pardoselă

FBK II
baie în spațiu public
duș mare
A1
Perete

A2
Pardoseală

A1
Suprafețe
perete

A2
Suprafețe
pardoseală

solicitare medie

Construcție piscină
FBK IV
zonă UW
Zone industriale de prelucrare a alimentelor

FBK III
Balcoane/
Terase

B0
Zonă exterioară
expusă la contact cu
apa fără presiune

B

C

B
Suprafețe în
zonă
subacvatică
(apă cu presiune)

solicitare ridicată cu
acțiune chimică

solicitare intensă

ZDB
01/2010
BEB
08/2010
ZDB
08/2012

A0
solicitare medie prin intermediul apei
fără presiune în spații interioare,
de ex. baie în spațiu locativ, suprafețe
pardoseală cu scurgeri în pardoseală

B0
A
solicitare ridicată prin
solicitare medie
intermediul apei fără pre- prin intermediul apei
siune în spații interioare
fără presiune în spații
exterioare

Materiale
sigilante
ZDB 08/2012

FDF
FDF 525/FDF 527

FDF (perete)
FDF 525
FDF 527

DichtSchlämme Flex
1-K DSF® 523
1-K rapid DSF® 623
2-K DSF® 423
TurboDichtSchlämme 2-K
TDS 823

DichtSchlämme Flex
1-K DSF® 523
1-K rapid DSF® 623
2-K DSF® 423
TDS 823 TDS 823

DSF
1-K DSF® 523
1-K rapid DSF® 623
2-K DSF® 423
TDS 823 TDS 823

PU-FD
PU-FD 570 Perete
PU-FD 571 Pardoseală

PU-FD
PU-FD 570 Perete
PU-FD 571 Pardoseală

PU-FD
PU-FD 570 Perete
PU-FD 571 Pardoseală

AEB® Bandă de sigilare
și decuplare AEB 640
AEB® plus Bandă de
sigilare și decuplare plus
AEB plus 639

AEB® Bandă de sigilare
și decuplare AEB 640
AEB® plus Bandă de
sigilare și decuplare plus
AEB plus 639

AEB® plus
Bandă de sigilare
și decuplare plus
AEB 639

BEB*
08/2010

C

C
solicitare ridicată prin
intermediul apei fără
presiune cu influențe
chimice suplimentare
în spații interioare

B
solicitare ridicată prin
intermediul apei cu
presiune exercitată
permanent în zonele
interioare și exterioare

DichtSchlämme Flex
1-K DSF® 523
1-K rapid DSF® 623
2-K DSF® 423
TurboDichtSchlämme
2-K TDS 823
PU-FD
PU-FD 570 Perete
PU-FD 571 Pardoseală

PU-FD
PU-FD 570 Perete
PU-FD 571 Pardoseală

FBK-urile vechi sunt împărțite după cum urmează în standarde noi:
A0
DIN 18 534
sigilarea spațiilor interioare
Iulie 2017

✔

A

B0

✔

B

✔

DIN 18 535
sigilarea recipientelor
Iulie 2017
DIN 18 531
Sigilarea mansardelor neutilizate și utile**
Iulie 2017

C

✔

✔

* Prima denumire a sigilanților de tip bandă și de tip plat.
** Balcoane
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Condiții de bază
DIN 18 354 – Sigilarea spațiilor interioare
La apariția standardului DIN 18 534 în iulie 2017 materialele de sigilare compozite pentru gresie, cu care faianțarii deja lucrează în mod
obișnuit au fost numite oficial sisteme de sigilare DIN.
Materiale fluide de prelucrat DIN 18 534-3:
a. Dispersii polimerice (DM)
b. Șlamuri minerale de sigilare cu capacitate de acoperire a fisurilor (CM)
c. Rășini reactive (RM)

Grosimi strat:
Materialele de sigilare care se prelucrează fluid se aplică în minim
două straturi/etape de lucru.
La șantier se va urmări obținerea resp. respectarea unei grosimi
minime a stratului uscat (dmin).
Grosimea minimă a stratului uscat (dmin) trebuie să poată fi
minim constatată la șantier la o măsurare a grosimii stratului de
material sigilant întărit.
Pentru a obține în mod sigur o grosime minimă a stratului uscat
(dmin) se va planifica și calcula o grosime nominală a stratului
uscat (ds) .
Explicație:
Pentru a obține o grosime nominală a stratului uscat se adaugă la
grosimea minimă a stratului uscat (dmin) un supliment de grosime a
stratului (dz). Acesta rezultă din variațiile în funcție de prelucrare (dv)
și egalizarea necesară a suprafeței de bază (du).

Grosimea stratului sigilării este decisivă pentru calitatea acesteia.

dz = du + dv
În cazul în care există alte indicații ale producătorului privind consumului se ia în calcul un supliment de grosime de minim 25 % din
grosimea minimă a stratului uscat (dmin).
Definiție:
Grosime nominală strat uscat (ds) = grosime minimă strat uscat (dmin) + supliment grosime strat (dz) în stare udă*.

Grosimi strat:

material izolant ud, proaspăt,
cu supliment de grosime

după uscare

material izolant uscat

* Suplimentul de grosime a stratului se suplimentează cu min. 25 %. dz = Egalizarea suprafeței de bază du + variații condiționate de prelucrate dv

58

dmin

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3

Condiții de bază
Grosimea minimă a stratului uscat (dmin) pentru materialele de sigilare de prelucrat fluid
• Dispersie polimerică* (DM) ≥ 0,5 mm
• Șlamuri minerale cu capacitate de acoperire a fisurilor (CM) ≥ 2,0 mm
• Rășini reactive (RM) ≥ 1,0 mm
*Dispersiile polimerice se aplică la procesul de sigilare în diferite culori.

Verificarea grosimii minime a stratului uscat:
•	Dispersiile polimerice se aplică în două culori diferite. Controlul
se realizează suplimentar prin intermediul consului de material!*
•	Controlul cantității de aplicare per m3 cu evaluarea grosimii stratului
umed la prelucrare.
•	Probă de referință la evaluarea grosimii stratului.
•	De la W-3 verificările se documentează.
•	Până la 20 m2 se execută cinci măsurări, până la100 m2 se execută
zece măsurări. Măsurările se realizează distribuite în mod uniform
Locurile de măsurare se închid la loc la final.

Grosimea stratului pentru eșantion se determină cu ajutorul unui șubler.

Loc de măsurare șlefuit deja.

Locul de măsurare reparat prin suprapunere.

* Sopro Bauchemie pune la dispoziție două culori pentru șantier. De curând încă un
aditiv de culoare care se poate amesteca la șantier pentru realizarea unui ton de
culoare suplimentar.

59

3

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Condiții de bază
Sigilarea cu materiale de sigilare de tip bandă în combinație cu gresie și plăci
DIN 18 534-5
Suplimentar față de sigilanții compoziți pentru gresie de cu prelucrare fluidă se evidențiază în paralel sigilanții compoziți pentru gresie de
tip bandă. Aceștia sunt numiți în partea 5-a drept sigilanți standard.

Sigilarea unei băi cu un sigilant compozit de tip bandă pentru gresie (Sopro AEB®
bandă de sigilare și de decuplare).

Indicație:
Domeniul de utilizare acoperit în mod standard de sigilanții de
tip bandă este limitat însă la clasele de influență a apei W0-I
bis W2-I.
În cazul unor clase de influență a apei mai ridicate și în cazul
unor influențe mecanice mai ridicate în privința sigilantului se
contactează producătorul.
Dacă banda se utilizează în zonele W3-I aceasta se convine
de comun acord în cadrul unei construcții speciale în funcție
de proiect.

Baie sigilată finalizată - se pot observa bine zonele de suprapunere ale benzii AEB,
care au fost lipite etanș la apă cu Sopro Racofix® RMK 818 Adeziv de montaj.

Fibrele în care se ancorează mecanic adezivul de gresie resp. adezivul
flexibil al benzii de sigilare.

Materialele de sigilare de tip bandă în combinație cu gresia și plăcile
trebuie autorizate în mod oficial și trebuie să dețină un certif. ETA pe
baza ETAG 022 sau un abP dacă acestea se utilizează în concordanță
cu acest standard.

0,2 mm

Important:
Materialele de tip bandă trebuie să dețină o grosime minimă cu
capacitate de sigilare activă (membrană) de 0,2 mm în Germania.
Gresie
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Adeziv de gresie

Strat activ de sigilare (membrană)
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Condiții de bază
Îmbinări:

Recomandare produs

Îmbinările, capetele și suprapunerile se lipesc resp. se închid etanș
la apă cu un material de etanșare apreciat corespunzător.

min. 50 mm

Racofix® Adeziv de
montaj

Racofix®
MKS 819

Sopro
TurboDichtSchlämme
TDS 823

Sopro Adeziv de fixare- & etanșare*

* C u adezivul de fixare & etanșare Sopro se poate realiza lipirea și
închiderea etanșă la apă a îmbinărilor cu un singur produs.

Verificarea îmbinărilor:

Cu ajutorul unui cârlig de îmbinări.

Alternativ cu o pompă de vid: Se așază șablonul de verificare. Se lasă să se formeze subpresiune (vid) astfel este
capătul etanș. În caz contrar există o neetanșeitate.
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Condiții de bază
Sigilarea cu materiale de sigilare de tip bandă în combinație cu gresie și plăci
DIN 18 534-5
DIN 18 534 a permis sigilări compozite de tip bandă până în prezent numai pentru clasa de influență a apei W0 până la W2-I. Un motiv
principal ca acestea să nu fie utilizate nelimitat în clasa de influență a apei W3-I în reprezintă rezistența la aderență până în acest moment
uzuală, ceva mai redusă a acestor sisteme de sigilare.
Mai ales în construcțiile industriale (fabrici de bere, bucătării mari etc.) se prezumă faptul pe lângă o solicitare mecanică foarte ridicată se ia
în calcul un nivel ridicat de forțe mecanice active (lise, motostivuitoare, cărucioare pentru vase etc.). Semnifică faptul că benzile de sigilare
cu rezistențe mai mari de adezivitate sunt utile în acest caz pentru a îndeplini cerințele.

Sopro AEB® HD
Noul Sopro AEB® HD îndeplinește aceste rezistențe de adezivitate
ridicate dorite datorită structurii noi a suprafeței acestuia. Acestea
se ating cu ajutorul mortarelor pe bază de ciment și în strat subție
pe bază de rășină reactivă și se află într-o plajă cuprinsă între 1 – 2
N/mm2.
Suplimentar, din motivul noii structuri a suprafeței benzii nu mai este
posibilă dispersarea în capilare a apei prin intermediul materialelor
din vlies, pentru că acestea nu dețin niciun fel de cașerare de vlies.
Prelucrarea capetelor și a zonelor de suprapunere este astfel ușurată.
Bineînțeles că în ce privește Sopro AEB® HD se poate pune de
acord pe șantierele existente ca în zona W3-I să fie utilizate drept
construcție specială, acesta îndeplinește deja standardul DIN 18 534
în privința solicitărilor chimice și mecanice.

Lipirea benzii cu VF HF 420.
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Construcția prezintă capacitatea de preluare a forțelor mecanice de tip presiune și
împingere.

Benzile de etanșare și părțile de formare se lipesc cu
adezivul de fixare & etanșare Sopro.

Montarea gresiei se realizează cu megaFlex S2 turbo
sau DünnBettEpoxi.
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Condiții de bază
Sigilarea cu materiale de sigilare de tip plat în combinație cu gresie și plăci
DIN 18 534-6
Valori empirice cu sigilanți de tip plat există de mai mulți ani în domeniul pardoselilor de duș, la utilizarea de plăci de duș preconfecționate.
Acestea sunt sigilate din fabrică la suprafață sau structura spumei dure este foarte densă.
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Indicație:
Materialul de etanșare de tip plat preia numai funcția de etanșare
și nu reprezintă o piesă constructivă auto-portantă. Materialele
de etanșare de tip plat au voie să fie utilizate în zonele W0-I
până la W2-I. Dacă densitatea plăcii este atinsă datorită miezului de spumă dură, în cazul W0-I până la W1-I trebuie luată
în considerare o grosime a plăcii de minim 10 mm și la W2-I o
grosime a plăcii de minim 25 mm.

Sistemul I

Sistemul II

Adeziv de sistem
pentru lipirea etanșă
la apă a capetelor
Spumă dură densă

Placă din spumă dură cu strat sigilat prevăzut pe suprafață. În zonele de îmbinare sunt
necesare benzi de etanșare.

Miezul de spumă dură este foarte dens conceput, la montaj capetele plăcilor se lipesc
etanș între ele cu un adeziv de sistem.
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Condiții de bază
Materiale de sigilare utilizabile
1. Materiale de sigilare cu prelucrare fluidă:
Dispersii de plastic

Rășini reactive = rășini PU și epoxidice

Sopro FDF
soluție pentru contrast

Sopro FDF

Sopro PU-FD KF 572
pardoseală

Sopro FDF
Sigilare fluidă plastică fără solvenți, monocomponentă. Gata de
utilizare și pentru sigilări în combinație cu gresie și faianță utilizabil.
În special la suprafețe de bază plane, nestructurate precum plăcile
de gips-carton, plăci din gips pentru fațade etc. a devenit consacrat
FDF. Materialul are capacitate de acoperire a fisurilor conform fișei
de caracteristici ZDB. Domeniu de utilizare la interior precum de ex.
dușuri sau băi din spații locative și comerciale.
Se poate procura în două culori.
Pe viitor se va putea modifica culoarea prin intermediul unei injecții
de pigment la șantier.

Combinația fibre sintetice-mortar pe bază de
ciment = șlamuri minerale, flexibile de sigilare

Sopro DSF 523/
DSF 623

Sopro TDS 823

Sopro DSF 423

Sopro DSF/TDS 823
Șlamuri de sigilare monocomponente resp. bicomponente, cu
întărire hidraulică pentru straturi de sigilare flexibile. Materialul are
capacitatea de acoperire a fisurilor și prezintă o adezivitate ridicată
la suprafața de bază. Este adecvat în special pentru sigilarea compozită sub gresie și plăci pe balcoane și terase, în zone cu solicitare
la umezeală cu utilizare industrială și comercială, pentru sigilarea la
interior a rezervoarelor de apă uzată etc.
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Sopro PU-FD KF 572
perete

Sopro PU-FD KF 572
Rășină fluidă poliuretanică pigmentată alb, bicomponentă Materialul
este rezistent la apă, scurgeri și apă de mare după întărire precum și
rezistent contra acizilor apoși, leșiei, soluțiilor saline, apei cu conținut
de clor, calc și termale. Utilizare ca sigilant cu capacitate de acoperire a fisurilor în combinație sub gresie și plăci în zone interioare și
exterioare care sunt supuse solicitărilor mari de ex. piscine, bucătării
mari, domenii industriale și comerciale.
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Condiții de bază
Materiale de sigilare utilizabile
2. Sigilanți de tip bandă:

Sopro AEB® AEB 640

Sopro AEB® plus Bandă de Sigilare și Decuplare plus

Bandă de sigilare și izolare subțire, impermeabilă și cu capacitate
de acoperire a fisurilor, prevăzută pe ambele părți cu o țesătură
specială din vlies. Țesătura din vlies acționează în mod optim ca
îmbinare prin aderență între banda de sigilare și de decuplare și
adezivul de gresie pe bază de ciment. Este adecvat pentru sigilarea
sigură și flexibilă a suprafețelor de perete și pardoseală sub gresie
și plăci ceramice precum și gresie din piatră naturală în băi, dușuri
și spații umede. Zonele de suprapunere sau îmbinările de capăt se
lipesc etanș cu Sopro Racofix® adeziv de montaj, Sopro Racofix®
adeziv de montaj S sau cu Sopro TDS 823. În special adecvate ca
măsură rapidă de sigilare pe șantiere la termen.

Bandă de sigilare și izolare flexibilă, impermeabilă, cu capacitate
de acoperire a fisurilor și de reducere a tensiunilor. Generează
datorită straturilor de vlies speciale prevăzute pe ambele
părți o priză optimă de aderență pentru adezivul de gresie
pe bază de ciment. În special adecvat pentru sigilarea sigură,
flexibilă și izolarea în zonele exterioare pe balcoane și terase sub
gresie și plăci ceramice precum și piatra naturală. Banda specială
are ca efect o compensare îmbunătățită a tensiunilor la o schimbare
abruptă a temperaturii. Îmbinările de capăt se lipesc în mod etanș cu
Sopro Racofix® adeziv de montaj sau cu Sopro TDS 823. Montarea
de straturi ceramice sau din piatră naturală se poate realiza fără
timpi de așteptare lungi.

Observație:
Materialele de etanșare compozite se pot aplica în principal pe
toate suprafețele de bază uzuale, adecvate pentru montarea
de gresie și plăci! Din motivul compoziției materialelor acestea
prezintă un comportament foarte bun la adezivitate.
În timpul planificării trebuie ținut cont în mod special de faptul
că suprafețele de bază sensibile la apă (de ex. materialele pe
bază de gips) nu au voie să fie montate în zone cu solicitare
foarte ridicată la umiditate.
Materialele de bază adecvate sunt indicate în capitolele următoare în funcție de clasele de solicitare, resp. prin reglementate
în viitor prin intermediul DIN 18 534.
În toate cazurile planificarea și execuția sigilării trebuie realizată
cu deosebită atenție.
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Condiții de bază
DIN 18 534 – Sigilarea spațiilor interioare
Influența apei , W: Influența posibilă a apei se poate evalua și stabili pentru fiecare suprafață (perete – pardoseală) a unui spațiu de către
proiectant. Aceste clase de influență a apei se clasifică după cum urmează:
• W
= clasa de influență a apei
• 0 - 3 = clasificare (redusă, medie, ridicată, foarte ridicată)
• I
= Interior
W0-I

redusă

• Suprafețe pereți băi în afara zonei de duș sau bucătării de ex. în spatele chiuvetei
• Suprafețe pardoseală sau scurgeri în pardoseală de ex. spații menaj, WC-uri oaspeți, bucătării

Exemple

W1-I

Suprafețe cu expunere redusă la influența apei stropite

medie

Suprafețe cu expunere cu frecvență redusă la influența apei uzate sau intensificare prin intermediul apei acumulate

• Suprafețe pereți din partea superioară a căzilor și în dușuri în băi

Exemple

• Suprafețe pardoseală în băi fără/cu scurgere fără influență mare a apei din zona de duș
• Suprafețe de pardoseală în spații locative cu scurgere (de ex. locul de amplasare al mașinii de spălat)
W2-I

ridicată

• Suprafețe pereți duș în bazele sportive/spațiile comerciale
• Suprafețe pardoseală cu scurgeri și/sau rigole
• Suprafețe pardoseală în spații cu dușuri la nivel cu pardoseala
• Suprafețe pardoseală din bazele sportive/spațiile comerciale

Exemple

W3-I

Exemple
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Suprafețe supuse frecvent la influența apei uzate, în special intensificate la pardoseală temporar prin intermediul
apei acumulate

foarte ridicată

Suprafețe cu expunere foarte frecventă sau de durată mare la influența apei pulverizate și/sau a apelor uzate din
operațiunile de curățare intensivă, care sunt intensificate prin apa acumulată

• Set de duș în baze sportive/spații comerciale
• Zonele de jur împrejurul chiuvetelor și a instalațiilor wellness din piscine
• Suprafețele din spațiile comerciale (bucătării din spații comerciale, zonele de spălare, zonele de prelucrare a alimentelor)
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Condiții de bază
Clasificarea suprafețelor de sigilare în conformitate cu clasa de influență a apei
1)
I
1-

W

W

1I

W

0-

I

W1-I

Baie în spațiu locativ cu cadă.

Pentru că protecția contra apei stropite nu poate împiedica faptul că apa ajunge pe
pardoseală, aceasta se încadrează la W1-I.

2)

W

W

0-

0-

I
W

I
W

1I

1I

I
1-

W

W

I
1-

1I

W1-I

W

W

1I

W2-I

Baie în spațiu locativ cu cadă și cădiță de duș.

Baie în spațiu locativ cu cadă și cădiță de duș cu separație de duș.

Indicație:
În ciuda existenței separației dușului nu se poate renunța la sigilarea pardoselii băii!
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3)

W

W

0-

0-

I
W

I
W

1-

1I

I
I

1-

W

W

I
1-

1-

I

W2-I

W

W

1I

W1-I
W2-I

W2-I

Baie în spațiu locativ cu cadă și duș la nivel cu pardoseala.

Baie în spațiu locativ cu cadă și duș la nivel cu pardoseala cu separație de duș.

Indicație:
Dacă dușul de pardoseală este echipat cu o „protecție activă contra apei stropite“ (fără perdea de duș) există posibilitatea de încadrare
a restului suprafeței pardoselii la W1-I.

4)

W

0-

I
W

1-

I
I
1-

W

W

1I

W1-I

Baie în spațiu locativ cu cadă și cădiță de duș cu separație de duș: Scurgere de pardoseală în încăpere.
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Condiții de bază
5)

W

I

3-

W

3-

I

W3-I

W

3-

I

I

3-

W

h

W3-I
Piscine
DIN 18535

Set de duș și zonă piscină
h = înălțimea suprafeței de perete de sigilat se stabilește de proiectant.

6)

I

3-

W

W

3-

I

W3-I
Bucătărie mare utilizată în scop comercial.

Indicație:
În zonele de prelucrare a alimentelor sau bucătăriile mari se iau în considerare influențe suplimentare! Acestea sunt în principal solicitări
chimice sub formă de acizi și baze precum și influențe mecanice în urma utilizării. Suplimentar se iau în considerare influențele termice.
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Condiții de bază
Clase de influență a apei cu titlu exemplificativ obiect:

W0-I

W1-I
W0-I

W1-I
Baie cu cădiță de duș.

Bucătărie.

W1-I

W1
-I

W2-I resp.
W1-I

W2-I

W2-I

W2-I

Baie cu protecție antistropire din panouri de sticlă.

Baie cu separație de duș închisă.

W3-I

W1-I

Baie cu scurgere în pardoseală de la cadă.

70

W3-I
Set de duș.
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Condiții de bază

DIN 18535
W3-I

W3-I

Cu influență chimică suplimentară
Bucătării mari.

Piscină/zonă înconjurătoare bazin.

Clasele de influență a apei se stabilesc de către proiectant luând în considerare solicitarea și încărcarea estimată. Clasa de influență a
apei selectată indică materialele pentru suprafețele de bază și materialele de sigilare posibile și permise!
Clasa de influență a apei poate fi stabilită la diferite niveluri în funcție de intențiile constructive, chiar spațiul este utilizat în același mod.
Exemplu: Toaleta de oaspeți din spațiul locativ se încadrează între W0-I și W1-I. Toaleta, care se află într-un stadion, se încadrează minim
între W2-I și W3-I.

W2-I/W3-I
W0-I până la W1-I

Toaleta de oaspeți de acasă se evaluează cu W0-I până la W1-I.

Spațiul toaletei aflat într-o cabană de schi/un stadion se stabilește dimpotrivă, din
cauza solicitării foarte ridicate la W2-I până la W3-I.
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Condiții de bază
Prescripții în privința suprafețelor de sigilat:
• Dacă este necesară sigilarea suprafeței de pardoseală (de ex. W1-I/
W2-I) atunci se dispune la elementele constructive învecinate și
de acces la o înălțime de min. 5 cm (acoperirea se realizează
prin intermediul pragului lipit ulterior).

≥ 20 cm

I
1-

W

W

• Sigilarea se realizează la min. 20 cm peste locul de extragere cel
mai înalt.

1I

• Suprafețele de pardoseală W1-I se sigilează!
≥ 5 cm
≥ 5 cm

W

0-

I

• Suprafețele de perete W1-I se sigilează dacă există suprafețe de
bază sensibile la umezeală sau apa poate ajunge în alte zone
trecând de suprafețele insensibile la apă.
• Suprafețele W0-I nu trebuie sigilate cât timp sunt utilizate suprafețe
hidrofuge.

W1-I

• Sistemele de sigilare trebuie să reziste dacă este necesar la o
înălțime de acumulare de maxim 10 cm.

Suprafețe de bază
Clasele de influență a apei W0-I și W1-I permit suprafețe de bază sensibile la umezeală, de ex. tencuielile din gips, materialele pentru
construcții uscate cu conținut de gips, șape pe bază de sulfat de calciu.
Clasele de influență W2-I și W3-I nu permit suprafețe de bază sensibile la umiditate. Acest lucru semnifică faptul că se vor utiliza în principal
suprafețe pe bază de ciment, de ex. beton, tencuială din ciment, șape de ciment și altele.

-I
W1

W1
-I
W1-I

W2-I

Șapă de ciment

W2-I

Șapă de ciment

Baie fără protecție activă împotriva apei stropite în zona de duș fără barieră.
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W1
-I

Șape pe bază de sulfat de
calciu

W2-I

Șapă de ciment

Baie cu protecție activă împotriva apei stropite în zona de duș fără barieră.
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Condiții de bază
Suprafețe de bază

W1-I

I
1- W

W

Este posibilă șapă pe bază
de sulfat de calciu

1I

Băi cu scurgere în pardoseală care nu se află în cadrul suprafeței de duș.

Înclinații și separații spații (praguri)
Nivelurile de ghidare a apei (sigilarea și suprafața stratului de uzură) trebuie să prezinte o înclinație suficientă pentru ghidarea apei.

Înclinație în duș.

Înclinațiile în bucătăriile mari îngreunează activitățile
zilnice.

Îndepărtarea apei cu o racletă cauciucată.

De la acestea pot exista abateri dacă ghidarea/îndepărtarea apei se realizează în alt mod (în zonele de prelucrare a alimentelor, precum
bucătării mari este frecvent cazul pentru că înclinațiile prevăzute îngreunează și împiedică adesea procesul de producție).
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Condiții de bază
Praguri
Pentru ca apa care cade pe suprafețele de pardoseală să nu ajungă la căile de acces sau uși în zonele neizolate se planifică măsuri corespunzătoare.
Acest lucru este valabil în special pentru băi cu suprafețe de duș, care se învecinează aliniat la cantul superior cu pardoselile din băi. Cel
târziu la ușă trebuie avut în vedere un prag de 1 cm înălțime, pentru ca apa să nu se scurgă liber în alte încăperi.
Fără bariere semnifică și pentru apa intervenită care se poate extinde fără piedici. Retrospectiv în cazul suprafețelor vechi de duș placate

Suprafață de duș

Pardoseală baie

Zonă ușă
1 cm

cu gresie a fost deja luat în considerare un decalaj pe înălțime de 1 cm cu ajutorul gresiei de formare. Astfel diferența de înălțime de 1 cm
nu este ceva complet nou. În ce privește această soluție există o anumită libertate de amenajare.

Suprafață de duș cu margine perimetrală a gresiei de formare cu diferență de înălțime
de 1 cm.
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Se poate observa în mod evident poziția înclinată a gresiei de formare.
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Condiții de bază
Exemple de praguri

Prag ușă cu șină (Schlüter).

Acoperire cu prag din piatră naturală.

Prag sub formă de șină.

Prag din piatră naturală.

Prag profil/gresie mozaic.

Prag realizat din mozaic.
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Condiții de bază
Praguri
Exemple de praguri

În cazul unor solicitări mai ridicate (influența apei W3-I) de ex. în
bucătării mari și întreprinderi de prelucrare a alimentelor precum și
suprafețe cu necesitate de curățare ridicată, rigolele se dispun în
fața trecerilor ușilor.

Rigolă
Spațiu uscat

Sigilare
Zona W3-I

Dispunerea unei rigole în zona de trecere a ușii.

W3-I, de ex. bucătării din spații comerciale

Rigolă în zona trecerii.
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Rigolă șliț incorporată în fața unei treceri de ușă în zona unei bucătării mari.
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Condiții de bază
Formarea unei fisuri în suprafața de bază
Fisurile nu pot fi evitate complet în elementele constructive care formează o suprafață de bază sigilantă. Dacă sunt constatate fisuri în
prealabil acestea se remediază în mod corespunzător.
Dacă este estimată apariția altor fisuri resp. modificări ale lățimii fisurilor sistemul de sigilare trebuie să fie capabil să compenseze aceste
modificări fără daune.
Clase de fisuri pentru suprafețe de bază tipice sigilate
Clasă de fisură

Modificarea maximă a lățimii fisurii

Suprafețe de bază

R1-I

Până la cca. 0,2 mm

Fier beton, zidărie, șapă, tencuială, fuguri turnate și închise cu plăci din gips și
fibre de gips.

R2-I

Până la cca. 0,5 mm

Fuguri zidărie format mare, fuguri închise prin turnare cu pereți aparenți din
plăci

R3-I

Până la cca. 1,0 mm, suplimentar
decalaj fisuri
Până la cca. 0,5 mm

Fuguri suport zidărie

Sigilările compozite pentru gresie (cu prelucrare fluidă sau benzi) au voie să fie utilizate numai pe suprafețe de bază din clasa de fisuri R1-I.
Dispunerea materialelor de sigilare
Material de sigilare

Clasa de influență a apei admisă

Dispersii polimerice (se aplică în două culori)

W0-I Perete și pardoseală
W1-I Perete și pardoseală
W2-I numai suprafețe perete

Șlamuri minerale de sigilare cu capacitate
de acoperire a fisurilor

W0-I
W1-I
W2-I
W3-I

Rășină reactivă

W0-I
W1-I
W2-I
W3-I cu influențe suplimentare (influențe chimice, mecanice, tehnice)

Materiale de sigilare de tip bandă în combinație
cu gresie și plăci (suprafețe fără solicitare mecanică
ridicată)

W0-I
W1-I
W2-I

Materiale de sigilare de tip placă în combinație cu
gresie și plăci

W0-I
W1-I
W2-I

Observație:
Materialele de sigilare cu prelucrare fluidă și benzile și plăcile se prelucrează în sistem cu benzile de etanșare necesare, părțile de formare, manșetele etc. care sunt adaptate între ele.
Benzile de etanșare/colțurile de etanșare se suprapun minim 50 mm la capetele acestora și se lipesc cu material etanș (de ex. Sopro
Racofix® adeziv de montaj, Sopro TDS 823)
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Condiții de bază
Toate suprafețele de bază de sigilat (tencuieli etc.) trebuie să fie uscate la aer și să îndeplinească anumite cerințe. Pentru șape flotante și
șape pe strat separator în privința placării cu gresie care urmează a fi realizate este valabilă în special o umiditate reziduală de:

• Șape pe bază de ciment ≤ 2,0 %
• Șape pe bază de sulfat de calciu ≤ 0,5 %, construcții încălzite ≤ 0,3 %
Aceste valori trebuie determinate și documentate cu un aparat CM (normat).
În caz de existență a unei încălziri în pardoseală se execută conform DIN 4725 „Încălziri în pardoseală cu agent termic” o încălzire funcțională cu protocol de încălzire înainte de lucrările de sigilare și placare.
În completare respectați indicațiile „Coordonarea interfețelor la construcțiile încălzite cu încălzire în pardoseală“ precum și fișa
de caracteristici ZDB „Placări gresie și plăci ceramice, piatră naturală și plăci beton pe șape pe bază de sulfat de calciu resp. pe bază de
ciment“ (consultați Capitolul 7 „Șape și construcții pardoseală“).

Suprafețele de bază se execută înainte de lucrările de sigilare la cota definită de placare, adică șpăcluirea, nivelarea, executarea pantei
etc. în zonele de perete și pardoseală (consultați Capitolul 11 „Egalizarea și nivelarea suportului de bază“), astfel încât după lucrările
de sigilare să se poată realiza lucrările de placare a gresiei în strat subțire.

Dezavantaje la etanșările cu bandă realizate în trecut în combinație cu șapele

Șapă umezită în profunzime din cauza sigilantului compozit lipsă - problema igienei
de ex. în bucătăriile mari.

Colectarea de murdărie în șapă (astupare).

Depuneri calcar în zona rigolei și a grătarului rigolei cauzat de șapa neprotejată.

Segregarea de particule de calcar solubile din structura mortarului: Eflorescențe calcar.
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Condiții de bază
Placarea cu gresie și chituirea

Rost

Gresia ceramică și plăcile au devenit consacrate de mai multe sute
de ani pentru amenajarea suprafețelor de pardoseală și perete la
construcția de case.
În special în spațiile umede acestea nu pot fi excluse din motivul
indestructibilității acestora și a neutralității materialului - în ciuda
faptului că acestea sunt supuse influenței apei de diferite temperaturi,
amestecate cu acizi și baze precum și o multitudine de agenți agresivi.

Gresie
Mortar în strat subțire
Sistem de sigilare compozit

Sistem: Sigilare compozită a gresiei.

În combinație cu chitul acestea formează o suprafață închisă. În
orice caz ceramica în combinație cu chitul nu înlocuiește măsurile
de sigilare pentru că chitul nu este definit drept etanș la apă. O
placare cu gresie este evaluată întotdeauna drept permeabilă la apă.
Sigilările compozite utilizate ale gresiei care de ex. se aplică pe suprafața de șapă, formează o unitate de sistem împreună cu următoarea
gresie montată în strat subțire.

Montarea gresiei pe sistemul de sigilare compozit cu un mortar în strat subțire conform
cu sistemul.

Fuguri de dilatare/benzi de etanșare –
Protejarea sigilării la întreținerea fugurilor
de dilatare
În zona fugurilor de dilatare în sistemele de sigilare compozite sunt
introduse benzi de etanșare corespunzătoare conforme cu sistemul.

Introducerea benzilor de etanșare în zona fugurilor de dilatare.
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Prelucrarea benzilor de etanșare
La următoarea placare cu gresie aceste fuguri nu se chituiesc rigid ci de regulă se închid cu un silicon. Pentru că din cauza uzurii și deplasării
în construcții fugurile de silicon cedează și se pot desprinde acestea trebuie înlocuite din când în când. Pentru ca la schimbarea siliconului
vechi stratul de sigilare al benzii de etanșare aflat dedesubt să nu se distrugă este util ca acesta să fie protejat contra tăierii și secționării cu
o bandă de armare din fibre inoxidabile. Acest strat de protecție se montează în același timp cu montarea gresiei la locul corespunzător și
asigură faptul că benzile de etanșare nu sunt deteriorate la lucrările ulterioare de întreținere.

Banda de protecție anti-tăiere Sopro se poate scurta la lungimea dorită în funcție de
situație.

Bandă de etanșare și strat de protecție (bandă de protecție anti-tăiere Sopro) contra
tăierii benzii la înlocuirea fugurilor de silicon.

Montarea stratului de protecție se realizează o dată cu montarea gresiei.

Stratul de protecție se poate modela aleatoriu.
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Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș
Definiție W1-I
Suprafețe solicitate direct și indirect în spații,
în care se nu utilizează foarte frecvent apele
uzate și de curățare ca de ex. în băile din
spațiile locative.
În zonele cu solicitare medie se va avea grijă
ca sub straturile de gresie și sub cădița de
duș și cadă să se sigileze corespunzător - în
special dacă există suprafețe de bază sensibile la umiditate. Construcția se protejează
contra umezirii de profunzime.

P
1
4

2

5

-I
W1

F
6

7

Suporturi
adecvate

3

• Beton/beton ușor/beton poros
• Șapă de ciment/șapă din asfalt turnat

D

W1-I event. W2-I

E

• Zidărie (din cărămidă)
• Șapă pe bază de sulfat de calciu*
• Plăci de construcție din gips* (perete)

1 Grund Sopro (poz. 040)

• Tencuială din var cu ciment și tencuia-

2 Sigilare în două etape de lucru

• Pardoseală veche din gresie portantă
• Placă de montat pe uscat, pe bază de
ciment

(poz. 140)

(poz. 090/100)

lă din ciment

• Tencuială din gips*

7 Umplutură elastică pentru rosturi
D Izolație

3 Benzi de sigilare Sopro (poz. 060)

E Șapă (poz. 020)

4 Manșetă de sigilare Sopro pentru

F Gresie

perete (poz. 080)

P Tencuială

5 Mortar flexibil în strat subțire

PE Cordon din polietilenă

(poz. 120/130)

• Polistiren extrudat

(material de umplere)

6 Mortar pentru rosturi, cu conținut de

ciment (poz. 120/130)

• Placă din gips-carton*

Suporturi
inadecvate

6
2

• Materiale din lemn
Excepție: consultați Capitolul 5.

U Suprafață de bază beton

F

5

1

E

P
7
PE
3

Observație:
Dacă există suprafețe de bază din lemn există
structuri de sistem care permit etanșarea și placarea cu gresie.

D
U
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Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș
La execuția sigilărilor sub cădițele de duș și căzi se generează mereu discuții la șantiere, pentru că în fapt nu este simplu, în anumite cazuri, să fie îndeplinită cerințele în
combinație cu toate lucrările de realizat. Fișă de caracteristici BEB „materiale de sigilări
în combinație cu acoperirile de pardoseală“ (august 2010) a solicitat deja acest lucru.

„Dispunerea unui material de etanșare între cadă și perete nu reprezintă o măsură
de etanșare“.
„Sigilarea șapei și cea compozită trebuie realizate înainte de montarea căzii și
sub cadă.“

DIN 18 534
Zonele din spatele și de sub căzile de baie și de duș trebuie protejate contra
influenței apei!
Soluția 1: Racordarea marginii căzii la sigilant,
de ex. cu benzi de etanșare margine cadă.
Soluția 2: Continuarea sigilării sub și în spatele căzii.
Fișă de caracteristici BEB materiale de sigilări în combinație cu
acoperirile de pardoseală (August 2010).

Soluții potențiale:
1

1 Grund Sopro (poz. 040)

Stratul de distribuire a sarcinii se montează în toată încăperea, cada sau cădița
de duș se așază mai târziu pe suprafața de șapă sigilată.

2 Sigilare în două etape de lucru

(poz. 090/100)
3 Benzi de sigilare Sopro (poz. 060)
4 Manșetă de etanșare
5 Mortar flexibil în strat subțire

7
PE
2

(poz. 120/130)
F

6 Mortar pentru rosturi, cu conținut de

ciment (poz. 120/130)

5

7 Umplutură elastică pentru rosturi

(poz. 140)
3

1

E

D Izolație
6

4

E Șapă (poz. 020)
D

U

F Gresie
PE Cordon din polietilenă

(material de umplere)
U Suprafață de bază beton

Manșetă cu buză de cauciuc pentru execuția țevilor de
scurgere DN 50-DN70 (sistem Dallmer).
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3.1

Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș

Din motivul structurii plafoanelor o îngropare a cădiței de duș în pardoseală nu este
posibilă. Suprafețele de pardoseală și perete se sigilează în această situație în mod
facil cu un sistem de sigilare compozit (de ex. Sopro DSF 423).

Suportul de cadă (sistemul Kaldewei) se așază în colțul de duș pe suprafața sigilată.

Țevile pentru golirea căzii se etanșează sigur cu ajutorul Sopro AEB 130 manșetă de
perete .

Manșeta de perete Sopro AEB® se prelucrează în masa de sigilare compozită în stare
fluidă. Buza de etanșare din cauciuc se fixează la petele exterior al țevii.

Manșeta de perete Sopro AEB® există pentru o multitudine de diametre diferite de
țeavă.

Ghidajele conductelor de la elementele de încălzire, de ex. care ies din pardoseală se
pot integra în sigilarea pardoselii cu Sopro AEBR 131 manșetă.
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Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș
22

Execuția unei sigilări este îngreunată frecvent de decupajele șapei în zona suprafețelor suport ale cădițelor de duș sau ale căzilor.
Acestea se realizează frecvent din motive de spațiu sau pentru a coborî înălțimea cantului căzii de baie sau de duș.
În combinație cu sigilările compozite cu prelucrare fluidă și sigilările
compozite de tip bandă autorizate conform partea 5 DIN 18 534 se
pot elabora soluții foarte bune și tehnici simple de aplicare.

DIN 18 534
Dacă pe suprafețele de sub/din spatele căzilor și căzilor de
duș este planificată montarea unei izolații, acolo au voie să
fie planificate numai țevile și conductele necesare pentru căzi.
Străpungerile pentru aceste țevi și conducte se planifică astfel
încât izolația să se realizeze în siguranță.

Pozarea conductelor de alimentare în zonele decupate îngreunează procesul de
sigilare. Conform DIN 18 534 acest lucru se va evita pe viitor.

Sigilări compozite de tip bandă
AEB® Bandă de sigilare
și izolare

AEB® plus bandă de sigilare
și izolare plus
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Sopro AEB® Bandă de sigilare și izolare:
Bandă de sigilare și izolare subțire, impermeabilă și cu capacitate de acoperire a fisurilor, prevăzută pe ambele părți cu o țesătură specială din vlies. Țesătura din vlies acționează în mod optim ca îmbinare prin aderență
între banda de sigilare și de decuplare și adezivul de gresie pe bază de ciment. Este adecvat pentru sigilarea
sigură și flexibilă a suprafețelor de perete și pardoseală sub gresie și plăci ceramice precum și gresie din piatră
naturală în băi, dușuri și spații umede. Zonele de suprapunere sau îmbinările de capăt se lipesc etanș cu Sopro
Racofix® adeziv de montaj, Sopro Racofix® adeziv de montaj S sau cu Sopro TDS 823. În special adecvate ca
măsură rapidă de sigilare pe șantiere la termen.

Sopro AEB® plus Bandă de Sigilare și izolare plus:
Bandă de sigilare și izolare flexibilă, impermeabilă, cu capacitate de acoperire a fisurilor și de reducere a
tensiunilor. Generează datorită straturilor de vlies speciale prevăzute pe ambele părți o priză optimă de aderență pentru adezivul de gresie pe bază de ciment. În special adecvat pentru sigilarea sigură, flexibilă și izolarea în zonele exterioare pe balcoane și terase sub gresie și plăci ceramice precum și piatra naturală. Banda
specială are ca efect o compensare îmbunătățită a tensiunilor la o schimbare abruptă a temperaturii. Îmbinările
de capăt se lipesc etanș cu Sopro Racofix® adeziv de montaj, Sopro Racofix® adeziv de montaj S sau cu Sopro
TDS 823. Montarea de straturi ceramice sau din piatră naturală se poate realiza fără timpi de așteptare lungi.

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3.1

Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș
Combinarea materialelor de sigilare compozită cu prelucrare fluidă
cu sigilările compozite de tip bandă
1
2
4
5
PE

3

U

Sigilarea compozită (aplicare prin șpăcluire) se poate combina cu Sopro AEB® bandă de sigilare și izolare în zona
instalațiilor (țevi etc.).

1 Grund Sopro

(poz. 040)
2 Sigilare în două etape de lucru

(poz. 090/100)

Sopro AEB® Bandă de sigilare și izolare

3 Sopro AEB® Bandă de sigilare și izola- 5 Umplutură elastică pentru rosturi (poz. 140)

re (poz. 110)

PE Cordon din polietilenă (material de umplere)

4 Mortar flexibil în strat subțire

(poz. 120/130)

U Suprafață de bază beton

Completări cu sistemul de sigilare compozit prin prelucrarea cu
Sopro AEB® bucățele de bandă de sigilare și izolare în zona țevilor
și instalațiilor. Astfel capetele bucățelelor sunt complet prelucrate și
supraprelucrate în masa de sigilare compozită cu prelucrare fluidă.
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3.1

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș
Sigilări compozite de tip bandă
Sigilările compozite de tip bandă au devenit consacrate pe șantiere și sunt adecvate de asemenea bineînțeles pentru sigilarea sub căzile
de baie și duș.

Detaliu:
1 Grund Sopro (poz. 040)

1

2 Sigilare în două etape de lucru

2

(poz. 090/100)

3

3 Mortar flexibil în strat subțire

(poz. 120/130)

5

4 Sopro AEB® Bandă de sigilare

și izolare

PE

5 Umplutură elastică pentru rosturi

(poz. 140)
6 AEB® manșetă de perete
4

AF scurgere

6

PE Cordon din polietilenă

(material de umplere)

AF

AEB® Colț de etanșare interior

AEB® Bandă de sigilare și izolare

AEB® Colț de etanșare exterior
Suprafețe etanșare, pe care este așezată cada de duș.

AEB® Manșetă de perete
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3.1

Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș
Sigilări compozite de tip bandă
Detaliu:
Cu nivel de scurgere intermediar
1
2
3
4
PE

ES
Sifon de scurgere pentru scurgerea intermediară la nivel
de etanșare pentru domeniul industrial.

1 Grund Sopro

(poz. 040)
2 Sigilare în două etape de lucru

(poz. 090/100)
3 Mortar flexibil în strat subțire

(poz. 120/130)

4 Umplutură elastică pentru rosturi

(poz. 140)
PE Cordon din polietilenă

(material de umplere)
ES Sifon scurgere (sistem ACO cu

obturator mirosuri)
Sifon de scurgere pentru scurgerea intermediară sub cada
de baie.

Sigilarea unui loc de amplasare a căzii cu nivel de scurgere intermediar

1 Distribuiți adezivul de fixare și etanșare Sopro pe șapă și flanșa elementului de
scurgere.

2 Montarea benzii AEB® în masa proaspătă de fixare.
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș

3 Banda de etanșare AEB se instalează prin presare în adezivul de fixare și etanșare
Sopro.

4 Lipirea părților de formare (colțuri și benzi).

5 Străpungerea (scurgere intermediară) se etanșează cu grijă.

6 Montarea capătului de scurgere intermediar.

7 Apa din cadă se scurge fără probleme prin intermediul scurgerii intermediare.
Simultan apa acumulată la o neetanșeitate trebuie să se scurgă de asemenea pe
garnitură.
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3.1

Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș
În cazul în care din cauza unei situații existente pe șantier sigilarea sub cada de bai resp. cădița de duș nu este posibilă, conform DIN 18 534
este posibilă și utilizarea unei benzi de etanșare a căzii. Acestea se pot instala în combinație cu materiale de sigilare compozite cu
prelucrare fluidă (Sopro FDF, Sopro DSF etc.). Sopro are de mai mulți ani experiență cu montarea marginii căzii la un sistem de sigilare compozit
cu ajutorul unei benzi de etanșare auto-adezive. Această variantă realizată cu succes cu peste zece ani în urmă prin supunerea unui test la
1.500 de cicluri de apă încinsă-rece.

Soluție pentru racordarea la o margine de perete
1
2
F
PE
3

W
4

Sopro FDB.

1 Sigilare compozită

(Sopro FDF sau Sopro DSF 623)

4 Sopro FDB 524 (autoadeziv)
F Gresie

2 Adeziv gresie Sopro´s No. 1 S1 adeziv flexibil

PE Cordon din polietilenă (material de umplere)

3 Silicon fuguri Sopro silicon sanitar

W Cadă

În privința normativelor privind sigilările și a cerințelor privind sigilarea
constant în creștere la șantier precum și a situațiilor constructive
diferite pentru căzile de baie și duș a fost îmbunătățită această primă
soluție cu bandă de etanșare. Sistemul Sopro de etanșare pentru
cadă este format din cele trei componente bandă de etanșare, colț
interior și colț multiplu care se pot adapta la aproape toate soluțiile
constructive la șantier.
Departamentul nostru tehnic de aplicare vă oferă consultanță cu
plăcere.
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș
Situații constructive pentru căzi de baie și duș,
izolate cu sistemul Sopro de etanșare pentru cadă

Situație constructivă cadă de baie.

Situație constructivă cadă de duș aliniată la cantul superior cu pardoseala băii.

Situație constructivă cadă de duș deasupra stratului de
gresie.

Montarea sistemului Sopro etanș pentru cadă

1 Curățați marginea căzii, îndepărtați toate materialele care reduc aderența.

2 Lipirea colțurilor de etanșare a căzii Sopro, care se adaptează la raza căzii și este
prevăzut cu unghi de 90° în zona îmbinării la perete.

3 Banda de etanșare pentru cadă Sopro se lipește cu minim 50 mm suprapunere la
colțul elementului de formare.

4 Benzile se fixează prin apăsare cu ajutorul șpaclului sau rolei la marginea
căzii.
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3.1

Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș

5 Dacă sunt fixate părțile de formare ale benzii de etanșare a căzii se lipește în final
protecția de izolare fonică Sopro Sopro .

6 Cadă gata pregătită pentru montare.

7 Lipirea benzilor cu ajutorul materialului sigilant (Sopro FD, Sopro DSF) la perete.

8 Lipirea etanșă la apă a părților de formare în zona de capăt/suprapunere cu de ex.
adeziv de montaj Sopro Racofix®.

9 Cadă izolată cu ajutorul sistemul de etanșare pentru cadă Sopro. Sigilantul provenit
de la perete se poate aplica acum pe benzi.
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș*
Situații constructive, care se pot soluționa cu sistemul de etanșare pentru cadă Sopro

1 Racordarea căzii de baie la un suport cu ajutorul materialului de etanșare pentru
cadă multicolț Sopro.

2 Racordarea unei căzi de duș înălțatela o placă de perete aliniată la capăt cu materialul de etanșare pentru cadă multicolț și Sopro AEB®-colț.

3 Racordarea unei căzi de baie la un colț de perete în interiorul unei nișe cu materialul
de etanșare pentru cadă multicolț Sopro.

4 Racordarea unei căzi de duș aliniat la cantul superior cu stratul de gresie în zona unui
colț de perete cu două benzi de etanșare pentru cadă multicolț Sopro suprapuse
între ele.

* În funcție de situația spațiului umed evaluarea influenței apei se poate reduce până
la clasa W2-I.
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3.1

Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș
Realizarea unei îmbinări etanșe între marginea peretelui și peretele ascendent
Alte sisteme de bandă de etanșare la perete existente în comerț au fost prelucrate și evaluate din punct de vedere tehnic de
aplicare în privința compatibilității acestora cu materialele de sigilare Sopro.

Sistem Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Cadă de baie

1 Cadă cu bandă de etanșare lipită (sistem Franz Kaldewei GmbH & Co. KG) finit
deja la perete.

2 Etanșarea benzii pentru sistemul Franz Kaldewei GmbH & Co. KG cu Sopro FDF.

Cadă de duș

1 Pentru fiecare tip de cadă (Kaldewei) se pot procura
diferite părți de formare de sigilare corespunzătoare.

2 Părțile de formare se lipesc la marginile curățate în
prealabil ale căzii.

3 Părțile de formare și benzile trebuie să se suprapună
o lățime de minim 50 mm și în final să se lipească
etanș la apă.
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Clasă de influență a apei W1-I, solicitare medie,
băi cu cadă sau cădiță de duș
Sistemul MEPA – Pauli und Menden GmbH

1 Lipirea benzii de etanșare pentru cadă (sistemul MEPA – Pauli und Menden GmbH)
la marginea peretelui.

2 Lipirea unei fâșii de spumă pentru evitarea de punți ondulate la montarea căzii de
baie.

3 Perforarea verticală trebuie extinsă în colțuri pentru a putea realiza o îmbinare.

4 Etanșarea benzii de etanșare pentru cadă (sistemul MEPA – Pauli und Menden
GmbH) cu Sopro FDF în zona peretelui.

Sistemul Poresta systems GmbH

1 Raza colțului de etanșare se adaptează la cadă în timp ce capătul superior este
format într-un colț ascuțit de 90° spre perete.
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2 Colțul de etanșare se poate prelucra de ex. cu Sopro DSF 623 în colțul încăperii.
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3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Solicitare W2-I:
Suprafețele de pardoseală în dușuri sunt supuse unor solicitări
mari cu influență frecventă a apei uzate cu caracter temporar de
acumulare (W2-I).
Băile se planifică și se construiesc momentan fără bariere și fără
praguri. Suprafețele de duș se închid în mod aliniat la cantul superior
cu suprafața de pardoseală a băii.
Scurgerea de pe aceste suprafețe se asigură prin intermediul scurgerilor de pardoseală sau a rigolelor. O altă opțiune o reprezintă căzile
de duș care se închid în mod aliniat la cantul superior al stratului de
gresie de pardoseală.
Independent dacă este vorba de căzile de duș sau suprafețe de gresie
pe șantier se va realiza o suprafața etanșă la apă, care să colecteze
apa. Lucrările de sigilare se execută cu grijă foarte mare!

P
1
2
4
5
F
6
7
3
D
PD
8

De reținut:
Dacă nu există o protecție activă împotriva apei stropite
(de ex. numai o foaie de sticlă) întreaga pardoseală a băii devine
o suprafață cu solicitare mare (W2-I). Acest lucru semnifică prin
urmare că la pardoseală nu e permisă utilizarea de materiale
sensibile la umiditate (cu conținut de gips) și trebuie utilizate
materiale de sigilare min. precum șlamurile pe bază de ciment,
sigilante flexibile.

E

1 Grund Sopro (poz. 040)
2 Sigilare în două etape de lucru

(poz. 090/100)
3 Benzi de sigilare Sopro (poz. 060)

Dacă există o protecție activă împotriva apei stropite se poate
lucra în afara spațiului de duș cu șape pe bază de sulfat de
calciu. Suprafața se poate clasifica astfel la W1-I.

4 Manșetă de sigilare Sopro pentru

perete (poz. 080)
5 Mortar flexibil în strat subțire

Acest lucru este valabil de asemenea dacă în afara suprafeței
de duș mai există o scurgere în pardoseală (de ex. sub chiuvetă)
care în acest sens nu este supus unei utilizări continue (W1-I).

(poz. 120/130)
6 Mortar pentru rosturi, cu conținut de

ciment (poz. 120/130)
7 Umplutură elastică pentru rosturi

(poz. 140)
8 Manșetă de sigilare Sopro pentru par-

6

E

8

V

PD

5

2

1

doseală resp. armătură Sopro (poz.
070)
V Mortar de turnare special

(poz. 070)
PD Scurgere în pardoseală
D Izolație
E Șapă (poz. 020)
F Gresie
D

P Tencuială
U Suprafață de bază beton
U

Scurgere în pardoseală.
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Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Cauze posibile în funcție de influențele posibile ale apei

Suprafețele de bază sensibile la umiditate nu au voie să fie utilizate
la W0-I și W1-I!
Exemple:
• Tencuielile pe bază de gips și ipsos din gips/mortar uscat
• Plăci modulare de perete din gips
• Plăci din gips cu armare cu plasă din fibră
• Plăci din fibre de gips
• Plăci din gips
• Șape pe bază de sulfat de calciu

Construcție uscată cu plăci cu conținut de gips.

Suprafețele insensibile la umiditate se utilizează la W2-I și W3-I.
Exemple:
• Beton
• Tencuială din var cu ciment
• Tencuială din ciment
• Plăci prefabricate din beton ușor
• Plăci minerale de construcție pe bază de ciment
•	Elemente de legătură din polistiren expandat
sau extrudat cu strat de mortar și armare cu plasă
• Plăci din beton poros
• Șapă de ciment
Placă de montat pe uscat, pe bază de ciment (sistem Fermacell).

Suprafață de perete cu mortar din ciment (Sopro RAM 3®) tencuită/șpăcluită.
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Suprafață de duș realizată din mortar de ciment (Sopro Rapidur® M5).
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3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Scurgeri de pardoseală și rigole pentru drenarea suprafețelor expuse la apă
(de ex. dușuri)
Pentru a permite o racordare a materialului de sigilare compozită
la elementul de scurgere acesta trebuie să fie prevăzut cu o flanșă
corespunzătoare lată.
Flanșa trebuie să fie fabricată dintr-un material (de ex. PVC, inox)
care să asigure o adezivitate bună a materialului de sigilare.
Lățimea flanșei la scurgerile de pardoseală și rigolele de scurgere
trebuie să fie standard de 50 mm.
La o influență a apei de W0-I până la W2-I lățimile de flanșă de
min. 30 mm au voie să fie utilizate dacă pentru lipirea manșetelor
posibile se utilizează adezivi de etanșare, șlamuri bicomponente, pe
bază de ciment, sigilante sau rășini reactive.
La influența apei W3-I sunt necesare lățimi ale flanșei de min.
50 mm lățime.

Scurgere de pardoseală sau rigolă cu flanșă de 30 mm.

Flanșă lată de 50 mm.

W3-I minim 50 mm
50 mm Standard
W0-I minim 30 mm*

Material sigilant
Manșetă sau
Inserție textilă

Flanșă

* Adezivii de etanșare și șlamurile sigilante 2-K resp. rășinile reactive se utilizează pentru lipirea compozită a manșetelor de etanșare.
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Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Amenajarea băilor s-a modificat complet în privința zonei de duș
în ultimii ani. Amenajarea fără bariere sau fără praguri permite mai
multe posibilități la planificare și execuție.
Din punct de vedere tehnic nu există aproape nicio limită. O gamă
variată de scurgeri în pardoseală și rigole sunt puse la dispoziție de
producătorul de obiecte sanitare. Beneficiarul se uită mai întâi la
design și se interesează mai puțin pentru nivelul tehnologic al sistemului componentei de străpungere. Esențială pentru planificare
și execuție este însă potrivirea tehnico-constructivă pentru ca zona
de duș să reziste permanent și împreună cu sigilarea compozită să
formeze o unitate. În special interfața dintre scurgerea de pardoseală/
rigolă și racordul cu sigilarea compozită este decisivă. Este necesară
existența flanșelor corespunzătoare pentru a putea conecta în mod
sigur un sigilant. Același lucru este valabil pentru căzile de duș
„plate“. Acestea se închid în mod aliniat la cantul superior al stratului
ceramic finit. Și aici se impune o trecere sigură resp. o conectare
cu sigilantul compozit.

Următoarele pagini conferă o vedere de ansamblu asupra diferitelor
piese componente de scurgere de la producători de renume și indică
pașii de lucru cum se pot prelucra acestea cu succes cu produsele
Sopro din punct de vedere tehnic de aplicare.

Baie de hotel cu rigolă de duș în zona dușului.

Baie privată cu scurgere de pardoseală.
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Suprafață de duș fără bariere în cămin de bătrâni.
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Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul ACO

1 Rigolă de scurgere ACO într-o suprafață de duș pe izolație.

2 Rigola ACO șpăcluită cu adeziv de gresie (Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil ca punte
de aderență) pe partea posterioară se incorporează în mortarul proaspăt de șapă
(Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

3 În mortarul de șapă (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) rigolă ACO integrată
finit.

4 Etanșarea corpului rigolei cu Sopro DSF 623. Trecerea este ranforsată prin montarea
de fâșii de plasă de armare în sigilantul compozit.

5 Sigilarea suprafețelor de perete și pardoseală cu Sopro DSF 623.

6 Colț de duș complet sigilat în doi pași de lucru (suprafață perete și pardoseală) cu
Sopro DSF 623, pregătit pentru montarea de gresie care urmează.
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Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul ACO rigolă economică

1 Rigolă ACO cu conductor de cupru schimbător de căldură pentru economisirea
energiei. Prin intermediul rigolei se realizează o recuperare de căldură.

2 Fixarea rigolei în șapă de ciment, realizată cu Sopro Rapidur ® M1/Sopro
Rapidur® M5.

3 Pentru o adezivitate mai bună la șapă rigola este șpăcluită în prealabil în
exterior cu mortar în strat subțire.

4 Rigolă economică ACO cu Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 montată rapid
și simplu.

5 Conductorii schimbătorului de căldură din interiorul corpului rigolei sunt observabili
în mod evident.

6 Etanșarea rigolei și sigilarea întregii suprafețe cu ajutorul benzilor de etanșare,
ranforsări din țesătură etc. în combinație cu de ex. Sopro DSF 423.
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Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul ACO rigolă economică

7 Suprafață sigilată cu rigolă economică ACO .

8 Rigola economică ACO cu capacul și gresia montată se potrivesc optic foarte bine.

Element duș ACO

1 Potrivirea rigolei în elementul constructiv uscat ACO montat în prealabil.

2 Pregătirea componentelor pentru lucrările de sigilare compozită, și de asemenea
Sopro AEB® elementele adaptor înălțime.

3 În zona rigolei este incorporată plasa în șlamul de etanșare turbo TDS Sopro.
Elementul Sopro AEB® adaptor înălțime este instalat de asemenea.

4 Suprafață sigilată în două etape de lucru pregătită pentru montarea gresiei care
urmează.
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Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul ACO
Rigolă cu consolă pentru montarea la perete
1

2

3

F

4
7
5
6
R

1 Element rigolă cu consolă, peretele uscat trebuie decupat de
asemenea.

1 Șapă flotantă (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5)

Observație:
Rigolele prevăzute cu o margine ridicată pentru un montaj la
perete nu au voie să fie fixate la perete în combinație cu șapele
flotante. Dacă suprafața de duș este amplasată flotant rigola
trebui să rămână mobilă. Rigola se conectează monolitic cu
șapa flotantă astfel încât ambele părți să formeze o unitate fixă
și să-și modifice poziția împreună dacă este cazul.

2 Sistem de sigilare compozit (Sopro DSF)
3 Mortar în strat subțire (Sopro´s No. 1)
4 Bandă de etanșare flexibilă FDB
5 Lipire elastică a gresiei cu silicon
6 Fug silicon
7 Zonă mobilă
R Element rigolă
F Gresie

2 Așezarea rigolei în mortarul proaspăt de șapă pe bază de ciment (Sopro
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).
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3 Lipirea Sopro FDB cu buclă ca trecere între flanșa metalică a rigolei și materialele
constructive învecinate.
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3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Geberit (scurgere la perete)

1 Element integrat în perete pentru construcții uscate și zidărie (sistem
Geberit) în combinație cu o construcție cu șapă flotantă.

2 Montarea unei șape pe bază de ciment, realizată cu Sopro Rapidur® M1/Sopro
Rapidur® M5. Stratul de protecție servește drept suport de tragere.

3 Suprafață de duș realizată finit cu Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 – care
se poate utiliza corespunzător după un timp scurt de priză.

4 Manșeta lipită la corpul de scurgere Geberit se pliază în exterior și se lipește apoi
cu sigilantul compozit cu prelucrare fluidă (Sopro TDS 823).

5 Etanșarea și fixarea manșetei Geberit cu Sopro TDS 823.

6 Suprafețe pardoseală și perete sigilate, după uscare pregătite pentru montarea
gresiei. Acoperirile ceramice precum și cele din piatră naturală se pot monta foarte
bine după cum urmează (fără o margine ridicată).
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3.1

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Geberit (scurgere la perete)

7 În fața elementului de scurgere de perete se lipește o șină de colectare a apei
încărcată complet cu adeziv de gresie (Sopro´s No.1 S1 adeziv flexibil) pe sigilantul
compozit.

8 Gresia format mare se montează în metoda combinată.

9 Plăcile de gresie sunt decupate și aranjate jur împrejurul șinei de colectare a apei.

10 Chituirea se realizează cu Sopro DF 10® DesignFuge Flex.

11 Șina de colectare a apei prezintă o distanță față de perete de cca. 5 mm (din cauza
șapei flotante). Fugul față de faianță se închide elastic cu silicon (silicon sanitar
Sopro).

12 se creează o imagine vizuală de ansamblu adecvată a unei scurgeri ușor de curățat.
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Geberit (structură în strat subțire cu șapă pe bază de rășină)

1 Scurgere de pardoseală poziționată în suprafața de duș.

2 Suprapunerile de șapă sunt parțial foarte subțiri.

3+4 Amestecarea unui mortar pe bază de rășină pentru realizarea unei șape în strat subțire (Sopro rășină de construcții BH 869 și Sopro EEK 871 ).

5 Suprapuneri reduse se realizează parțial cu mortarul pe bază de rășină.

6 Suprafața de duș realizată cu mortar de șapă pe bază de rășină, pregătită pentru
următoarele lucrări de sigilare și placare cu gresie.
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3.1

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Viega

1 Pregătirea drenajului de colț și montarea șapei Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur®
M5.

2 Pentru realizarea unei adezivități între mortarul de șapă și elementul de drenaj
de colț acesta este șpăcluit cu Sopro´s No.1 S1 adeziv flexibil.

3 În zona peretelui se va realiza un decupaj pentru ca elementul de drenaj de colț
să se alinieze la perete și să poată fi montat mobil.

4 Suprafața de duș realizată cu Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5.

5 Etanșarea atentă a elementului de drenaj cu ajutorul benzilor de etanșare autoadezive (Sopro FDB 524).

6 Colț de duș sigilat cu DSF 623 sau opțional cu Sopro TDS 823.
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Viega

1 Pregătirea șapei Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 și a opritorului drenajului
pentru rigolă cu margine ridicată pentru perete.

2 Rigola se șpăcluiește pe partea posterioară cu adeziv de gresie (Sopro´s No.1
S1 adeziv flexibil) pentru o bună adezivitate la șapă.

3 Montarea rigolei aliniată cu peretele. Rigola trebuie să rămână mobilă.

4 Montarea rigolei în șapă (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

5 Etanșarea rigolei cu benzile de etanșare/plasă de armare și Sopro TDS 823.

6 Suprafață sigilată (în două etape de lucru) pregătită pentru montarea gresiei.
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3.1

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Kessel

1 La piesele incorporabile (scurgere de pardoseală sau rigolă) de la Kessel flanșa sub formă de manșetă sunt lipite deja la corpul de alimentare propriu-zis. Numai după montarea
în șapă se desfac manșetele pliate „moi“.

2 Înălțimea constructivă redusă a pieselor componente permite construcția în strat
foarte subțire.
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3 Pentru a obține o adezivitate foarte bună la mortarul de șapă proaspăt carcasa
se șpăcluiește la partea posterioară cu adeziv de gresie (de ex. Sopro´s No 1).

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Kessel

4 Dacă structura este foarte subțire pentru realizarea șapei se utilizează un mortar
pe bază de rășină (Sopro BH 869 + EEK 871).

5 Scurgerea de pardoseală incorporată în șapa pe bază de rășină (Sopro BH 869 +
EEK 871), pregătită pentru procesul de sigilare.

6 Deplierea manșetei lipite din fabricație.

7 Sigilarea scurgerii în pardoseală și sigilarea suprafeței de duș cu Sopro
TDS 823 în două etape de lucru.
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3.1

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Heiler

1 Sistem de rigolă cu margine ridicată și șină conectată pentru o preluare sigură și
etanșă a unei foi de sticlă.

2 Rigola este instalată cu Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5. În final se
realizează lipirea benzilor de etanșare.

3 Detaliul capătului de rigolă pentru susținerea foii de sticlă este soluționată în mod
eficient.

4 Foaia de sticlă este așezată sigur în șina de pardoseală a sistemului de rigolă pentru
duș.

5 Sigilarea suprafeței de perete se realizează cu Sopro AEB® Bandă de sigilare și
izolare. Aceasta se lipește cu Sopro´s No. 1 S1 adeziv flexibil.

6 Sigilarea pardoselii a fost realizată cu Sopro TDS 823. Pentru evaluarea distribuirii
gresiei câteva plăci de gresie sunt dispuse pe suprafața dușului.
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Mepa

1 Pregătirea colțului de duș cu decupaj în perete pentru preluarea rigolei de drenaj
la perete.

2 Șpăcluirea părții posterioare a rigolei cu adeziv de gresie (Sopro´s No. 1 S1
adeziv flexibil) pentru realizarea unei adezivități bune cu mortarul șapei.

3 Așezarea corpului rigolei aliniat cu peretele în mortarul de șapă (Sopro
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

4 Suprafață de duș (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) cu rigolă de drenaj
de perete conectată.

5 Rigola este sigilată cu ajutorul benzilor de etanșare/plasei de armare și Sopro
TDS 823.

6 Suprafață sigilată pregătită pentru montarea gresiei care urmează.
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3.1

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Proline

1 Montarea rigolei cu Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5.

2 Suprafață de duș cu înclinație spre rigolă, modelată direct în șapa proaspătă.

3 Armare cu fibre pentru sigilarea în zona de trecere dintre rigolă și șapă.

4 Colț de duș sigilat cu Sopro DSF 623 pregătit pentru montarea gresiei.

Sistemul Dallmer

1 Șpăcluirea elementului de scurgere în pardoseală Dallmer cu Sopro´s No. 1 S1 adeziv
flexibil pentru obținerea unei adezivități bune la mortarul șapei.
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2 Montarea elementului de scurgere în pardoseală în șapă cu Sopro
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 cu înclinație corespunzătoare.

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Dallmer

3 Element de scurgere de pardoselă montat. Acesta este prevăzut din fabricație cu o
manșetă de etanșare lipită pentru facilitarea lucrărilor de etanșare în zona peretelui.

4 Etanșarea elementului de scurgere de pardoseală și a suprafeței cu ajutorul benzilor
de etanșare, a plasei de armare și Sopro TDS 823.

5 Suprafață sigilată cu Sopro TDS 823, pregătită pentru montarea gresiei care urmează.

6 Montarea unei șine de colectare a apei, dispusă elastic la perete, lipită pe pardoseală
cu adeziv de gresie (Sopro´s No. 1 S1 adeziv flexibil).

7 Placarea cu gresie la capătul șinei de colectare a apei.

8 După chituirea cu Sopro DF 10® DF10 și umplerea fugurilor de dilatație cu Sopro
silicon sanitar rezultă o soluție completă pentru suprafața dușului frumoasă, ușor
de curățat.
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3.1

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Dallmer (structură în strat subțire cu șapă pe bază de rășină)

1 Aplicarea unui agent de lipire pe carcasa scurgerii pentru o adezivitate mai bună
la șapa în strat subțire.

2 Amestecarea rășinii de construcții Sopro și BH 869 și Sopro EEX 871 într-un mortar
de șapă pe bază de rășină.

3 Distribuirea mortarului pe bază de rășină și poziționarea scurgerii de pardoseală.

4 Suplețea stratului deasupra scurgerii se poate desprinde cu mortarul pe bază de
rășină.

5 Mortarul pe bază de rășină se poate prelucra, se poate trage și nivela ușor.

6 Suprafața realizată finit, pregătită pentru lucrările de sigilare care urmează.
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul GUTJAHR Systemtechnik GmbH

1 Rigola este prevăzută din fabricație cu o flanșă cu manșetă premontată.

2 Montarea rigolei cu Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 precum și cu Sopro‘s
No. 1 S1 adeziv flexibil (mortar în strat subțire) ca punte de aderență între corpul
rigolei și șapă.

3 Sigilarea flanșei cu manșetă despăturită cu Sopro DSF 623.

4 Rigola sigilată finit și suprafața de duș sigilată cu sigilantul compozit pentru suprafețe
(Sopro DSF 623).

Observație:
Rigola nu este prevăzută cu o margine ridicată închisă la rost. În special la montarea de piatră naturală poate acesta să fie un avantaj
pentru că nu se colectează apa la cantul frontal al plăcii (consultați și capitolul 6 Montarea pietrei naturale).
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3.1

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul TECE

1 Rigola TECE montată într-o șapă flotantă, realizată cu Sopro Rapidur® M1/Sopro
Rapidur® M5 în combinație cu Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil (mortar în strat subțire)
pentru realizarea unei adezivități bune între corpul rigolei și mortarul șapei.

2 Montarea unei manșete din plasă de armare pentru ranforsarea sigilantului compozit
(Sopro DSF 623) în zona de trecere dintre flanșă și șapă.

3 Colț de duș sigilat în două etape de lucru cu Sopro DSF 623.

4 La montarea pietrelor naturale sensibile la decolorare pe suprafața de duș sistemul
de rigolă TECE permite o scurgere a apei și pe sub piatra naturală deci către partea
sigilată, deci în acest caz nu este necesară marginea ridicată (consultați și capitolul
6 Montarea pietrei naturale).

Alte sisteme de rigole

Sistemul Schlüter-Systems K.

Sistemul Geberit

Sistemul Dallmer.

Tipurile de rigole reprezentate pe această pagină se fixează sigur cu mortarele de șapă finite Sopro (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur®
M5) și se sigilează cu sigilanții compoziți Sopro (Sopro DSF 623/Sopro DSF 623 rapid). Rigolele nu sunt prevăzută cu o margine ridicată
închisă la rost. În special la montarea de piatră naturală acest lucru poate fi un detaliu important, de respectat (consultați și Capitolul 6
„Montarea sigură a pietrei naturale“).
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Kermi – element de duș

1 Realizarea unei suprafețe plane cu Sopro Rapidur® FE șapă fluidă pentru preluarea
elementului de duș.

2 Lipirea unei benzi de protecție antifonice pe suprafața plană cu Sopro´s No.1 S1
adeziv flexibil.

3 Pe partea posterioară a elementului de duș se aplică adeziv de gresie (Sopro´s
No.1 S1 adeziv flexibil) pentru lipirea la suprafața de bază. Suprafața de bază
este șpăcluită de asemenea cu adeziv de gresie.

4 Așezarea elementului de duș în colțul de duș resp. decupajul în șapă.

5 Sigilarea suprafeței cu Sopro TDS 823 și benzi de etanșare precum și părți de benzi
de etanșare.

6 Suprafața sigilată pregătită pentru montarea gresiei care urmează.
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3.1

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Poresta systems GmbH – element de duș

1 Realizarea unei suprafețe plane cu Sopro Rapidur® FE șapă fluidă pentru preluarea
sigură a elementului de duș.

3 Așezarea elementului de duș Poresta în stratul proaspăt de adeziv. După sigilarea
elementului cu Sopro DSF 423 se poate începe montarea gresiei.
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2 Întinderea stratului de adeziv (Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil) pe suprafața de
montaj plană.

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Element din spumă dură în sistem cu Sopro Rapidur® FE șapă fluidă pe bază de ciment.

1 Suprafață decupată, denivelată cu șapă la un șantier în curs de renovare.

2 Realizarea unei suprafețe de montaj plane cu Sopro Rapdidur® FE șapă fluidă
pentru montarea sigură, pe toată suprafața a elementului de duș.

3 Elementul de duș se lipește cu adeziv de gresie (Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil) pe
suprafața plană.

4 Element de duș montat, pregătit pentru lucrările de sigilare.

Observație:
Dacă proiectantul se decide pentru un element de duș, limitările pentru format ale materialelor de montaj se consultă cu
producătorul aferent. În special în cazul mozaicului din sticlă
format mic intervin la solicitările punctuale (călcâi) și la elasticitatea redusă se desprind ocazional pietricelele individuale.
Pentru a împiedica această deficiență suprafețele se șpăcluiesc
suplimentar cu Epoxi (Sopro FEP) și pietricelele de mozaic din
sticlă se montează de asemenea cu Epoxi (Sopro DBE 500 sau
Sopro FEP).

5 Elementul de duș sigilat cu Sopro DSF 423 executat în două etape de lucru.
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3.1

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Cădițe de duș plane aliniate la cantul superior cu pardoseala băii
Sistemul Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

1 Set părți de formare adaptate pe cada corespunzătoare (Xetis).

2 Suprafața de duș are prevăzută perimetral o suprafață de flanșă la care se conectează
sigilantul compozit.

3 Suprafața de duș este fixată în șapă aliniat la cantul superior cu stratul de gresie
învecinat. Drenajul este dispus în perete. Un element de perete Schedel poate
fi de ajutor în acest caz.

4 Se poate remarca în mod evident la verificarea înălțimilor că stratul de gresie și
suprafața de duș sunt aliniate între ele.

5 Dde jur împrejur se montează benzi de etanșare în sigilantului compozit pentru
suprafețe în stare fluidă.

6 Schedel oferă pentru cada Xetis și o soluție de așezare care poate fi foarte interesantă pentru amenajarea băii. Drenajul căzii Xetis se ghidează prin elementul
Schedel. Toate suprafețele se sigilează cu Sopro TDS 823.
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3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Cădițe de duș plate
Sistemul Geberit Setaplano

1 La suprafețele de duș Geberit Setaplano sunt prevăzute deja din fabricație benzi
de etanșare pentru conectarea la sigilantul compozit.

2 Prin completarea materialului de etanșare pentru cadă multicolț Sopro se pot etanșa
sigur și nișele.

3 În cazul în care marginea peretelui și foaia de perete , se aliniază paralel se poate
sigila facil și în acest caz zona de detaliu cu Sopro material de etanșare pentru cadă
multicolț.

4 Sigilarea se realizează cu Sopro TDS.

5 Suprafața de duș sigilată cu Gerberit Setaplano la sigilantul compozit învecinat cu
peretele și pardoseala.
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3.1

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Cădițe de duș plane aliniate la cantul superior cu pardoseala băii
Sistemul Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

1 Suport cadrul de drenare ESR adaptat în colțul dușului. Cu ajutorul benzilor
de etanșare ale sistemului conectate la sigilantul compozit, realizate cu Sopro
FDF și/sau Sopro DSF 623.

2 Elementul cădiță de duș montat pe suportul cadrul de drenare ESR, turnat fluid
și chituit. Fugul dintre ceramică și cădița de duș se închide cu Sopro silicon
sanitar.

Sistemul Villeroy & Boch AG

1 Element cădiță de duș cu benzi de etanșare lipite (componentă de sistem), care
permite lucrările la sigilantul compozit.
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2 Sigilarea cădiței de duș cu Sopro FDF sau Sopro DSF 623 prin câteva intervenții
manuale.

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3.1

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Soluții pentru suprafețele de duș fără bariere și praguri în băi
Sistemul Schedel

1 Realizarea unei suprafețe plane cu Sopro Rapidur® FE șapă fluidă pentru preluarea
elementului de duș.

2 Aplicarea de adeziv de gresie (Sopro´s No.1 S1 adeziv flexibil) pentru următoarea
suprafață de duș.

3 Așezarea suprafeței de duș în patul de mortar/adeziv.

4 Foarte bine se pot observa benzile de etanșare lipite care se pot sigila cu puțin
efort cu Sopro TDS 823.

5 Sigilarea se realizează perimetral cu Sopro TDS 823.

6 Suprafața de duș este montată curat și sigur în sigilantul compozit pentru suprafețe.
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Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influența apei W2-I, solicitare mare,
băi cu scurgere de pardoseală sau rigolă
Detalii sensibile: Rigole pentru dușuri la nivel cu pardoseala
Între timp există o gamă variată de rigole și sisteme de drenare care
se pot monta la același nivel al pardoselii cu suprafețele de duș.
Aceste componente se pot evalua exact de către montator resp. de
cel care este responsabil pentru lucrările de sigilare.

poate lucra. În acest caz se utilizează benzi de etanșare prefabricate.
Benzile de etanșare fără falț tind să formeze caneluri în colțurile
marginilor ridicate. O neetanșeitate poate fi cauzată astfel ușor.

Flanșele trebuie să fie perimetrale și suficient de late pentru a putea
închide sigur și permanent o sigilare. O atenție deosebită se oferă
și acelor rigole care sunt prevăzute cu o margine ridicată la care se

Bandă de etanșare fără falț.

O formare de caneluri se poate detecta în ciuda lucrărilor de sigilare.

Bandă de etanșare cu falț.

Banda de etanșare este așezată foarte bine pe suprafețele metalice.

Banda de etanșare se apasă după lucrările de sigilare - o formare de caneluri și alunecare posterioară nu este posibilă.
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Influență a apei W0-I până la W2-I,
solicitare redusă/medie/mare
Materiale de sigilare cu prelucrare fluidă
Structura sistemului
Recomandare produs

ază

t de b

Supor

Grund Sopro
Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

uire

Grund

e
tanșar

N E N 1 20 0 4

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

DI

N E N 1 20 0 4

Ve

cat confo
rifi

C2 E S1

Sopro TDS 823

cat confo
rifi

rm

DI

cat confo
rifi

Sopro DSF 423

rm

C2 TE S1

Sopro DSF 523 și
623

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

(numai W0-I și W-1)

Ve

Sopro FDF

Ve

șare

t etan

1. Stra

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

te
2. Stra

Sopro FKM® XL

Sopro DB 438

Sopro DE

cat confo
rifi

N

88

E N 13 8

Sopro VF® XL 413
(numai pardoseală)

CG2 WA
DI

DI

N

88

CG2 WA

Sopro
FF 450
rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro’s No. 1
S1 adeziv flexibil

Ve

tact

e con
Strat d

E N 13 8

re

ptăna

e
Pat pi

Sopro DF 10®
DF 10

Sopro
FL Plus

Sopro
silicon sanitar

Sopro DMW 090 și
DMB 091

rea

Chitui
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Influență a apei W0-I până la W2-I,
solicitare redusă/medie/mare
Prelucrare Sopro FDF (dispersie polimerică)

1 Mai întâi se sigilează colțurile cu Sopro DE, fugurile de colț și fugurile de pardoseală/perete cu Sopro DB 438. Pentru aceasta se aplică Sopro FDF pe suprafața de bază
grunduită, se așază banda de etanșare și se apasă la marginea textilă cu pensula sau șpaclul în masa de etanșare.

2 Manșeta de etanșare la perete Sopro se mulează la ștuțul de țeavă.

3 În final se presează manșeta de etanșare Sopro în masa de sigilare.

Culoare standard

gri

4 Pentru sigilarea suprafețelor se aplică etanș și fără pori Sopro FDF cu un trafalete sau
o gletieră pe suprafața de bază. După atingerea unei rigidități suficiente a primul
strat este aplicat al doilea strat cu un alt ton de culoare. După întărirea celui de-al
doilea strat se poate monta stratul de gresie cu mortar flexibil în strat subțire (de
ex. Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil).

FDF 525

Culoare de contrast

gri deschis FDF 527
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Sigilare fluidă, plastică fără solvenți,
monocomponentă cu elasticitate ridicată și capacitate de acoperire a fisurilor. Pentru sigilările compozite la perete
și pardoseală cu gresie și plăci contra
apei fără-presiune în zonele solicitate
la umezeală de ex. în băi, dușuri, spălătorii, instalații sanitare. Adecvat pentru clasele de influență a apei W0-I/
W1-I.

Culoare de
contrast în vârf
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Influență a apei W0-I până la W2-I,
solicitare redusă/medie/mare
Sigilanți de tip bandă
Structura sistemului

Recomandare produs

ază

t de b

C2 TE S1

uire

Grund

DI

N E N 1 20 0 4

Sopro Grund de blocare
cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Grund Sopro

Ve

Supor

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

re

ptăna

e
Pat pi

Sopro’s No. 1
S1 adeziv flexibil

Sopro
FF 450

Sopro AEB® Bandă de
sigilare și izolare

Sopro AEB® manșetă
perete

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

Ve

Sopro AEB® părți de formare
Colțuri interioare și exterioare

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

e
Sigilar

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

re

ptăna

e
Pat pi

Sopro
FF 450
cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro’s No. 1
S1 adeziv flexibil

88

DI

N

E N 13 8

N

88

CG2 WA
DI

rea

Chitui

cat confo
rifi

rm

Ve

CG2 WA

E N 13 8

Sopro DF 10®
DF 10

Sopro
FL Plus
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Influență a apei W0-I până la W2-I,
solicitare redusă/medie/mare
Prelucrarea sistemului Sopro AEB®

1 Tăierea Sopro AEB® benzii de sigilare și izolare pentru montarea ulterioară la
suprafețele de perete și pardoseală.

2 Șpăcluirea adezivului de gresie (Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil) cu o gletieră fină cu
dinți sau prin roluire cu adezivul de fixare și sigilare Sopro. Suprafețele se grunduiesc
cu Sopro grund.

3 După montarea Sopro AEB® benzii de sigilare și izolare în stratul de mortar/ Sopro
adeziv de fixare și sigilare banda se apasă cu rola sau dreptarul în stratul de mortar/
Sopro adeziv de fixare și sigilare.

4 Toate capetele precum și manșetele din zonele de străpungere (țevi, scurgeri în
pardoseală etc.) se lipesc etanș cu Sopro Racofix® adeziv de montaj (S) sau adeziv
de fixare și sigilare Sopro.

5 O placare cu gresie se poate realiza la scurt timp după terminarea lucrărilor de sigilare pe Sopro AEB® banda de sigilare și izolare cu un mortar în strat subțire (Sopro‘s No. 1
S1 adeziv flexibil).
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Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Definiție W2-I, W3-I

7

4

8
P

Suprafețe solicitate direct și indirect în spații
în care se utilizează foarte frecvent sau pe
durată lungă ape uzate și ape de curățare,
ca de exemplu zonele din jurul piscinelor sau
dușurilor (publice și private).

1
2

6

Aceste zone sunt prevăzute de regulă frecvent cu pardoseli din gresie cu scurgere în
pardoseală, pe care la răstimpuri este posibilă
apariția apei sub presiune.

F

La planificarea sistemului de sigilare compozit, trebuie să se țină cont, printre altele,
de posibilități adecvate de racord pentru
străpungerile în perete care urmează să se
folosească, precum și pentru scurgerile în
pardoseală/rigole. Detalii în această privință
găsiți în paginile următoare.

W2-I/W3-I

3
5
E

W2-I/W3-I
PD
D
1 Grund Sopro (poz. 050)
2 Sigilare în două etape

de lucru cu Sopro FDF (perete) resp.
Sopro DSF (perete și pardoseală)
Poz. (110/120/130)
3 Bandă de sigilare Sopro (poz. 070)
4 Manșetă de sigilare Sopro pentru

perete (poz. 090)

Suporturi
adecvate
• Beton/beton ușor/beton poros
• Șapă de ciment
• Șapă din asfalt turnat
• Polistiren extrudat
• Zidărie (din cărămidă)
• Tencuială din var cu ciment și
tencuială din ciment

• Pardoseală veche din gresie,
portantă

• Placă de montat pe uscat,
legată cu ciment

Suporturi
inadecvate
• Materiale de construcție cu
conținut de gips

5 Manșetă de sigilare Sopro

pentru pardoseală resp. armătură
Sopro (poz. 080)
6 Mortar flexibil în strat subțire

(poz. 150/160)

• Șape pe bază de sulfat de

7 Mortar pentru rosturi, cu conținut de

• Materiale derivate din lemn

8 Silicon Sanitar Sopro (poz. 180)

calciu

Excepție: consultați capitolul 5

ciment (poz. 150/160)
(racord perete, rosturi de dilatație)
PD Scurgere în pardoseală cu bridă mo-

bilă-fixă
D Izolație/bandă de izolare margine
E Șapă (poz. 030)
F Gresie
P Tencuială
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Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Aspectul deteriorărilor
Diversitatea suporturilor de sigilat de pe șantierele noastre moderne a devenit aproape de necuprins. Dacă înainte existau zidăria și betonul, cunoscute pentru sensibilitatea lor la umiditate, astăzi o mare parte dintre materialele de construcție uscate care se utilizează trebuie
încadrate la categoria „sensibile la umezeală”. Având în vedere deteriorările de proporții care se instalează de la cea mai mică neetanșeitate,
utilizarea materialelor de construcții sensibile la umiditate este interzisă începând de la clasele de influență a apei W2-l.

Distrugerea construcțiilor uscate, cauzată de apa infiltrată.

Apariția de mucegai în construcția uscată cu gips-carton.

Materiale de construcție sensibile la umiditate
Suprafețele care intră în clasa de influență a apei W2-I sau W3-I (de ex. instalațiile mari de duș, bucătăriile mari etc.) trebuie proiectate și
executate cu materiale de construcție insensibile la apă.

Plăci de montat pe uscat, legate cu ciment, pentru construcția pereților la dușuri.
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Plăci de montat pe uscat, legate cu ciment, într-o bucătărie mare.
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Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Aspectul deteriorărilor
Din cauza alegerii greșite a componentelor de penetrare sau din cauza utilizării necorespunzătoare, respectiv a racordării greșite la sistemul
de sigilare ori chiar a distrugerii acestor componente din neștiință, nu încetează să apară deteriorări considerabile la nivelul construcției,
cauzate de pătrunderea umezelii.
Pentru a împiedica aceste deteriorări, proiectanții și executanții sunt invitați să aleagă componente de penetrare adecvate și să le monteze
în mod corect.

Lipsa posibilității racordului sistemului de sigilare compozit la elementul de înălțare al
scurgerii din pardoseală.

Neetanșeitatea unui bazin din cauza unei scurgeri greșite în pardoseală (scurgerea
chiuvetei). Brida pentru racordul sistemului de sigilare lipsește.

Element de înălțare cu bridă de lipit lată pentru sistemul de sigilare compozit a fost
distrus din neglijență, pentru o montare mai simplă (turnare).

Brida de sigilare montată din fabrică a fost tăiată, pentru că deranja. Consecința: Nu
mai există posibilitate de racord la șlamurile de sigilare.

131

3.2

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Scurgeri în pardoseală
Pentru scurgerea apei trebuie prevăzute scurgeri în pardoseală (elemente de înălțare), care să permită un racord sigur la sistemul de sigilare
compozit aplicat pe șapă. Suprafața bridei scurgerii de pardoseală este legată de șapă în mod monolit și trebuie să aibă muchia de sus pe
același plan cu aceasta. Lățimile bridelor trebuie să fie de 50 mm (consultați pagina 99).

Soluții de detaliu
B

D

4

F

3

PD

2

1

E

1 Sigilare în două etape de lucru (poz. 130)
2 Etanșare a scurgerii în pardoseală cu grund

epoxidic Sopro și nisip cuarțos (poz. 080)
3 Mortar flexibil în strat subțire (poz. 160)
4 Mortar pentru rosturi, pe bază de ciment (poz. 160)
B Beton
D Izolație
E Șapă (poz. 030)
F Gresie
Scurgere de pardoseală cu bridă de etanșare presată.

PD Scurgere de pardoseală cu bridă de etanșare presată

Sistemul Kessel: Element de înălțare cu inel de bridă
demontabil, pentru presarea sistemului de sigilare
compozit.

Sistemul Dallmer: Bloc de rășină reactivă etanș la nivel
capilar, pentru o montare prin aderență în șapă.

Sistemul Geberit: Element de înălțare cu bridă de lipit
pentru racordarea sigură a sistemului de sigilare compozit.

Sistemul ACO: Element de înălțare cu o inserție-grătar
deplasabilă și buze de etanșare flexibile pentru integrarea într-un sistem de sigilare compozit a suprafeței.

Sistemul ACO: Element de înălțare montat și integrat în
sistemul de sigilare compozit a suprafeței.

Sistemul Viega: Scurgerea din pardoseală are o bridă de
lipit, pe care se aplică sistemul de sigilare compozit.

132

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3.2

Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Străpungeri în perete
În toalete (dușuri etc.) inclusiv suprafețele pereților sunt expuse unui contact permanent cu vaporii de apă, chiar și atunci când sunt încadrați în categoria W1-I. Acest lucru nu trebuie în niciun caz subestimat. Pentru proiectare și execuție aceasta înseamnă că inclusiv în zona
străpungerilor în perete (robinete de apă, baterii mixte, armături etc.) trebuie garantate soluții sigure de sigilare sub formă de bride sau
manșete adecvate pentru racordarea sistemelor de sigilare compozite.

Străpungeri pentru țevi
Probleme de etanșare la bușoanele de montaj uzuale
greșit

Bușon de montaj în tencuială, la nivelul căruia nu se
poate asigura o etanșare corectă.

greșit

greșit

Manșeta de sigilare a fost tăiată, pentru a o putea
răsfrânge peste bușonul de montaj.

După deșurubarea bușonului de montaj, pentru continuarea instalării, manșeta de sigilare și-a pierdut complet
efectul de etanșare.

Soluții de detaliu
1

1 Grund Sopro (poz. 050)

2

2 Sigilare în două etape de lucru

4
5

(poz. 110/120)
3 Mortar flexibil în strat subțire (poz. 150)
4 Mortar pentru rosturi, pe bază

de ciment (poz. 150)
5 Manșetă de sigilare Sopro pentru perete
G

(poz. 090) resp. armătură Sopro

6 Silicon Sanitar Sopro (poz. 090)
P Tencuială
T Construcție uscată
G Carcasă (etanșă la apă) cu bridă de

6

sigilare (poz. 100)

3
P
Robinet de apă.
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Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Piesele de montat trebuie să se poată racorda fiabil la sistemul de sigilare. Prin piesele de montat nu este voie să ajungă apă în spatele
sistemului de sigilare!
Pentru străpungerile de țevi și racordurile la piesele de montat, trebuie utilizate manșete de sigilare cu buze de etanșare flexibile (DIN
18 534), iar stratul de sigilare trebuie integrat etanș la apă.

Sopro Manșetă de sigilare perete Flex cu zonă elastică (DIN 18 534).

Racord foarte bun și etanș la o țeavă de apă datorită zonei mediane elastice a
manșetei de sigilare perete Flex Sopro.

Dacă țeava nu iese în afară din planul sistemului de sigilare, respectiv din perete, țeava trebuie prelungită în prealabil prin montarea unui
distanțier, așa încât să iasă în afară din planul sistemului de sigilare.

Sistemul Geberit

Construcția Geberit se poate regla în așa fel încât țeava de racord să iasă suficient în afară din perete pentru introducerea manșetei de sigilare.
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Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Străpungeri în perete
Pentru a putea ușura instalarea ulterioară a robinetelor de apă, armăturilor etc. și a elimina riscul de a deteriora racordul sistemului de
sigilare în cursul acestor lucrări, cu ajutorul manșetei de etanșare tridimensionale Sopro AEB® 3D planul sistemului de sigilare se poate
deplasa spre spate în perete.

Sopro AEB® 3D
manșetă de etanșare

Țeavă

Prin boltirea zonei de cauciuc, nivelul de etanșare se mută în spate.

În jurul țevii de sigilat trebuie lăsat un spațiu de aprox. 5 – 7 mm.

Etanșarea manșetei cu Sopro FDF sau Sopro TDS 823.

Poziționarea manșetei cu bețișoare de lemn.

O străpungere pentru țeavă sigilată, care lasă instalatorului spațiu suficient pentru lucrări.

Dacă este necesar, țeava poate fi scurtată prin tăiere.
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Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Străpungeri în perete
Soluții cu manșete Sopro, adaptate în diametru și formă la străpungerile respective.

Armăturile pe tencuială sunt încă standard la multe dușuri și toalete, dimensiunile standard ale racordurilor putând fi etanșate corect cu o manșetă.

Diversele diametre ale străpungerilor se pot etanșa fiabil pe șantier cu ajutorul gamei de manșete de perete Sopro AEB®, în combinație cu materialele compozite de sigilare
Sopro.

În funcție de piesa de montat sunt posibile și soluții de manșete adaptate.
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Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Armături
Dacă se montează componente speciale cu forme diferite, producătorii sunt solicitați în special să adauge componente cu bride sau manșete
cu zone elastice, pentru a putea fi posibilă o etanșare sigură, conform DIN 18 534.

Adeziv de gresie
Sistem de sigilare
compozit
Carcasă (etanșă la
apă) cu bridă

Construcție uscată

Armătură sub tencuială cu carcasă și bridă fixă.

La această armătură etanșarea nu este posibilă. Aceasta duce la apariția de probleme
pe șantier și eventual chiar și la utilizarea viitoare.

Construcția specială a unei armături sub tencuială cu cadru de bridaj ...

... sau cu manșetă de sigilare fixată rigid de introdus în sistemul de sigilare compozit.

Sistemul Conti

Carcasă armătură cu formă individuală.

Manșeta cu formă specială și cu o zonă elastică din
cauciuc se poziționează pe componentă, așa încât între
manșetă și aceasta din urmă nu intră apa.

O armătură de perete etanșată, de exemplu cu Sopro
FDF.

137

3.2

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Sistemul Grohe
Pe șantiere continuă să se folosească și armături de montat sub tencuială, care nu sunt încă echipate cu manșete sau zone elastice. În acest
caz este nevoie de mare atenție, respectiv de informația dacă există deja soluții corespunzătoare.

1

2

3

Etanșare sigură a unei armături de perete cu Sopro FDF sau Sopro DSF 623.

Armături de montat sub tencuială, de la diverși producători

Armături de montat sub tencuiala pereților, care nu posedă încă manșete cu zone elastice.

Soluție adaptată la norma DIN 18 534.
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Versiunea veche.
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Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare

Șantierul necesită o multitudine de soluții de străpungeri. Din acest motiv gama de piese fasonate și manșete va continua să se extindă,
pentru a putea acoperi toate situațiile posibile pe șantier.
O situație de străpungere care nu pune nicio problemă de sigilare în baia de acasă sau în WC-ul de oaspeți devine cu totul altceva atunci
când WC-ul se află într-o gară sau pe un stadion, fiind supus unei complet alte solicitări.
Pentru a rezolva în mod corect străpungerile din AEB WC-uri în cadrul sigilării pereților, în gama Sopro este conținută o manșetă AEB® WC.
Aceasta înconjoară toate străpungerile (pentru țevi și buloane filetate), așa încât deasupra acestei zone să nu poată intra apă în construcție.

Perete de toaletă care urmează să fie sigilat.

Sopro manșetă AEB® WC.

Manșeta de AEB®WC Sopro se apasă ferm/se introduce în patul de adeziv.

Aplicarea cu șpaclu a adezivului de montaj Sopro Racofix,
cu care manșeta AEB® WC Sopro se lipește etanș.

Manșeta de AEB® WC Sopro este lipită perfect, montarea toaletei se poate face după
pozarea gresiei.
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Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Montarea accesoriilor
După finalizarea lucrărilor de sigilare și montare a gresiei, de regulă are loc montarea finală a tuturor elementelor tehnice ale casei. În acest
context este inevitabilă necesitatea de a face ici și colo câte o gaură, de ex. pentru a fixa bara de duș, savoniera sau feroneria pentru ușa de
sticlă și multe alte componente din camerele de baie. Urmarea o reprezintă câteva găuri în sistemul de sigilare compozit, prin intermediul
cărora poate intra apă în construcție – aceasta mai ales când instalațiile se află în zone expuse la solicitări mari, cum sunt bucătăriile mari
sau piscinele.

Bară de duș

Savonieră

Suport în piscină

Etanș la apă datorită diblurilor pentru sistemul de sigilare compozit Sopro
Odată cu dezvoltarea diblului pentru sistemul de sigilare compozit Sopro se garantează că nu mai poate intra apă în construcție prin găurile
existente. Diblul este astfel conceput încât gaura să se închidă etanș la apă imediat după montare.

Gresie
Adeziv de gresie
Sistem de sigilare compozit
Diblu pentru sistemul de
sigilare compozit Sopro
Șurub

Suport

Diblu pentru sistemul de sigilare compozit Sopro (prima versiune) cu șurub.
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Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Instalații conducătoare de curent*
Instalațiile cum sunt prizele și comutatoarele continuă să fie tratate ca
cenușăresele când vine vorba despre sigilare la apă. Totuși, astfel de
instalații continuă să se găsească în zona pereților care trebuie sigilați.

Sopro
manșetă AEB®

În cele ce urmează sunt explicate câteva soluții pentru a împiedica apa
să ajungă la substructură prin intermediul prizelor și comutatoarelor.

Inel de montaj
Priză de instalare

Membrană

Gresie
Adeziv de gresie

Diverse prize de montaj, care sunt etanșe la aer și apă. Când cablurile sunt introduse
prin orificii, membrana din cauciuc (gri/neagră) înconjoară cablul.

1 Aplicarea materialului de sigilare.

2 Introducerea manșetei de perete Sopro AEB®.

3 Înșurubarea inelului de montaj.

*Indicație:

4 Etanșeizarea manșetei Sopro și a inelului de montaj.

5 Priză etanșeizată.

În general trebuie să se apeleze și la un
proiectant electrician, pentru a garanta
respectarea normelor de siguranță cu
privire la instalațiile electrice.
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Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Soluții de detaliu: Soclu cu canelură concavă
Avantaje
1

•
•
•
•

4
F

Deplasarea rostului elastic în perete
Împiedică deteriorarea în timpul operațiilor de curățare
Nu rămâne apă pe rostul elastic
Sedimentare

6
PE

5
2
E
D

1 Grund Sopro (poz. 050)
2 Sigilare în două etape de lucru (poz. 110/120/130)
3 Bandă de sigilare Sopro (poz. 070)
4 Mortar flexibil în strat subțire (poz. 150/160)
5 Mortar pentru rosturi, pe bază de ciment (poz. 150/160)

Gresia pentru soclu cu canelură concavă, montată cu latura lungă la perete duce rapid
la spărturi în zona de jos a gresiei.

6 Umplutură elastică pentru rosturi (poz. 180)
7 Etanșare cu rășină epoxidică-nisip cuarțos
F Gresie

Vă rugăm să aveți în vedere,

PE Sfoară rotundă din polietilenă

că la montarea gresiei pentru soclu cu canelură concavă tencuiala
trebuie secționată pe dedesubt (mai ales la construcțiile flotante),
pentru a evita o montare prea tensionată a gresiei cu canelură
concavă pe componentele înălțate (consultați desenul).

E Șapă (poz. 030)
D Izolație/bandă de izolare margine

Racordarea sistemului de sigilare compozit la componente înălțate fără soclu de gresie
6

3

7

4

5

1

2

E

F

D

45°

Suprafața peretelui din interiorul secțiunii șapei se utilizează ca suprafață de lipit
pentru racordarea sistemului de sigilare compozit.
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Șapă decupată la un stâlp, cu racordare fără soclu a sistemului de sigilare.
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Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Recomandare produs

Structura sistemului

BK A
(perete + pardoseală)
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Supor

uire

Grund

Grund Sopro

Sopro Grund de blocare

Sopro
Bauchemie GmbH
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Bauchemie GmbH
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t et
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Sopro DSF 623
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contac
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rm

CG2 WA

Sopro FKM® XL
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cat confo
rifi

rm

Sopro VF® XL 413
(numai pardoseală)

Ve

Pa

Sopro’s No. 1
S1 adeziv flexibil

88
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t piep

Ve

e
Strat d
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Ve
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Sopro FL plus

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex

Sopro
TitecFuge® plus

143

3.2

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Influență a apei W2-I până la W3-I,
capacitate de solicitare mare/foarte mare
Prelucrarea DSF

1 Pregătirea benzilor de etanșare Sopro necesare, care vor fi introduse în Sopro DSF
623.

2 Amestecarea Sopro DSF 623 cu apă, pentru a forma un șlam ușor de prelucrat.

3 Pozarea Sopro DSF 623 pentru fixarea benzilor de etanșare Sopro în zona rosturilor
de dilatație etc.

4 Încorporarea armăturii Sopro în Sopro DSF 623, în zona flanșelor, ca ranforsare de
tranziție.

5 Netezirea Sopro DSF 623 cu un șpaclu cu dinți, de 4, pentru obținerea grosimii
minime necesare a stratului per etapă de lucru.

6 Colț de duș sigilat în două etape de lucru cu un strat de sigilare minim de 2 mm
grosime. După întărire se poate începe imediat montarea gresiei (Sopro‘s No. 1
S1 adeziv flexibil), cu un mortar în strat subțire autorizat pentru folosire.
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Clasă de influență a apei W3-I – foarte mare
Suprafețe cu influență foarte frecventă sau de durată mare a apei
pulverizate și/sau a apelor uzate, intensificată prin acumularea apei.
În clasa de solicitare C (W3-I) se încadrează zonele cu expunerea
cea mai mare și standardele cele mai înalte pe care le impun construcțiilor și materialelor de construcții. De regulă este vorba de
zone din industria prelucrătoare de alimente. Pe lângă influența
foarte puternică a apei (W3-I) trebuie să se țină cont de influența
chimică suplimentară.

Industrie prelucrătoare de alimente (de ex. bucătărie mare).

Indicație privind șapele:
Bucătăriile mari și suprafețele de uz industrial sunt solicitate la maximum nu doar în
timpul producției, ci și la lucrările de curățare subsecvente.

Suporturi
adecvate

Din cauza multitudinii de străpungeri, pantelor și grosimilor
diferite ale șapelor, precum și din cauza geometriei complicate
a spațiilor, pentru realizarea șapelor ar trebui să se utilizeze un
liant rapid pentru șape (Rapidur® B3/B5). Datorită uscării rapide,
acești lianți permit o continuare rapidă a lucrărilor, rămânând,
datorită compoziției lor chimice, cu o formă perfectă.

Numai suporturi insensibile la umiditate, de exemplu beton, tencuială
de ciment, șapă de ciment, zidărie etc.

Suporturi
inadecvate
Suporturi sensibile la umiditate, de ex. materiale cu conținut de gips,
pentru construcții uscate.

Din cauza multitudinii de deteriorări la pardoselile bucătăriilor mari, cu
probleme implicite de sigilare, asociația proiectanților profesioniști a
editat o directivă tehnică cu privire la „Pardoseala în bucătăriile mari“.

Pantă: DIN 18 534
Suprafețele de evacuare a apei trebuie să prezinte, de regulă,
o pantă. Întrucât pantele sunt totuși adesea contraproductive
în industria alimentară, se poate face excepție de la această
regulă, dacă îndepărtarea apei se face în alt mod.

Caracter antiderapant în zone expuse la
umiditate
La alegerea pardoselii ceramice, trebuie respectate următoarele
norme:

• DIN 51 130 „Zonă industrială”
• DIN 51 097 „Zone umede unde se circulă în
picioarele goale”

• BGR 181 Regula asociației profesionale
Un ajutor prețios pentru planificarea și execuția reprezintă această documentație de
lucru.

„Pardoseli în spații și zone de lucru cu risc de alunecare“
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Execuții de detaliu
Din cauza solicitărilor mari din domeniul industrial – de ex. din
cauza lichidelor care se formează permanent sau a procedurilor
de curățare corespunzător de frecvente și intense – la montarea
sistemului de sigilare compozit pentru suprafețe trebuie acordată
o mare atenție detaliilor.

Racordurile la străpungeri (pentru conductele de alimentare), rigole,
scurgeri în pardoseală, socluri și platforme, precum și la cadrele de
ușă trebuie proiectate cu cea mai mare precizie în prealabil.

Soclu cu canelură concavă
R

5

1

2

F

3

E

4

Gresie pentru soclu cu canelură concavă, montată orizontal, cu sistem de sigilare
compozit.

1

Sistem de sigilare compozit pe bază de rășină reactivă
(poz. 050/060)

2

Mortar flexibil în strat subțire (poz. 140/160)

3

Mortar pentru rosturi, foarte rezistent – Sopro TitecFuge®
(poz. 140)

4

Bandă de sigilare (poz. 070)

5

Chituire elastică

DF Rost de dilatație
E

Șapă

F

Gresie

T

Cadru de ușă

W Perete
WA Deschizătură în perete
R

Dispozitive de protecție
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Detaliu de soclu executat cu dispozitiv de protecție.
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Sigilarea pragurilor de ușă, respectiv a pasajelor de ușă
În general, la proiectare și execuție trebuie să vă asigurați că măsurile
de sigilare sunt luate înainte de montarea cadrului de ușă.
Sigilarea unui cadru de ușă deja montat nu este posibilă ulterior, iar
în zonele expuse la solicitări mari este tabu.

Sigilarea peretelui uscat în zona ușii nu mai este posibilă în mod corect.

Sisteme de sigilare compozite montate la perete și pardoseală, înainte de montarea
cadrului de ușă.

Dacă în cadrul scurgerii în pardoseală devine necesar ca montarea
cadrului de ușă să se facă înaintea lucrărilor de sigilare, detaliul ușii
se poate rezolva după cum urmează:

W
T

Cadru de ușă și rigolă în combinație – executarea unei etanșări corecte nu mai este
posibilă în acest caz.

FD
ES

K

K
E
DF

Piesele fasonate din inox trebuie confecționate și lipite pe șapă. Peste rostul de dilatație se lipește Sopro FDB, respectiv Sopro AEB® și Racofix®. După ce se montează
cadrul de ușă, se poate aplica sistemul de sigilare pe suprafețele din inox.

Flanșă de lipit pentru montarea sistemului de
sigilare compozit, lipită pe șapă prin aderență

FD FDB
ES Piese fasonate din inox
DF Rost de dilatație
E

Șapă

T

Cadru de ușă (sugerat)

W Perete
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Sigilarea pragurilor de ușă, respectiv a pasajelor de ușă
Soluții pentru cadrele de ușă deja existente*

2

1

T

WA

DF

2

W

Soluție pentru un cadru de ușă deja existent.

1

2

Deschizătură în peretele din spatele cadrului de ușă.

DF Rost de dilatație

Sistem de sigilare compozit pe bază de rășină
reactivă (poz. 050/060)

T

Cadru de ușă

W Perete

Bandă de sigilare (poz.
070)

WA Deschizătură în perete

Ca o dificultate se adaugă faptul că la capătul unei zone W3-I (la
trecerea de la ușă spre zona uscată) apa care se adună imediat în
fața ușii printr-o rigolă trebuie oprită.

Ușă cu rigolă – zona W3-I
Zonă uscată
(hol etc.)

Zona W3-1

1

2

3

4

5

1

Ușă

4

Sistem de sigilare compozit

2

Șapă

5

Adeziv de gresie

3

Rigolă

6

Gresie
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* Dacă cadrele de ușă există deja (construcție deja existentă), atunci există posibilitatea de a deschide peretele din spatele cadrului, pentru a trece sistemul de sigilare
prin deschizătură.
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Străpungeri – trecerea mediilor
O bucătărie mare sau alte instalații de producere a alimentelor necesită o multitudine de conducte de alimentare. Acestea străpung de
regulă pardoseala. În funcție de structura pardoselii (șapă compozită, șapă pe strat separator sau șapă flotantă), conductele trebuie trecute
prin tuburi de protecție, la care se pot racorda nivelurile sistemului de sigilare.

Așa nu – Din cauza lipsei de spațiu, nu este posibilă o etanșare corectă.

Așa nu – O conductă iese necontrolat din șapă.

Tub de protecție pentru o străpungere de
țeavă cu un nivel de sigilare
Beton

Conducte

Șapă

Tub de protecție

Izolație
Gresie
Etanșare
cu rășină
Flanșă

Material elastic de
sigilare pentru rosturi
Mortar în strat subțire
Sistem de sigilare compozit
Mortar
pentru rosturi
Componentă introdusă prin străpungere, cu flanșă de etanșare presată, etanșeizată
cu un sistem de sigilare compozit.

Străpungere în șapa flotantă, montată liber deplasabil. În construcțiile
industriale, sistemul de sigilare compozit prezintă multe străpungeri.
Pentru sistemul de sigilare compozit trebuie să existe o posibilitate
de racordare clar identificabilă (flanșă etc.).

Placă de străpungere cu garnituri de cauciuc.
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Străpungeri cu două niveluri
de sigilare

D

1

2

3

H1

În funcție de dorința beneficiarului sau de sensibilitatea proiectului, proiectanții și executanții
sunt solicitați să echipeze pardoseala cu două
niveluri de sigilare. Acest lucru reprezintă de
regulă o mare provocare, întrucât toate detaliile
trebuie proiectate și executate cu două niveluri
de sigilare. Din punctul de vedere al practicii
pe șantier, acest lucru înseamnă concentrare și
atenție maximă, pentru ca cele două sisteme
de sigilare să nu se împiedice reciproc, respectiv să aibă puncte slabe, din cauza faptului
că detaliile devin prea complicate. De aceea
trebuie gândit bine dacă este util să se lucreze
cu două niveluri de sigilare.

L

5

BA

F

4

E

H2

B

Al doilea nivel de sigilare
sau nivelul de siguranță
Întrucât în zona rigolelor și a scurgerilor în
pardoseală, cele două niveluri de sigilare
trebuie unite și racordate pentru evacuarea apei, montatorul trebuie sensibilizat în
mod deosebit în această privință.
În faza de utilizare ulterioară, din cauza
înfundărilor scurgerilor se ajunge în mod
repetat la retenția apei, ceea ce are
drept consecință faptul că apa ajunge
necontrolat la nivelul inferior de sigilare,
contaminând structura de deasupra.
Pentru a împiedica acest lucru există opțiunea de a defini nivelul inferior de sigilare
ca nivel de siguranță, care în acest caz nu
trebuie drenat, respectiv trebuie racordat
la sistemele de drenaj.

Două niveluri de sigilare în zona unei străpungeri în pardoseală, combinate (de ex. sistemul Wolfin cu sistemul
Sopro din poliuretan).

1 Mortar flexibil în strat subțire (poz. 160)
2 Sistem de sigilare compozit:

Sopro PU-FD cu Sopro plasă de armare/
Sopro Grund epoxidic (poz. 060)
3 Sopro DBE 500 pentru lipirea flanșei pe șapă
4 Sopro TitecFuge® (poz. 160)
5 SoproDur® HF-D 817 înalt rezistent (poz. 180)
B Beton
D Izolație
E Șapă (poz. 030)
F Gresie
H1 Tuburi de protecție, unul în altul
H2 Tuburi de protecție, unul în altul
L Conducte de alimentare
BA Bandă de etanșare

Reține:
Componentele de străpungere din zonele
foarte puternic solicitate trebuie să aibă
flanșe ≥ 50 mm.
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Structura unei străpungeri în pardoseală, cu două niveluri de sigilare

1 Primul tub de protecție cu flanșă și bandă de sigilare lipită (sistem Wolfin), deasupra
stratului de izolație cu al doilea tub de protecție, care este așezat pe șapă.

2 Montarea șapei de ciment pentru distribuția sarcinii, realizată de ex. cu
Sopro Rapidur® B1/B5. În jurul tubului de protecție se află o bandă de izolare
margine Sopro..

3 Pe flanșa celui de-al doilea tub de protecție se aplică cu șpaclul Sopro’s No.1 adeziv
flexibil, pentru ca tubul de protecție să se așeze aliniat pe șapă.

4 Cele două tuburi de protecție sunt acum unul în altul și se pot mișca liber.

5 După lucrările de grunduire cu Sopro Grund epoxidic și de acoperire cu nisip cuarțos,
tubul de protecție se sigilează cu Sopro PU-FD. În zona străpungerii, sistemul de
sigilare este ranforsat cu o inserție din țesătură.

6 Tuburi de protecție etanșate, peste Sopro PU-FD se pulverizează nisip cuarțos.
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Scurgeri în pardoseală și rigole
Scurgerile în pardoseală și rigolele sunt supuse prin regimul de producție unei solicitări permanente din cauza sarcinilor dinamice. Acest
lucru semnifică faptul că acestea se încastrează aliniat în structura pardoselii, la șapă. În acest scop trebuie utilizate materiale de etanșare
cu contracție redusă, legate cu rășină reactivă.

Scurgere în pardoseală, turnată prin aderență, cu amestec de rășină reactivă-nisip cuarțos
1

B

2

F

BA

3

D

E

4

1 Mortar flexibil în strat

subțire (poz. 160)
2 Sistem de sigilare compo-

zit: Sopro PU-FD cu Sopro
plasă de armare/
Sopro Grund epoxidic
(poz. 060)
3 Sopro Grund epoxidic și

etanșare cu nisip cuarțos
(poz. 080/090)

4 Sopro TitecFuge®

(poz. 160)
B Beton
D Izolație
E Șapă (poz. 030)
F Gresie
BA Scurgere în pardoseală

(poz. 080)

Vas de scurgere a apei etanșat, gata pentru preluarea elementului de înălțare.

Elementul de înălțare (firma ETU) al scurgerii în pardoseală trebuie pus exact la înălțimea necesară și aliniat.

Etanșarea capilară se face cu material de etanșare pe bază de rășină reactivă în raport
de amestec de 1 : 1 : 1 (1 parte Sopro rășină pentru construcții, 1 parte Sopro nisip
cuarțos de cristal, 1 parte nisip cuarțos fin).

După întărirea rășinii reactive, scurgerea din pardoseală este legată prin aderență la
construcție și poate prelua încărcări foarte mari din trafic.
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Structura sistemului de sigilare la rigolele
solicitate termic

În funcție de structura respectivă a pardoselii
sunt posibile următoarele soluții:

La rigolele de oțel solicitate termic, așa cum se utilizează în bucătăriile
mari, având în vedere dilatațiile pe lungime ale rigolei și tensiunile de
forfecare astfel create, sistemul de sigilare compozit trebuie racordat
nu direct, ci la vasul de scurgere al rigolei.

Construcție cu șapă compozită
45°

De asemenea, rigola solicitată termic trebuie să aibă un cadru perimetral de inox. Acesta permite o ajustare clar definită a gresiei în
jurul rigolei, reprezentând în același timp o protecție pentru marginea
gresiei. În interiorul acestui cadru de inox rigola se poate mișca, fără
să se transfere tensiuni la pardoseala din gresie.

Greșit

Construcție cu șapă flotantă

45°

Rigolă fără cadru de inox – aspect inestetic al gresiei, respectiv marginile sunt parțial
sparte.

Corect

Construcție cu două niveluri de sigilare

45°

Rigolă cu cadru de inox. Problema rostului de dilatație este rezolvată mai bine, iar
rostul are o durată de viață mai mare.

153

3.3

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Decupaj pentru rigolă cu cadru
perimetral de inox
5

R

4

3

1

2

E

1 Sistem de sigilare compozit Sopro PU-FD (poz. 060)
2 Sopro´s No. 1 S1 adeziv flexibil (poz. 160)

SB

3 Sopro TitecFuge® (poz. 160)
4 Rost elastic (poz. 180)
5 Etanșare cu rășină epoxidică-nisip cuarțos (poz. 100)

45°

R Rigolă
E Șapă
SB Bulon de punte

Secțiune prin cavitatea rigolei. Foarte bine poate fi recunoscut cadrul perimetral de
inox, care servește suplimentar ca protecție pentru marginile gresiei din jur.

După ce etanșarea s-a întărit, se taie buloanele punții, înainte ca pe traseul fugului să
se umple cu un material sigilant elastic.
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Foarte ușor de recunoscut în secțiunea materialului de etanșare capilară, sub corpul
rigolei.
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Sigilarea unei suprafețe de pardoseală cu rigole solicitate termic

Prelucrarea Sopro PU-FD și racordul la flanșă. În zona flanșei se introduce și țesătură
de armare.

Cavitate etanșată. Inelul flanșei presate se înșurubează. Suprafețele fațetate ale șapei
se pot recunoaște cu ușurință.

Verificarea etanșeității sistemului de sigilare a pardoselii prin inundare.

Rigolă introdus într-o cavitate de rigolă etanșată.

Etanșare capilară a rigolei cu un amestec de rășină epoxidică și nisip cuarțos (Sopro
Grund epoxidic 1: 1 : 1 amestecat cu Sopro Nisip cuarțos de cristal și Sopro Nisip
cuarțos grosier). Rigola trebuie asigurată cu balast împotriva ieșirii la suprafață.

Cadrul perimetral de inox se poate recunoaște cu ușurință. Buloanele punții se taie
ulterior, în acest fel corpul rigolei se poate mișca liber.
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solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Scurgeri în pardoseală și rigole

Pentru componentele cu volum mare (cărucioare etc.), spălătoriile rezervă un loc
special. Acesta este supus celor mai mari încărcări din trafic. Și sub aceste cuve de
spălat trebuie să se toarne material.

Cuvă din inox pentru spălătorii, produsă de firma ETU.

Amestecul legat rășină-nisip (1 : 1 : 1) este atât de fluid, încât se formează o etanșare
capilară în fiecare loc al cuvei.

Materialul de etanșare pe bază de rășină se poate recunoaște cu ușurință. Acesta se
aduce peste tot la același nivel. Cuva trebuie asigurată împotriva ridicării.

Rigole nesolicitate termic
Rigolă

Etanșare

Material
de sigilare
Adeziv
flexibil

Sistem de sigilare
compozit
Șapă

45°
La rigolele nesolicitate termic (de ex. în ateliere), racordul sistemului de sigilare compozit se poate face direct la corpul rigolei. Trebuie să fie disponibilă o flanșă cu lățimea
corespunzătoare (min. 50 mm).
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Rigolă cu flanșă înnisipată.
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Deschidere etanșă la apă a rezervorului din pardoseală, pentru zona utilizată industrial
Dacă pardoselile sunt supraînălțate sau dacă în pardoseală se află o multitudine de conducte de medii, care trebuie să rămână accesibile,
este necesar să se realizeze deschideri „etanșe la apă“ în rezervoarele din pardoseală.

2
1

2
1

BT

E

4

E

1 Sistem de sigilare compozit Sopro PU-FD (poz. 060)
2 Sopro´s No. 1 S1 adeziv flexibil (poz. 160)
3 Rost elastic (poz. 180)
4 Etanșare cu rășină epoxidică-nisip cuarțos (poz. 100)
R Rigolă
E Șapă
BT Deschidere rezervor pardoseală

Realizarea unei deschideri etanșe la apă a rezervorului din pardoseală (ACO) pentru
posibile revizii în zonele expuse la solicitări mari.
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Spații frigorifice/depozite frigorifice
Spațiile și depozitele frigorifice reprezintă o componentă constantă
a bucătăriilor mari și a branșei de procesare a alimentelor.
În funcție de construcția depozitelor frigorifice trebuie elaborate
detalii în legătură cu modalitatea de a le racorda la sistemul de
sigilare. Pentru că nu se folosesc întotdeauna plăci de soclu și de
regulă trebuie etanșată și o străpungere pentru ușă, cea mai eficientă
soluție s-a dovedit a fi racordul sistemului de sigilare compozit vertical
la peretele depozitului frigorific, prin secțiunea șapei.
Dacă depozitul frigorific posedă el însuși o structură de șapă convențională, și aici sistemul de sigilare trebuie montat după același
principiu.
Depozit frigorific într-o bucătărie mare.

Racord cu sistem de sigilare compozit
Șină de ușă

Material de sigilare
Etanșare rășină reactivă/nisip cuarțos

Adeziv de gresie (Sopro's No1.)

Gresie
Sopro TitecFuge

®

Sistem de sigilare compozit
Sopro Sistem PU-FD

Șapă
(Sopro Rapidur® B1/B5)
Izolație
Sopro benzi de izolare margine

Sopro FDB

Racord la depozitul frigorific cu soclu cu canelură concavă.
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Racord cu două niveluri de sigilare
Șină de ușă

Material de sigilare
Etanșare rășină reactivă/nisip cuarțos

Gresie

Adeziv de gresie (Sopro's. No 1)
Sopro TitecFuge®

Primul nivel de sigilare
Sopro Sistem PU-FD

Șapă
(Sopro Rapidur® B1/B5)
Al doilea nivel de sigilare
(bandă sistem Wolfin)

Sopro benzi de izolare margine

Vinclu de metal Sopro FDB

Secțiune fără soclu.

Îmbinare la o celulă frigorifică (sistem Vissmann)

Sopro PU-FD KF 572 se aplică prin contact direct la peretele depozitului frigorific.

Racordul ușii unui depozit frigorific.
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solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Structura sistemului

Suport de bază

Grunduire sablată
Sopro Grund epoxidic
Sopro
Bauchemie GmbH

1. Strat etanșare
nesablat

Observație:
Prin adăugarea de Sopro PU-FD KF 572
Culoare de contrast, stratul de sigilare
respectiv poate căpăta o culoare diferită, pentru o prelucrare mai ușoară,
respectiv pentru un control mai bun.

Sopro PU-FD KF 572 Culoare de
contrast

Sopro PU-FD 570 Perete
Sopro PU-FD 571 Pardoseală

În caz de solicitare
mare din cauza
acizilor:

cat confo
rifi

rm

Ve

2. Strat etanșare
sablat

Ve

DI

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

C2 TE S1

R2 T
DI

N E N 1 20 0 4

Pat pieptănare

Sopro DBE 500

E N 13 8

DI

Ve

EN 120

N

88

88

88

N

N

R2 T RG
DI

E N 13 8

DI

DI

N

CG2 WA

04

CG2 WA

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro No. 1
S1 adeziv flexibil

E N 13 8

Gresie

Sopro TitecFuge® lat

Sopro TitecFuge® plus

Sopro FEP

®

Sopro FDB
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SoproDur HF-D 817
înalt rezistent
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Prelucrarea rășinilor reactive

Determinarea punctului de condensare

Structura sistemului de sigilare pe bază de rășini reactive se compune
dintr-un strat de grund și unul de material de sigilare.

Definiția punctului de condensare:
Temperatura punctului de condensare este temperatura la care se
atinge saturația maximă a aerului cu vapori de apă. Dacă temperatura scade sub punctul de condensare, se formează apă de condens
(ceață). Absorbția vaporilor de apă în aer depinde de temperatură.
De aici rezultă că aerul cald poate conține mai mulți vapori de apă
decât aerul rece.

Rășinile reactive au nevoie de o temperatură minimă de +10 °C pe
șantier, pentru a putea fi prelucrate în siguranță (de ținut cont la
șantierele pe timp de iarnă).
Pentru a garanta o execuție sigură a lucrărilor de sigilare, la început
trebuie determinat punctul de condensare, plecând de la temperatura
componentei, umiditatea aerului și temperatura aerului. În acest fel
vă asigurați că în momentul aplicării nu s-a format, respectiv nu se
formează condens și că astfel îmbinarea prin aderență dintre straturi
nu este influențată negativ.
Dacă se formează condens, execuția lucrărilor este interzisă.

Determinarea temperaturii punctului de condensare:
a) Măsurarea temperaturii aerului
b) Măsurarea umidității relative a aerului
c) Măsurarea temperaturii suportului
d)	Determinarea temperaturii punctului de condensare pe baza
tabelului

Măsurarea temperaturii aerului și a umidității relative a aerului.

Măsurarea temperaturii componentei.
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Determinarea punctului de condensare
Temperatura
aerului

(°C)

Temperaturile punctului de condensare în °C la o umiditate relativă a aerului de
45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2

-7,77

-6,56

-5,43

-4,40

-3,16

-2,48

-1,77

4

-6,11

-4,88

-3,69

-2,61

-1,79

-0,88

-0,09

6

-4,49

-3,07

-2,10

-1,05

-0,08

+0,85

+1,86

8

-2,69

-1,61

-0,44

+0,67

+1,80

+2,83

+3,82

10

-1,26

+0,02

+1,31

+2,53

+3,74

+4,79

12

+0,35

+1,84

+3,19

+4,49

+5,63

+6,74

14

+2,20

+3,76

+5,10

+6,40

+7,58

15

+3,12

+4,65

+6,07

+7,36

+8,52

16

4,07

5,59

6,98

8,29

17

5,00

6,48

7,92

9,18

18

5,90

7,48

8,83

10,12

19

6,80

8,33

9,75

11,09

20

7,73

9,30

10,72

21

8,60

10,22

22

9,54

11,16

23

10,44

24

11,34

25

80%

85%

90%

95%

-0,98

-0,26

+0,47

+1,20

+0,78

+1,62

+2,44

+3,20

+2,72

+3,62

+4,48

+5,38

+4,77

+5,66

+6,48

+7,32

+5,82

+6,79

+7,65

+8,45

+9,31

+7,75

+8,69

+9,60

+10,48

+11,33

+8,67

+9,70

+10,71

+11,64

+12,55

+13,36

+9,63

+10,70

+11,69

+12,62

+13,52

+14,42

9,47

10,61

11,68

12,66

+13,52

14,58

15,54

10,39

11,48

12,54

13,57

14,50

15,36

16,19

11,33

12,44

13,48

14,56

15,41

16,31

17,25

12,26

13,37

14,49

15,47

16,40

17,37

18,22

12,00

13,22

14,40

15,48

16,46

17,40

18,36

19,18

11,59

12,92

14,21

15,36

16,40

17,44

18,41

19,27

20,19

12,52

13,89

15,19

16,27

17,41

18,42

19,39

20,28

21,22

12,02

13,47

14,87

16,04

17,29

18,37

19,37

20,37

21,34

22,23

12,93

14,44

15,73

17,06

18,21

19,22

20,33

21,37

22,32

23,18

12,20

13,83

15,37

16,69

17,99

19,11

20,24

21,35

22,27

23,30

24,22

26

13,15

14,84

16,26

17,67

18,90

20,09

21,29

22,32

23,32

24,31

25,16

27

14,08

15,68

17,24

18,57

19,83

21,11

22,23

23,31

24,32

25,22

26,10

28

14,96

16,61

18,14

19,38

20,86

22,07

23,18

24,28

25,25

26,20

27,18

29

15,85

17,58

19,04

20,48

21,83

22,97

24,20

25,23

26,21

27,26

28,18

30

16,79

18,44

19,69

21,44

23,71

23,94

25,11

26,10

27,21

28,19

29,09

32

18,62

20,28

21,90

23,26

24,65

25,79

27,08

28,24

29,23

30,16

31,17

34

20,42

22,19

23,77

25,19

26,54

27,85

28,94

30,09

31,19

32,13

33,11

36

22,23

24,08

25,50

27,00

28,41

29,65

30,88

31,97

33,05

34,23

35,06

38

23,97

25,74

27,44

28,87

30,31

31,62

32,78

33,96

35,01

36,05

37,03

40

25,79

27,66

29,22

30,81

32,16

33,48

34,69

35,86

36,98

38,05

39,11

45

30,29

32,17

33,86

35,38

36,85

38,24

39,54

40,74

41,87

42,97

44,03

50

34,76

36,63

38,46

40,09

41,58

42,99

44,33

45,55

46,75

47,90

48,98

Exemplu 1:

Exemplu 2:

Temperatura aerului: (măsurare)
+10 °C
umiditate rel. a aerului: (măsurare)
70 %
Temperatura suprafeței de bază: (măsurare)
+9 °C
Temperatura punctului de condensare: (citire)
+4,8 °C
dată temperatura suprafeței de bază este cu min. +3 °C
peste temperatura punctului de condensare:
➥ 7,8 °C < 9 °C

Temperatura aerului: (măsurare)
+27 °C
umiditate rel. a aerului: (măsurare)
75 %
Temperatura suprafeței de bază: (măsurare)
+22 °C
Temperatura punctului de condensare: (citire)
+22,2 °C
dată temperatura suprafeței de bază este cu min. +3 °C
peste temperatura punctului de condensare: ➥ 25,2 °C > 22 °C

Aplicare posibilă!

Aplicarea nu este posibilă!
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Clasă de influență a apei W3-I,
solicitare foarte mare cu influențe chimice suplimentare
Prelucrarea Sopro PU-FD

1 Aplicarea Sopro Grund epoxidic, apoi acoperire cu Sopro Nisip cuarțos fin.

2 Lipirea Sopro FDB în zona rosturilor de dilatație.

3 Amestecare atentă a componentelor A și B ale Sopro PU-FD cu transvazare corespunzătoare.

4 Aplicarea Sopro PU-FD pe perete în două etape de lucru – grosime minimă totală
a stratului 1 mm.

5 Aplicarea Sopro PU-FD pe pardoseală în două etape de lucru – grosime minimă
totală a stratului 1 mm.

6 Sopro PU-FD KF 572 Culoare de contrast se poate adăuga în materialul de etanșare,
pentru a obține o distincție cromatică mai bună între stratul 1 și stratul 2.
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Clasă de influență a apei W3-I,
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7 Sopro PU-FD KF 572 Culoare de contrast se amestecă în Sopro PU-FD – veți obține
o nuanță gri.
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8 Aplicarea Sopro Nisip cuarțos grosier ca punte de aderență în al doilea strat de
sigilare proaspăt Sopro PU-FD.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
DIN 18 531
Odată cu apariția normei DIN 18 531 – Sigilarea acoperișurilor,
precum și a balcoanelor, logiilor și pergolelor, sistemele de sigilare
compozite ce trebuie pozate fluid în combinație cu pardoseli ceramice sunt pe viitor normate.
Acest lucru semnifică faptul că pe balcoane etc. se pot utiliza
a.	șlamuri de sigilare minerale cu capacitate de a acoperi
fisurile (CM)
și
b. rășini reactive (RM),
ca soluții de produs standard.
Grosimile minime ale stratului uscat:

Casă cu balcon.

a.	≥ 2 mm la șlamurile de sigilare minerale cu capacitate de a
acoperi fisurile (CM)
b. ≥ 1 mm la rășinile reactive (CM)
trebuie respectate. Materialele de sigilare trebuie aplicate în două
etape de lucru. În plus trebuie demonstrată rezistența la îngheț.
Panta suprafeței de sigilat trebuie să fie de min. 1,5 %, acest lucru
fiind valabil și pentru stratul superior (gresie ceramică).
Pantele lipsă trebuie realizate printr-un strat în pantă (șapă, mortar
de nivelare). De asemenea trebuie nivelate porțiunile deninvelate
sau golurile de aer din suprafață. Pentru aceste lucrări se recomandă produsele Sopro Rapidur® M5, Sopro RAM 3® sau Sopro
VarioFließSpachtel.

Terasă/balcon sigilat cu șlam de sigilare flexibil, cu conținut de ciment (Sopro TDS
823), pregătit pentru montarea ulterioară a gresiei.

DIN 18531.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Construcțiile în zona exterioară sunt în general expuse unor solicitări
mari, ca urmare a influențelor meteo normale.
Oscilațiile de temperatură antrenează în construcție modificări permanente ale lungimilor, ceea ce duce la tensiuni în întreaga structură.
De aceea structura balcoanelor trebuie proiectată și executată cu
atenție, pentru a evita fisurile și golurile din pardoseală.
Montarea gresiei trebuie să se facă, pe cât se poate, fără niciun fel

de goluri. DIN 18 157 impune aici montarea prin metodă combinată.
Pentru montare, Sopro recomandă un mortar în strat subțire reactiv,
bicomponentă, fără apă, cu conținut de ciment, deosebit de flexibil
(S2) (Sopro MEG 665/Sopro MEG 666), în pat mobil, pentru a obține
patul de calitate dorit pentru gresia de montat pe sistemul de sigilare
compozit (Sopro TDS 823).
Chituirea se face cu Sopro FL plus, un mortar pentru rosturi cu
conținut de ciment, hidrofug, care nu formează eflorescențe și se
utilizează flexibil.

Pardoseală din plăci de gresie în exterior.

Schimb de temperatură
-20 °C până la +80 °C
Solicitare
mecanică

Suprafețele exterioare trebuie să facă față oricăror intemperii.
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Balcon/terasă (peste spațiu locuit) cu solicitările corespunzătoare.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Influența apei/a umezelii conform DIN 18 531
Sigilarea balcoanelor sau a suprafețelor acoperișurilor trebuie executată ca sigilare contra apei fără presiune. Sistemul de sigilare trebuie
totuși să fie în stare să suporte apa care se acumulează temporar (de ex. „bălțile” care se formează).
Pentru prelucrarea conform DIN 18 531 trebuie să se țină cont de
următoarele:
• Montarea gresiei și a plăcilor trebuie să se facă cu un mortar în
strat subțire, adaptat la sistemul de sigilare (de ex. Sopro MEG
665/Sopro MEG 666).
• Plăcile trebuie să fie pe cât posibil cu toată suprafața în contact
cu patul pe care sunt așezate.
• Trebuie preferată montarea regulată cu tăietură în rost (rost în
cruce).
• Prelucrarea trebuie să aibă loc în intervalul de temperatură cuprins
între +5°C și max + 30°C.
Comportamentul de rigidizare, respectiv întărire al mortarului în
strat subțire se poate modifica în funcție de temperatura așteptată
pe șantier.

Dacă suprafețele exterioare se execută în sezonul rece, acestea trebuie protejate prin
încapsulare și eventual încălzire la montare.

În funcție de starea meteo, poate fi utilă utilizarea de sisteme de
mortar cu priză rapidă.
În timpul procesului de întărire, suprafețele trebuie de regulă protejate
prin măsuri corespunzătoare (pe timp de ploaie – de inundare, la
lumina soarelui – de arderea mortarului).

DIN 18 531-1 Cerințe, proiectare și principii de execuție.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Structura sistemului
Conform fișei cu observații ZDB „Indicații pentru execuția de sisteme
de sigilare compozite cu acoperiri și placări cu gresie și plăci, pentru
interior și exterior“, șlamurile de sigilare flexibile, cu conținut de
ciment și de acum normate și-au demonstrat de-a lungul anilor
maxima eficiență în practică.
Sistemele de sigilare în formă de bandă cu gresie și plăci se dezvoltă
din ce în ce mai mult ca măsură de sigilare, paralel cu sistemele fluide.
De asemenea, când situația o permite (de ex. structură în contact cu
solul), există posibilitatea, paralel cu sistemele de sigilare compozite,
de a executa structura cu un mortar monogranular cu proprietăți
drenante, pentru a putea astfel evacua rapid apa.
Pentru a putea realiza lucrări corespunzătoare de pardoseli și sigilare
în exterior, suporturile trebuie să posede o anume rezistență și o
anume vârstă (șape care pot fi circulate după cca. 3 – 5 zile, betonul
- având în vedere contracție - min. 3 luni).
În vreme ce în interior procesul de uscare poate avea drept consecință că umiditatea restantă a șapei tinde spre zero (➥ determinarea
umidității restante este importantă), în exterior umiditatea restantă
este de 3 – 6 %.
Deformările cunoscute apărute din cauza scurtării componentelor
în legătură cu straturile superioare ceramice, cauzate de uscare, nu
sunt cunoscute și nu se manifestă în exterior. Trebuie să vă asigurați
că în general nu utilizați în exterior decât suporturi insensibile la apă
(beton, șapă de ciment, plăci pe bază de ciment).

Balcon cu pardoseală de gresie.

În funcție de formatul gresiei, se recomandă următoarele
structuri de sistem:
1

Structură de balcon cu Sopro DSF (formatul gresiei,
până la 60 x 60 cm)

2

Structură de balcon cu Sopro Bandă de
sigilare și izolare plus
(formatul gresiei > 60 x 60 cm)

3

Structură șapă de drenaj cu Sopro mortar de drenaj

%
6
4
2
0
interior
Comportamentul de uscare al șapelor de ciment.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Tipuri constructive
La execuția balcoanelor se face diferența între construcțiile în consolă și balcoanele de deasupra spațiilor locuite. Terasele pot fi dispuse în
contact cu solul sau deasupra unui spațiu locuit.
1 Material de șpăcluit în pantă
R

5

F

2

1

B

(poz. 020)

P

2 Sistem de sigilare mineral în

4

două etape de lucru (poz. 080)
3 Sopro Bandă de sigilare (poz. 060)

PE

4 Mortar flexibil în strat subțire

(poz. 100)

6

5 Mortar pentru rosturi pe bază

de ciment, flexibil (poz. 100)
6 Rost elastic (poz. 120)
B Beton/placă în consolă pe balcon
A Bandă de etanșare
D Izolație/bandă de izolare
Balcon (placă în consolă) cu sistem de sigilare compozit/structură compozită.

3

E Șapă

D

F Gresie
P Tencuială
PE Cordon din polietilenă

(material de umplere)
R Profil rigolă de scurgere
DS Barieră de vapori

Directiva privind terasele

Dacă sub balcon sau terasă se află un spațiu locuit, structura trebuie concepută conform directivelor privind terasele. Aceasta înseamnă
că înainte de turnarea șapei și de montarea gresiei trebuie montat un strat de izolație cu barieră anti-vapori și bandă de sigilare. Din cauza
umezirii în profunzime, precum și fenomenelor de îngheț și apariției de eflorescențe, șapa trebuie etanșată suplimentar cu un sistem de
sigilare compozit. O structură din șapă de drenaj ar fi de asemenea posibilă în această situație (consultați pagina 174).

D

4

2

E

A

D

DS

5

F

Logie cu spațiu de locuit la etajul de jos.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Structură de balcon cu Sopro DSF 623 (formatul gresiei, până la 60 x 60 cm)

1

6

5

F

4

2

3

1
1 Material de șpăcluit în pantă

(poz. 020)
2 Sistem de sigilare mineral în

două etape de lucru (poz. 080)
3 Sopro Bandă de sigilare (poz. 060)
4 Mortar flexibil în strat subțire

(poz. 100)
5 Mortar pentru rosturi

pe bază de ciment, flexibil (poz. 100)
6 Rost elastic (poz. 120)
F Gresie

Structură de balcon cu Sopro DSF 623 pe o placă în consolă.

Fiind un material de sigilare necomplicat, șlamul de sigilare flexibil,
cu conținut de ciment și-a dovedit eficiența maximă în practică.
Se aplică în două etape de lucru cu o grosime totală a stratului de
2 mm – șapa de ciment, materialul de șpăcluit în pantă respectiv
grundul de beton se udă înainte de aplicare așa încât să prezinte un
aspect umed mat. Aplicarea unui grund nu este neapărat necesară.
Umiditatea restantă a componentelor este neglijabilă pentru aplicarea șlamurilor de sigilare în exterior, pentru că - spre deosebire de
cele aplicate în interior - acestea nu se vor usca niciodată complet.

Aplicarea șlamului de sigilare flexibil, mineral.

Observație:
Chiar dacă rășinile reactive sunt permise ca măsură de sigilare
pentru exterior, ar trebui să se prefere șlamul de sigilare flexibil,
pe bază de ciment, având în vedere buna sa permeabilitate la
vaporii de apă.

O ușoară umezire prealabilă a suportului înainte de aplicarea șlamului de sigilare
flexibil.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Structura sistemului

Recomandare produs
Material de șpăcluit în pantă:

ază

t de b

Supor

Sopro RAM 3® Mortar pentru
renovare & nivelare

anșare

t et
1. Stra

Sigilare:

nșare

t eta
2. Stra

Sopro
Bauchemie GmbH

Ve

C2 E

Lipire:

DI

S2

cat confo
rifi

rm

rm

cat confo
rifi

Ve

Sopro TDS 823

tact

e con
Strat d

C2 EF
DI

N E N 1 20 0 4

S2

N E N 1 20 0 4

re

ptăna

Sopro MEG 665

CG2 WA
DI

Chituire:

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro MEG 666

N

88

e
Pat pi

E N 13 8

rea

Chitui

Sopro FL plus
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Etape de prelucrare

1 Aplicarea materialul de șpăcluit în pantă (Sopro RAM 3® sau Sopro Rapidur® M5
mortar pentru șapă rapidă) resp. șapa compozită „proaspăt pe proaspăt“ cu punte
de aderență.

2 Suprafață pregătită cu pantă, pentru preluarea sistemului de sigilare compozit
(Sopro TDS 823).

3 Introducerea și fixarea benzilor de sigilare și a pieselor fasonate cu Sopro TDS 823,
la începutul lucrărilor de sigilare.

4 Suprafață de balcon sigilată cu Sopro TDS 823 în două etape de lucru cu o grosime
totală a stratului uscat de 2 mm.

5 Introducerea plăcilor în patul de mortar Sopro MEG 665 pregătit.

6 Gresie montată cu mortar în strat subțire, extrem de flexibil Sopro MEG 665 și
chituit cu Sopro FL plus.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Etapele de prelucrare racord la un element de fereastră/ușă

1 Oprirea șapei sau a materialului de șpăcluit în pantă, într-un unghi de 45° în fața
ușii.

2 Lipirea benzii de sigilare Sopro FDB pe rostul care trebuie sigilat.

3 Sigilarea rostului cu Sopro TDS 823.

4 Suprafață de balcon sigilată cu racord la elementul de ușă.

5 După montarea unei benzi de izolare margine se umple adâncitura cu un mortar
pe bază de rășină reactivă, cu contracție redusă și etanș la nivel capilar.

6 Pozarea gresiei se face prin metoda de aplicare în strat subțire cu Sopro MEG 665.
Înspre elementul de ușă închiderea se face cu o șină.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Structură de balcon cu Sopro AEB® plus Bandă de sigilare și izolare plus
(formatul gresiei > 60 x 60 cm)

2

6

5

F

4

2

3

4

3

7

1

1 Sopro RAM 3® sau

Sopro VarioFließspachtel
2 Sopro AEB® plus Bandă de sigilare

și izolare plus
3 AEB® Bandă de sigilare
4 Mortar flexibil în pat subțire
5 Sopro FL plus
6 Sopro KeramikSilicon
7 Adeziv bandă de sigilare

Racofix® Adeziv de montaj
F Gresie

Sopro AEB® plus
Bandă de sigilare și izolare plus

Sopro AEB® plus Bandă de sigilare și izolare plus este o bandă flexibilă, impermeabilă la apă,
cu capacitate de a acoperi fisurile și de a reduce tensiunile. Prin combinația unei membrane
de sigilare cu un strat de izolare în structură sandwich, se formează în stare montată o construcție etanșă la apă, care poate fi expusă la încărcări mari, dar care este totuși capabilă să
reducă tensiunile datorită stratului de izolație.

Racofix® Adeziv de
montaj

cat confo
rifi

rm

Ulterior montarea gresiei se face cu Sopro MEG 665/Sopro MEG 666, un mortar în strat
subțire, deosebit de flexibil, fără apă, aplicat pe suprafața sigilată.

Sopro AEB® Bandă de
sigilare

Ve

Banda se poate lipi ușor pe suportul de sigilat, cu un mortar flexibil în strat subțire. Nu se
montează suprapus, ci cu îmbinare. Îmbinările se lipesc cu benzi de sigilare Sopro AEB®,
utilizând adeziv de montaj Sopro Racofix®, adeziv de montaj Sopro Racofix® S sau Sopro
TDS 823.

C2 EF
DI

S2

N E N 1 20 0 4

Utilizarea Sopro AEB® plus Bandă de sigilare și izolare plus în combinație cu adezivii deosebit
de flexibili și fără apă Sopro MEG 665/Sopro MEG 666 permite să se monteze sigur inclusiv
ceramică cu formate > 60 x 60 cm.

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro MEG 666

C2 E

Indicație:

DI

S2

N E N 1 20 0 4

Pentru că până acum sistemele de sigilare compozite sub formă de bandă nu erau încă
prevăzute în normă pentru utilizarea în exterior, este vorba încă de o construcție specială,
asupra căreia trebuie să se convină de comun acord cu beneficiarul.
Sopro MEG 665
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Structura sistemului

Recomandare produs
Material de șpăcluit în pantă:

Suport de bază

C2 E
DI

Ve

S2

cat confo
rifi

rm

Lipire:

Adeziv

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro RAM 3® Mortar
pentru renovare & nivelare
C2 EF
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro MEG 665

S2

N E N 1 20 0 4

Sopro MEG 666

AEB plus
®

Sigilare: Cu legătură, dacă formatul > 60 x 60 cm

Sopro AEB® Bandă de Racofix® Adeziv de Sopro
sigilare
TDS 823
montaj/
Racofix® Adeziv de
montaj S

C2 E
DI

Adeziv

S2

cat confo
rifi

rm

rm

Lipire:

cat confo
rifi

Ve

Sopro AEB® plus Bandă
de sigilare și izolare plus

Ve

AEB® bandă etanșare
în zonele de capăt

C2 EF
DI

N E N 1 20 0 4

S2

N E N 1 20 0 4

Sopro MEG 666

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro MEG 665

DI

Chituire:

N

88

CG2 WA

Gresie

E N 13 8

Sopro FL plus
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Etape de prelucrare pe o terasă cu AEB® plus*

1 Pardoseală veche din plăci de gresie, portantă.

2 Nivelarea porțiunilor cu defecte cu Sopro RAM 3® ca lucrare pregătitoare pentru
lucrările de sigilare.

3 Aplicarea de Sopro MEG 665 pentru lipirea Sopro AEB® plus Bandă de sigilare și
izolare plus.

4 Montarea AEB® plus Bandă de sigilare și izolare plus în patul de mortar pregătit.

5 Presarea AEB® plus Bandă de sigilare și izolare plus în patul de adeziv.

6 Sopro AEB® plus Bandă de sigilare și izolare plus se pozează „cap la cap” (fără
suprapuneri).
* De convenit de comun acord, ca construcție specială.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Etape de prelucrare pe o terasă cu AEB® plus*

7 Aplicarea Sopro Racofix® Adeziv de montaj pentru sigilarea zonei de îmbinare.

8 Distribuirea Sopro Racofix® Adeziv de montaj cu o riglă dințată în zona de îmbinare.

9 Lipirea Sopro AEB® Bandă de sigilare peste zona de îmbinare. Opțional, lipirea etanșă
la apă a benzii de sigilare se poate face și cu Sopro Racofix® Adeziv de montaj S
sau cu Sopro TDS 823.

10 Sopro MEG 665 – mortar flexibil în strat subțire, în pat mobil.

11 Aplicarea Sopro MEG 665 pe suprafața sigilată, cu ajutorul șpaclului cu dinți.

12 Montarea plăcilor (cu material de șpaclu pe partea posterioară) în patul de mortar
pregătit.

* De convenit de comun acord, ca construcție specială.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
3

Șapă de drenaj

Pentru a garanta o evacuare a rapidă a apei
în construcția cu gresie ceramică și mai ales la
montarea pietrei naturale și implicit pentru a
reduce formarea de eflorescențe și decolorările
stratului superior, e recomandabil ca montarea
să se facă cu Sopro DMX 619. Datorită structurii
sale monogranulare, mortarul posedă o permeabilitate mare la apă, care permite scurgerea
rapidă a apei pe un strat de sigilare (Sopro DSF,
SoproThene®).
Construcția este insensibilă la îngheț, pentru
că nu are efect capilar, și prezintă astfel așa de
multe goluri că formarea cristalelor de gheață nu
este însoțită de efectul de explozie, defecțiunile
cunoscute ale îmbinării prin aderență rezultate
de aici fiind astfel evitate.
Mortarul de drenaj se poate utiliza ca mortar de
montaj în combinație, respectiv și cu grosimea
corespunzătoare (min. 50 mm), pentru realizarea unui strat de distribuție a sarcinii pe stratul
separator sau flotant.

1

3

6

2

4

5

B

F

Structura unui balcon cu Sopro DM 610
Consultați în această privință și capitolul 6 „Montarea fiabilă a pietrei naturale“, 6.4
„Sisteme de montare cu proprietăți drenante“.
1 Sopro DSF

în două etape de lucru, resp.
SoproThene® bandă de sigilare
bituminoasă

5 Sopro VarioFließSpachtel sau

Sopro RAM 3® Mortar pentru
renovare & nivelare
6 Sopro DRM 653*

2 Sopro FL plus

B Beton

3 Sopro DMX 619

F Gresie

4 HSF 748/

Mortar flexibil în strat subțire

Scurgere ușoară a apei pe o mostră de placă - șapă de
drenaj.
Montarea gresiei pe șapă de drenaj, prin metoda de aplicare în strat subțire.

Sopro DMX 619

Impermeabilitatea apei: cca. 3,2 l/(m2 x s)
* Sopro DRM 653 ar trebui aplicat în principiu pe stratul de sigilare, ca strat de protecție, precum și pentru o
mai bună scurgere a apei.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Structură șapă de drenaj cu Sopro DMX 619
Dacă se proiectează balcoane/terase cu suprafață mare, pentru care
însă nu se poate prevedea o pantă suficientă, atunci structura de
șapă de drenaj trebuie prevăzută suplimentar respectiv întotdeauna
cu un covor de drenaj. Fluxul de apă se poate scurge astfel fără
probleme – acumularea apei este împiedicată.

o placă de distribuire a sarcinii pentru preluarea pardoselilor rigide,
trebuie preferat acest sistem constructiv. Avantajul îl reprezintă modul
de construcție „simplu“ cu efectul că structura se drenează în cel
mai scurt timp și astfel pardoseala face priză stabilă.

Structura de șapă cu proprietăți drenante se poate monta pe sistemele de sigilare compozite flexibile, pe bază de ciment, descrise
mai sus sau pe o suprafață sigilată conform DIN 18 531 (bandă
bituminoasă). La sistemele de sigilare realizate conform directivelor
privind terasele (suprafețe cu spații locuite), care cer întotdeauna

Observație: Mortarele de rosturi cu proprietăți drenante nu sunt
recomandabile pe aceste suprafețe, cum sunt pentru cele în contact
cu solul. Apele de suprafață care cad trebuie să se scurgă la suprafață prin intermediul pantei și nu prin întreaga construcție. Pentru
închiderea rosturilor se va folosi Sopro FL plus.

F

1

2

3

4

5

6

Sopro DMX 619

Sopro DRM 653
8 mm

1 Sistem de sigilare compozit

Sopro DSF
2 Mortar flexibil în strat subțire/

HSF 748

4 Sopro DMX 619

7 Sopro KeramikSilicon

5 Sopro DRM 653

A Bandă de etanșare

6 Sopro VarioFließSpachtel

D Izolație/bandă de izolare margine

sau Sopro RAM 3® Mortar pentru
renovare & nivelare

3 Sopro FL plus

D

3

F

2

4

5

D

DS

Logie cu spațiu de locuit la etajul de jos.

DS Barieră de vapori
F Gresie

A

7

ne Beratung:
objektbezoge
0
0611 1707-17
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Structura sistemului

Recomandare produs
Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

șare

t etan

1. Stra

t
2. Stra

re

etanșa

Sopro
DSF 523

Sopro
DSF 623 rapid

Sopro
TDS 823

53

DRM 6

Montare pe strat de distribuție a sarcinii

aj

e dren

artea
ai pe p
că num
(se apli ră a gresiei)
oa
posteri

C2 EF
DI

S2

N E N 1 20 0 4

N

E N 13 8

Sopro
FL plus
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CG2 WA
DI

rea

Chitui

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro
MEG 666

Sopro DRM 653
cat confo
rifi

rm

Stra

cat confo
rifi

rm

iv
t adez

Ve

Sopro DMX 619

Ve

Șapă d

C2 FT
DI

S2

N E N 1 20 0 4

Sopro
megaFlex® TX

Sopro
ZR Turbo XXL
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Prelucrare

1 Etanșare cu bandă de închidere SoproThene® aluminiu în elementul de ușă.

2 Bandă de etanșare acoperită cu Sopro DRM 653. La elementul de ușă este lipit
RDS 960.

3 Rigola de închidere ACO se reglează la înălțimea dorită în zona ușii.

4 Sopro DMX 619 se aplică într-un strat cu grosime minimă de 50 mm pe Sopro
DRM 653. Apoi se pre-compactează și se subțiază.

5 Montarea gresiei se face imediat după, „proaspăt pe proaspăt“, de ex. cu Sopro
megaFlex® TX.

6 Bucățile de gresie se încheie coplanar cu muchia de sus a rigolei ACO.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Prelucrare

7 Chituirea suprafeței se face cu Sopro FL plus.

8 Pentru protecția sistemului de sigilare și o scurgere fiabilă a apei de pe muchia de
scurgere a elementului de ușă în rigolă (ACO), instalatorul trebuie să introducă și
să fixeze o placă de tablă.

9 Pentru a evacua fiabil apa din rigolă, aceasta trebuie racordată la o scurgere în
pardoseală, printr-un canal transversal.

10 Inclusiv din scurgerile de pardoseală (ACO) dispuse pe centrul unei suprafețe
trebuie evacuate apele prin intermediul unui canal transversal.

11 Mortarul de montaj cu proprietăți drenante înconjoară canalul transversal.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Terase
Tendința este să se comercializeze din ce în ce mai mult plăci mari din ceramică, în strat gros, pentru realizarea și fixarea suprafețelor
exterioare. Această nouă generație de plăci ceramice este disponibilă în aproape orice dimensiune și într-o diversitate nelimitată în ceea
ce privește structura suprafeței.
Partea specială la plăci este grosimea acestora, care se învârte în
jurul valorii de 2 – 3 cm. În funcție de utilizarea viitoare a suprafeței
sunt posibile diverse opțiuni de montare. Criteriul decisiv îl reprezintă
încărcările așteptate din trafic.
Bineînțeles că montarea fixă pe o placă de pardoseală din beton sau
pe un mortar de drenaj, dimensionat suficient de gros, s-a dovedit
a fi cea mai bună soluție. Din păcate acest lucru nu este posibil
întotdeauna sau, dacă este posibil, presupune costuri prea mari.
Când se întâmplă acest lucru, există și posibilitatea de a construi în
structură semi-legată.
Pozarea complet nefixată a plăcilor nu e recomandată. Acest lucru
se explică printre altele prin aceea că, în ciuda grosimii lor de 2
mm, la încărcare plăcile pot să basculeze la margine sau să se
deplaseze, cu urmarea că suprafața va forma proeminențe ieșite în
afară și muchii de care e posibilă împiedicarea. Cauza o reprezintă
forțele de pârghie în acțiune și îmbinarea insuficientă a plăcilor prin
intermediul laturilor lor.

Noua generație de ceramică în formate diverse pentru zonele de terasă.

Iar modul constructiv legat sau semi-legat descris mai sus se pretează
pentru montarea plăcilor mai ales la construcția teraselor. Beneficiarul
primește astfel o suprafață de terasă închisă, ușor de îngrijit și care
nu se modifică în ceea ce privește planeitatea suprafeței.

Plăci de ceramică pe pat de pietriș cu solicitări diferite, efecte neplăcute de basculare, precum și cu formare de proeminențe ieșite în afară.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Construcția unei terase cu plăci de ceramică de 2 cm, în construcție legată

Montarea unui strat antiîngheț nelegat.

Compactarea stratului portant și stratului antiîngheț nelegat.

Amestecarea mortarului cu proprietăți drenante pentru stratul de pat, cu ajutorul
pompei de șapă.

Compactarea și subțierea până la înălțimea dorită a stratului de mortar cu capacități
drenante.

Aplicarea adezivului Sopro MEG 665, cu ajutorul șpaclului cu dinți, pe partea posterioară a plăcii, pentru montarea prin metoda buttering.

Strat montat, gata pentru chituirea cu Sopro FL plus.
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3.4

Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Montare semi-legată pe terase
Dacă se știe cu claritate că pe o terasă nu va avea loc decât trafic
pietonal, este posibilă o structură semi-legată.
Pentru ca această variantă să funcționeze, trebuie să se țină cont
de anumiți parametri.
Structură:
• Strat antiîngheț compactat și dimensionat corespunzător.
• Pat de split – spart, cu granule ascuțite, compactat.
• Delimitarea pe margine a suprafeței (borduri de delimitare a
gazonului etc.).

Sopro Solitär® F20

• Montarea plăcilor cu adeziv de gresie (Sopro's No.1 adeziv flexibil etc.) aplicat la partea posterioară cu șpaclul cu dinți, pentru
„dințarea” plăcii cu split.
• Umplerea rosturilor cu Sopro Solitär® F20 prin spălarea mortarului
cu furtunul de apă.
• După ce se întărește, Solitärfuge își menține proprietățile drenante.

Adeziv de gresie (Sopro’s No.1 adeziv
flexibil –punte de aderență prin dințare)

Strat antiîngheț
(compactat)

Adezivul (de ex. Sopro’ No.1 adeziv flexibil) se aplică pe
partea posterioară a plăcii.

Sopro Solitär® F20 cu grad ridicat
de umplere și compactare

Placă

Split pentru pat (granule
sparte), grosime 4 – 5 cm

Granulele de split se pot vedea cu ușurință pe partea
posterioară.

Granule de split integrate în adeziv. Partea
posterioară a plăcii devine aspră și „dințată”,
iar în acest fel nu se mai poate deplasa.

Chituirea ușoară a rostului Sopro Solitär® F20 cu ajutorul
furtunului cu apă și al unei raclete din cauciuc.
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Fișă de observații ZDB suprafețe exterioare, DIN 18 531,
balcoane, logii și pergole
Aplicații speciale
Balcon cu înălțime constructivă mică

1

3

4

7

A

D

6

B

DS

Din cauza condițiilor foarte diferite de pe șantiere, înălțimile constructive necesare nu sunt prescrise întotdeauna. Construcțiile flotante
realizate cu șapă de ciment și construcțiile pe strat separator au totuși
nevoie de o grosime minimă, pentru a putea prelua fără deteriorări
forțele de întindere din încovoiere care se manifestă.

F

2 cm

Prin preluarea rășinilor reactive în norma DIN EN 13 813 ca nou liant
pentru fabricarea șapelor, este totuși posibilă realizarea de construcții
de șape flotante, în strat subțire.
Lungimile câmpului trebuie limitate la max. 3 m, dimensiunile câmpului nu trebuie să depășească cca. 8 – 9 m².

Structură cu gresie conform directivelor privind terasele, la suprafețe exterioare,
deasupra spațiilor locuite.

O structură conform directivelor privind terasele, în ciuda
înălțimii mici pentru construcția în ansamblu, este posibilă datorită
unui strat flotant, de distribuție a sarcinii, realizat cu Sopro EE 771
(min. 2 cm).

Sopro EE 771
Rezistență la întindere din încovoiere: ≥ 15 N/mm²
Rezistență la compresiune: ≥ 60 N/mm²

Indiferent de acest lucru, Sopro EE 771 se poate monta cu
grosimi diferite (de ex. în pantă), fără să se formeze tensiuni,
pentru că se întărește fără contracție.

Pentru alte domenii de utilizare ale mortarului fără contracție Sopro
EE 771 consultați și capitolul 11 „Egalizarea și nivelarea suportului“.

Structură nouă pe o pardoseală de gresie veche
Peste pardoselile de gresie vechi se poate pune un nou strat de gresie, fără să fie necesară demontarea. După curățare și asperizarea mecanică
a gresiei vechi, se poate aplica un sistem de sigilare compozit cu Sopro TDS. Apoi se poate monta gresia cu Sopro MEG 665/Sopro MEG 666.

5

4

F

3

1

2

AF

1 Sistem de sigilare compozit

Sopro TDS 823
2 Bandă de sigilare
3 Mortar flexibil în pat subțire
4 Sopro FL plus
5 Sopro SanitärSilicon
6 Material de șpăcluit în pantă Sopro

RAM 3® Mortar pentru renovare &
nivelare sau Sopro VarioFließSpachtel
7 Șapă în strat subțire realizată cu

Sopro EE 771
A Sigilant de tip bandă
B Beton
D Izolație
DS Barieră de vapori
F Gresie
AF Vechiul strat de gresie
Renovare.
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3.5

Evaluarea și verificarea
sistemelor de sigilare compozite
Materialele de sigilare omologate conform DIN 18 534 Partea 3 sunt
materiale care se prelucrează fluid, care împreună cu pardoseala de
gresie de mai jos formează un compozit și trebuie considerate un sistem unitar. Materialele de sigilare fluide trebuie aplicate în minimum
două etape de lucru, iar la final trebuie să atingă o grosime minimă
a stratului uscat. Modul în care lucrătorul aplică materialele este la
libera alegere a acestuia și în cele din urmă depinde de priceperea lui
de artizan. Metodele obișnuite sunt aplicarea cu șpaclul, cu ruloul,
cu pensula sau prin pulverizare. Indiferent de metoda aleasă, în
funcție de material, la final trebuie să se atingă grosimile minime
respective ale stratului uscat.
Grosimea minimă a stratului uscat se compune din grosimea stratului
final uscat și un supliment de grosime. Dacă producătorul nu dă nicio
indicație în acest sens, acesta trebuie estimat la 25%.

Grosimile straturilor se pot determina pe de o parte în stare proaspătă (cu ajutorul unui șablon) și pe de altă parte în stare întărită*.
Aceasta permite imediat o concluzie despre atingerea valorii cerute,
respectiv despre abaterile respective.
Este util ca astfel de verificări să fie efectuate împreună cu toți cei
implicați (proiectanți, conducerea șantierului, eventual beneficiar,
montatori etc.).
O metodă consacrată este decuparea unei mostre, a cărei grosime
poate fi măsurată cu ajutorul unui șubler.
Locurile de măsurare trebuie marcate cu o carioca și trecute în planul
de situație al obiectivului de construcții.

Următoarele grosimi minime ale stratului
uscat sunt obligatorii:
Dispersii de polimeri:

(aplicarea se face pentru controlul cu două culori)

Combinație material plastic-mortar:

0,5 mm
2 mm

Materiale de sigilare pe bază de rășini reactive: 1 mm

Mostră de sigilare decupată pentru determinarea grosimii stratului.

Probele măsurate din sistemul de sigilare compozit ar trebui consemnate în proces verbal și anexate la jurnalul șantierului.

Șubler pentru măsurarea grosimii stratului.

Pentru a avea siguranță că au fost atinse grosimile necesare ale
straturilor, este util să verificați acest lucru prin sondaj, înainte de
montarea gresiei. Cu cât este mai sensibilă zona (construcția unei
piscine, suprafețe industriale), cu atât mai conștiincios trebuie
tratat subiectul sigilării; pe șantier trebuie introdusă o metodă de
monitorizare a calității.

Proces verbal pentru jurnalul de șantier.
* Suprafețele W3-I trebuie verificate în mod obligatoriu.
Până la 20m2 – 5 măsurători; 100m2 – 10 măsurători.
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Evaluarea și verificarea
sistemelor de sigilare compozite
Închiderea locurilor de măsurare:
Pentru a închide la loc, corect și funcțional, locul de măsurare, nu
este suficient să umpleți pur și simplu cu masă de sigilare adâncitura
unde s-a efectuat decupajul. În procesul de uscare se formează fisuri

de contracție între sistemul de sigilare deja existent în zonele din
jur și materialul nou aplicat. Din acest motiv, marginile tăieturilor
trebuie șlefuite, pentru ca să ia naștere o zonă de tranziție în rampă.

sigilant completat

Loc de măsurare „doar“ umplut…

…duce la fisuri de crestătură în zona de trecere de la vechiul la noul sistem de sigilare.

greșit

Finisaj

Loc de măsurare șlefuit în formă de pâlnie…

…și apoi umplut, prin suprapunere, cu material de sigilare.

corect
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Evaluarea și verificarea
sistemelor de sigilare compozite
Închiderea/refacerea unui loc de măsurare:

Loc de măsurare.

Șlefuirea marginilor de tăiere pentru realizarea unei zone de tranzit.

Loc de măsurare, șlefuit în formă de taler.

Umplerea cu material de sigilare compozit a locului de măsurare.

Loc de măsurare, umplut curat și deci suprafață de sigilare completată.
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Evaluarea și verificarea
sistemelor de sigilare compozite
Metode de verificare a sistemelor de sigilare
compozite
Cel mai târziu de la preluarea sistemelor de sigilare compozite în noua
normă cu privire la sigilare DIN 18 534 Spații interioare, aceasta a
căpătat o altă importanță în proiectare, execuție și evaluare calitativă/
recepție pe șantier. Metode pentru evaluarea sistemelor de sigilare
sunt în curs de concepere.

1. Verificare la montare
Prin utilizarea de șabloane se poate identifica imediat dacă s-a atins
grosimea stratului, respectiv s-a aplicat suficient material.

2. Sopro eScann® – măsurarea electronică a
sistemului de sigilare întărit
Această metodă de măsurare permite concluzii despre posibilele
găuri sau locuri cu deficiențe din sistemul de sigilare. Pentru a utiliza aparatul, sub sistemul de sigilare suprafața trebuie tratată cu o
masă de șpaclu conductivă (de ex. Sopro‘s No.1 Flexkleber 400 și
Electra Dispersie conductivă ELD 458).

3. Verificarea vidului
Etanșeitatea îmbinărilor dintre benzi se poate verifica cu ajutorul
pompei de vid.
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3.6

Reparația pardoselilor de gresie
cu sisteme de sigilare compozite
Ca urmare a faptului că în toate zonele umede, sub pardoseala de gresie se folosesc în ziua de astăzi sisteme de sigilare compozite, este
de la sine înțeles că din cauza deteriorărilor (gresie spartă/fisurată) sau a lucrărilor de instalare ulterioare acest sistem de sigilare va suporta
lucrări ulterioare, fie pentru ajustări, fie pentru completări.

Cazul 1: Gresie deteriorată

1 Din cauza influențelor exterioare sunt posibile deteriorări ale pardoselilor de gresie,
de exemplu sub formă de fisuri sau plesnituri ale glazurii. Pentru a nu deteriora
sistemul de sigilare la reparația gresiei, trebuie să parcurgeți următoarele etape.

2 Pentru ca la demontarea gresiei cu deficiențe să nu aibă de suferit și gresia din
jur, în prealabil rostul trebuie decupat cu atenție cu o mașină de tăiat rosturi sau
o mașină de șlefuit unghiulară. În timpul acestei operații trebuie să vă asigurați că
nu deteriorați sistemul de sigilare.

3 Dacă rostul este tăiat, gresia se sparge cu un ciocan și cu lovituri ușoare. Gresia se
îndepărtează bucată cu bucată.

4 După scoaterea bucăților de gresie, patul vechi de mortar se poate recunoaște cu
ușurință.

5 Pentru ca montarea noi gresii să nu se facă cu un decalaj pe înălțime, respectiv cu
proeminențe ieșite în afară, vechiul adeziv trebuie dat jos de pe sistemul de sigilare
cu un disc de șmirghel. După ce se face acest lucru, se poate începe remontarea
gresiei.
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Reparația pardoselilor de gresie
cu sisteme de sigilare compozite
Cazul 2: Instalarea ulterioară a unei străpungeri
Transformările și completările necesare de tehnică a clădirii fac necesară străpungerea sistemului de sigilare compozit. Proiectantul trebuie
să proiecteze cu precizie astfel de instalări ulterioare, iar executantul trebuie să abordeze chestiunea cu tactul necesar.

1 Ca la cazul 1: Gresia deteriorată trebuie scoasă cu atenție în zona străpungerii,
iar adezivul trebuie îndepărtat prin șlefuire până la sistemul de sigilare. Trebuie să
țineți cont că trebuie să existe o zonă de tranziție în planul de sigilare pentru noul
material de sigilare.

2 Străpungerea pentru țeavă trebuie încadrată de o manșetă de etanșare Sopro.
Aceasta se va introduce în materialul de sigilare compozit.

3 Etanșarea atentă a străpungerii este decisivă pentru durata mare de viață a măsurii.

4 Străpungere cu etanșare finalizată. După întărire, se poate completa cu bucățile de
gresie care lipsesc. Trebuie să țineți cont de faptul că rostul dintre țeavă și gresie
trebuie umplut elastic.

192

Sistem de sigilare compozit cu gresie și plăci

3.6

Reparația pardoselilor de gresie
cu sisteme de sigilare compozite
Cazul 3: Adaptarea pe suprafață mare la un sistem de sigilare compozit deja existent
Dacă adaptarea trebuie să se facă la un sistem de sigilare compozit deja existent, trebuie să se procedeze ca în cazul 2 – Instalarea ulterioară
a unei străpungeri. În zona din jur trebuie scoasă cu grijă pardoseala de gresie, așa încât să se vadă sistemul de sigilare și să fie posibilă o
adaptare prin suprapunere.

1 Sistemul de sigilare compozit scos astfel la iveală trebuie să dispună de o zonă de
cca. 10 cm, pentru ca să se poată face adaptarea prin suprapunere.

2 Sistemul de sigilare trebuie șlefuit cu șmirghel, până la nivel.

3 Zonă de tranzit optim pregătită pentru racordul noului sistem de sigilare compozit.

4 Adaptare pe suprafață mare, prin suprapunere, a noului sistem de sigilare compozit
la sistemul de sigilare deja existent, de exemplu cu un finisor.
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Reparația pardoselilor de gresie
cu sisteme de sigilare compozite
Cazul 4: Adaptarea pe suprafață mare la un sistem de sigilare compozit deja existent,
în cadrul unei lucrări de renovare
Exemplu: Ajustarea ulterioară a unei suprafețe de duș fără barieră la un sistem de sigilare deja existent

1 Decuparea rosturilor pe primul rând de gresie.

2 Spargerea gresiei cu refacere atentă ulterioară, fără a afecta sistemul de sigilare.

3 Șlefuirea planului de sigilare și îndepărtarea resturilor de adeziv cu ajutorul unei
mașini de șlefuit unghiulară.

4 Etanșarea prin suprapunere a unei suprafețe de duș la o suprafață deja existentă.

5 Suprafața este sigilată cu un sistem de sigilare compozit (Sopro DSF 423). După
uscare are loc montarea mozaicului.
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Sisteme de produse Sopro pentru
construcții durabile

Structura schematică a sistemului
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Sisteme de sigilare cu emisii reduse*

o a r t e re

Sopro FDF flexibil
FDF 525, FDF 527

TDS
TDS 823

Bandă de sigilare și
izolare AEB 640

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 9**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 9**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 9**

Alte sisteme de sigilare

PU-FD
PU-FD 570, PU-FD 571
DGNB: Cea mai înaltă
treaptă de calitate 4,
Rândul 20**

* O vedere generală de ansamblu pentru toate produsele noastre găsiți în broșura noastră cuprinzătoare.
** Evaluarea conform DGNB (Sigla de calitate Germană pentru Construcții Durabile), criteriu „ENV1.2 Riscuri pentru mediul înconjurător local“ (versiunea 2015).
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Condiții de bază
Bazinele de înot sunt construcții înalt solicitate cu diferite forme
și detalii complicate. Solicitări mecanice (presiune hidrostatică,
curățătoare de înaltă presiune etc.) precum și solicitări la intemperii și agenți agresivi (soluții chimice de curățare) resp. în anumite
cazuri apa cu săruri și termală influențează negativ permanent și
continuu asupra ceramicii, fugului și sistemului de sigilare al acestor construcții Cu atât mai importantă este planificarea, utilizarea
corectă a materialelor și execuția calitativă sigură pentru evitarea
de durată a pagubelor.



Pe lângă Fișa de observații ZDB menționată în capitolul 3 „Indicații
pentru execuția de sisteme de sigilare compozite cu acoperiri și
placări cu gresie și plăci, pentru interior și exterior”, pentru piscine
se aplică Fișa de observații ZDB „Indicații de proiectare și execuție acoperiri ceramice în construcția de piscine “, care trebuie să
servească ca bază pentru proiectare.

În piscinele cu ape sărate și termale, precum și în cazul în care
piscina este umplută cu apă agresivă, este necesară de regulă utilizarea de sisteme de acoperire pe bază de rășini reactive, rezistente
chimic, ca de ex. Sopro PU-FD.





Bazin de tratament cu nivel ridicat al apei.

Grosimi minime ale stratului uscat
Zona de sub apă:

e.
crar
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Sisteme de sigilare pe bază de rășini
reactive
DIN 18 535: 1,0 mm
Combinații fibre sintetice-mortar
DIN 18 535: 2,0 mm
Grosimile stratului sistemului de sigilare trebuie verificate după
uscare (incizie, respectiv aparat de măsură a grosimii statului) și
trecute într-un proces verbal (consultați Capitolul 3).

În cazul construcțiilor noi, de regulă piscinele se realizează din
beton armat conform DIN 1045 (beton WU).
În multe cazuri este nevoie de o sigilare suplimentară, mai ales
când este vorba despre renovări (băi vechi) sau noul corp al bazinului nu este etanș. Aceasta se face ca sigilare compozită, cu o
acoperire superioară ceramică. Această variantă este permisă de
autoritățile de supraveghere în construcții, corespunde regulilor
general recunoscute ale tehnicii și este descrisă în norma DIN
18 535 Sigilarea recipientelor și bazinelor.
Pentru piscine cu nivel normal de umplere cu apă sunt adecvate
șlamurile de sigilare flexibile, minerale, ca de ex. Sopro DSF 423
sau Sopro TDS 823.

199

4

Gresie și plăci în construcția de piscine

Condiții de bază
Vechea normă DIN 18 195 a fost retrasă integral și înlocuită prin noua normă, valabilă începând din iulie 2017.
În norma DIN 18 535 „Sigilarea recipientelor și bazinelor“ se găsesc toate indicațiile necesare pentru sigilarea recipientelor și bazinelor.

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533

DIN 18 535.

DEUTSCHE NORM

			

Juli 2017

ICS 91.120.30

DEUTSCHE NORM

D

DIN 18535-1
Ersatzvermerk
siehe unten

ICS 91.120.30

DEUTSCHE NORM

			

Juli 2017

D

DIN 18535-3

Ersatzvermerk
siehe unten

ICS 91.120.30

Ersatzvermerk
siehe unten

Abdichtung von Behältern und Becken –
Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze

Abdichtung von Behältern und Becken –
Teil 2: Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen

Abdichtung von Behältern und Becken –
Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen
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DIN 18 535 „Sisteme de sigilare pentru recipiente și bazine“ se bazează parțial pe Fișele de observații ZDB „Sisteme de sigilare compozite“
și „Construcția de piscine“, descriind sistemele de sigilare cu materiale de etanșare care se prelucrează lichid în combinație cu gresie și
plăci ca viitor sistem de sigilare standard!
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Condiții de bază
DIN 18 535 se aplică, de exemplu, când este vorba despre sigilarea piscinelor, recipientelor de apă potabilă, bazinelor de acumulare a
apei, recipientelor de apă cu unde de translație etc. împotriva apei din interior.
Materialele de etanșare alese trebuie să fie rezistente pe termen lung la apa din recipient. În funcție de situație, la evaluare trebuie inclusă
și o analiză a apei.
Materialele de sigilare compozită care se prelucrează lichid se aplică prin contact direct cu suportul de bază (beton, tencuiala piscinei, șapă
compozită). Materiale care reduc aderența event. trebuie îndepărtate mecanic, pentru a asigura o adezivitate durabilă.

Clase de influență a apei
Norma DIN 18 535 descrie influența apei, împărțind-o în clase. Clasa de influență a apei depinde de înălțimea de umplere cu apă, se face
diferența în funcție de:

Clasa de influență a apei

Înălțimea de umplere

W1-B

≤5m

W2-B

≤ 10 m

W3-B

> 10 m

Clase de risc
Din cauza apei aflate permanent sub presiune, este necesară mai ales evaluarea suportului de bază cu privire la posibilele fisuri.

Clasă de fisură

Fisură/lățimea fisurii

R0-B

fără modificare a lățimii fisuri,
resp. fără formare de noi fisuri

R1-B

fisuri nou formate sau modificare a lățimii fisurii până la
max. 0,2 mm

R2-B

fisuri nou formate sau modificare a lățimii fisurii până la
max. 0,5 mm

R3-B

fisuri nou formate
sau modificare a lățimii fisurii
până la max. 1,0 mm;
decalajul între fisuri până la 0,5
mm

Trebuie evaluate fisurile din beton și remediate înainte de începerea celorlalte lucrări.

Umplerea și golirea
Piscinele și recipientele sunt expuse unor solicitări statice foarte ridicate din cauza încărcărilor foarte mari cu apă și temperaturilor diferite
ale apei (temperatura apei de umplere/temperatura apei de îmbăiere). De aceea trebuie să se țină cont de faptul că o umplere și golire prea
rapidă a bazinului, precum și influențele termice agresive sunt de evitat.

201

4

Gresie și plăci în construcția de piscine

Condiții de bază
Locația recipientului
Locația recipientului poate de asemenea influența tipul constructiv al sistemului de sigilare.
Mai ales la bazinele interioare este foarte importantă protejarea construcției, de exemplu, împotriva apei din piscină.

Denumirea locației

Descrierea locației

S1-B

Recipient în exterior, nelegat de construcție (sigilarea recipientului servește protecției împotriva scurgerii din recipient).

S2-B

Recipient în exterior, învecinat și conectat la o construcție (sigilarea recipientului servește în același
timp sigilării construcției împotriva apei din recipient), precum și ca recipient în interior.

S1-B

S2-B

Tip constructiv al sistemului
de sigilare

S2-B

Clasă de influență
a apei

Clasă de fisură

Locație

cu materiale de sigilare care se prelucrează lichid
șlamuri de sigilare minerale care
nu acoperă fisurile (MDS)
cu un abP

W1-B până la W3-B

R0-B

S1-B

șlamuri de sigilare minerale care
acoperă fisurile (MDS) cu un abP

W1-B, W2-B

R0-B, R1-B

S1-B, S2-B

material plastic lichid (Flk)
cu un abP

W1-B, W2-B

R0-B până la R3-B

S1-B, S2-B

cu materiale de sigilare care se prelucrează lichid în combinație cu gresie și dale (AIV-F)
min. RM-01P sau CM-01P

W1-B

R0-B, R1-B

S1-B

sistem de sigilare cu
un abP conform PG-AIV-F

W1-B, W2-B

R0-B, R1-B

S1-B, S2-B

CM
RM
01
02
P
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= produse pe bază de ciment impermeabile la apă, care se prelucrează lichid
= produse pe bază de rășini reactive impermeabile la apă, care se prelucrează lichid
= cu capacitate îmbunătățită de acoperire a fisurilor la temperaturi scăzute (-5 °C)
= cu capacitate îmbunătățită de acoperire a fisurilor la temperaturi foarte scăzute (-20 °C)
= rezistent la contactul cu apă cu clor (de ex. pentru utilizare în piscină)
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Condiții de bază
Înălțimea sistemului de sigilare
Sistemul de sigilare trebuie să fie cu minimum 150 mm mai înalt decât nivelul apei.

≥150 mm

Baraj capilar
Dacă se ia în considerație apa sub presiune, trebuie dispuse straturi anticapilare corespunzătoare.
Consultați în această privință următoarele pagini: Capete de bazin.

Racorduri/străpungeri
Racordul sistemului de sigilare la o străpungere se face prin intermediul unor structuri cu flanșă lipită sau mobilă-fixă.
Lățimea flanșei trebuie să fie de min. 50 mm.

≥ 50 mm

Timpul în care bazinul este ținut gol
Timpul în care bazinul este ținut gol trebuie limitat la strictul necesar. În cazul scoaterii din funcțiune, bazinul nu trebuie golit.
Bazinele exterioare trebuie protejate împotriva înghețului și presiunii gheții (consultați Fișa de observații „Tratamentul piscinelor peste
iarnă“ Societatea Germană a Tehnicii Băilor).
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Condiții de bază
Pe lângă evaluarea generală a suportului de bază, vârsta betonului
joacă un rol decisiv pentru procesul de sigilare.
De acest lucru trebuie să se țină cont și se ține deja cont în planul
perioadelor de execuție. Montarea ulterioară a gresiei, care este
reglementată în DIN 18 157 (aflată tocmai în curs de modificare)
ține și ea cont de acest lucru și solicită ca betonul să aibă vârsta
de 6 luni.

Noul bazin de beton ar trebui să aibă o vârstă de 6 luni.

Vârsta suportului de bază beton
în momentul lucrărilor de sigilare

Tip constructiv al sistemului de sigilare

cu materiale de sigilare care se prelucrează lichid
șlamuri de sigilare minerale care nu acoperă
fisurile (MDS) cu un abP*

≥ 6 luni

șlamuri de sigilare minerale care acoperă
fisurile (MDS) cu un abP*

≥ 3 luni

material plastic lichid (Flk) cu un abP*

≥ 28 zile

cu materiale de sigilare care se prelucrează lichid în combinație cu gresie și dale (AIV-F)
min. RM-01P sau CM-01P
min. RM-01P sau CM-01P cu abP
min. RM-P sau CM-P cu abP
*de ex. recipiente simple de apă "fără strat de acoperire
din gresie"
RM
CM
01
02
P
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= produse pe bază de rășini reactive care se prelucrează lichid
= produse pe bază de ciment care se prelucrează lichid
= cu capacitate de acoperire a fisurilor la - 5°C
= cu capacitate de acoperire a fisurilor la - 20°C
= rezistent la apa cu clor

≥ 6 luni
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Condiții de bază
Prelucrare
Controlul grosimilor straturilor
• Fabricantul produsului trebuie să indice cantitatea de consum
per m² și grosimea corespunzătoare a stratului ud.
• Pentru asigurarea grosimii minime a statului uscat, stratul de
etanșare trebuie să prezinte o grosime medie a stratului uscat
(ds). Aceasta rezultă din grosimea minimă a stratului uscat (d
min) și adăugarea unui supliment de grosime (dz).
• Suplimentul de grosime trebuie indicat de producător,
dacă nu există instrucțiuni în această privință trebuie să fie de
min. 25 %.
• Verificarea grosimii stratului se face prin intermediul cantității
consumate sau prin măsurarea grosimii stratului ud.
• Verificare prin confirmare (prelevarea unei probe) din sistemul
de sigilare întărit, mai ales dacă există suspiciuni justificate în
legătură cu calitatea sigilării.
(cel puțin 5 măsurători repartizate pe 20 m² sau la suprafețele
mai mari 10 măsurători pe 100 m²).
Repararea/refacerea sistemelor de sigilare compozite cu gresie și
dale – consultați capitolul 3.6.

Sigilarea unui bazin pentru sărituri prin metoda pulverizării.
Bandă de cupru Sopro pentru Arc electric, atunci când există
egalizarea potențialului
o porțiune cu deficiențe

Sopro eScann® – localizarea electronică a
găurilor în sistemele de sigilare compozite
Din cauza apei aflate în permanență sub presiune într-un recipient
sau bazin, funcția sistemului de sigilare este deosebit de importantă.
Prin umplerea de probă la 14 zile, sistemul de sigilare este supus unui
test live. Pentru a avea o siguranță înaltă că testul reușește, există
posibilitatea ca sistemul de sigilare să fie evaluat electric în prealabil,
printr-o metodă non-distructivă, cu Sopro eScann®. Funcționarea
acestuia presupune să se treacă peste sistemul de sigilare cu o
mătură de cupru căreia i se aplică înaltă tensiune. Dacă găsește un
loc neetanș, aparatul reacționează imediat și emite un semnal sonor,
respectiv în dreptul locului neetanș se formează un arc electric.

Strat conductor

Sigilare, de ex.Sopro TDS 823

Bobină de inducție
(aparat de măsură)

Pentru a putea realiza această verificare, înainte de lucrările de sigilare
trebuie să se realizeze și să se aplice cu șpaclul un strat conductor
electric din adeziv de gresie și Sopro Electra Dispersie conductivă.

Cu aparatul de măsură electric, porțiunile cu deficiențe se pot localiza rapid.
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Condiții de bază
Nivel de apă ridicat
Dacă proiectantul sau beneficiarul se decide pentru un nivel de apă
ridicat, trebuie să vă gândiți că nivelul apei este pe aceeași linie,
respectiv adesea este mai sus decât suprafața pardoselii din jurul
bazinului. Apa, care pe de o parte se mișcă la nivel capilar, iar pe de
altă parte exercită o presiune și tinde să se egalizeze, trebuie împiedicată să facă acest lucru prin măsuri anticapilare corespunzătoare.

În construcția de piscine se întâlnesc, atât la construcțiile noi, cât și
la renovări, bazine cu nivel al apei ridicat sau scăzut. Un trend clar îl
reprezintă nivelurile ridicate de apă, mai ales în domeniul renovărilor.
Ambele variante au particularitățile lor de care trebuie să se țină
seama în faza de proiectare și mai târziu la execuție.

1. Nivel de apă ridicat cu placă de rigolă, „sistem Wiesbaden”
Apa aflată la placa de la capul bazinului trece
pe dedesubt, respectiv prin spatele acesteia
și tinde să ia aceeași înălțime ca și bazinul.
Având în vedere că prin placa de rigolă se
formează un sistem de presiune închis (furtun
de nivel), în spatele plăcii de rigolă trebuie
dispusă o zonă anticapilară prin etanșarea cu
un amestec de rășini reactive și nisip cuarțos.

F

2

PE

6

E

D

7

1 Sistem de sigilare compozit
2 Bandă de sigilare
3 Mortar flexibil în strat subțire
4 Mortar în strat mediu, eventual și

mortar în strat subțire
5 Rost anticapilar –

Sopro Grund epoxidic
și nisip cuarțos
5

6 Rost foarte rezistent, cu conținut

de ciment – Sopro TitecFuge®
7 Umplutură elastică pentru rosturi
B Beton
4

D Izolație
E Șapă

3
1
B
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F Gresie
PE Cordon din polietilenă (material

de umplere)
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Condiții de bază
Dacă un capăt de bazin se execută cu o rigolă de tip Wiesbaden,
trebuie acordată o atenție deosebită chituirii între plăcile de rigolă.
Bordurile și rosturile sunt scăldate permanent din toate părțile,
ceea ce duce la o anumită degradare. Din acest motiv nu trebuie
să se utilizeze decât mortare de rosturi foarte rezistente, ca de
exemplu z. B. Sopro TitecFuge® sau Sopro FEP.

Nivelul ridicat de apă este foarte ușor de recunoscut la o rigolă de tip Wiesbaden,
aflat la 3 – 4 cm mai sus decât muchia superioară a pardoselii din jurul bazinului.

Rosturile plăcilor trebuie să se facă cu grijă, rosturile trebuie
umplute complet începând de la baza plăcii până la capetele superioare. Inserțiile de aer trebuie evitate.
Această precauție la chituire este necesară mai ales la peretele
posterior al plăcii rigolei, pentru că în caz contrar există riscul ca
apa din interiorul rostului, aflată în fața umpluturii anticapilare, să
apese în sus, scurgându-se astfel fără obstacol în jurul bazinului.

Mortar de rosturi poros; apa care se află sub presiune își face loc formând fântâni
prin baza rigolei.

Scurgere de apă la chituirea bordurii de la capul bazinului, în fața rostului anticapilar.

Reprezentare schematică a scurgerii apei printr-o chituire executată greșit.

Structura unui rost anticapilar în spatele bordurii de la capul bazinului.
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Condiții de bază
O la fel de mare atenție trebuie să se acorde capetelor unei rigole
de tip Wiesbaden, dacă se îmbină „cap la cap” cu o placă de perete.
Prin aceste locuri apa poate adesea să se scurgă fără obstacole.
Acest lucru se explică prin aceea că la capete se fixează în mortar
o singură placă de gresie, apa putându-și face loc prin spate. Acest
lucru înseamnă că la capetele rigolei de tip Wiesbaden trebuie să
se ia măsuri anticapilare.

1
2

3

4

5

1 Sistem de sigilare compozit
2 Gresie montată etanș la nivel

capilar cu Sopro DBE 500
3 Gresie
4 Etanșare capilară pe bază de rășini reactive
Etanșare capilară la capătul unei rigole de tip Wiesbaden.

din Sopro BH 869, Sopro Nisip cuarțos grosier
și Sopro nisip cuarțos de cristal în raport de
amestec 1 : 1 : 1 în porțiuni de volum
5 Rost anticapilar

Scurgere necontrolată a apei la capătul unei rigole în suprafața din jurul bazinului.
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Condiții de bază
2. Nivel de apă ridicat, rigolă „finlandeză”
Dacă, în cazul unui nivel de apă ridicat
se optează pentru un sistem de inundare
„finlandez“, pe partea exterioară a rigolei
nu se află apă sub presiune – ca urmare
a faptului că rigola este deschisă. Pentru a
împiedica însă activitatea capilară a apei, și
aici trebuie prevăzute măsuri anticapilare
corespunzătoare.

F

2

PE

6

E

D

7

Gresia aflată cel mai sus pe partea exterioară a rigolei trebuie fixată prin „metoda
Buttering-Floating” cu un mortar în strat
subțire pe bază de rășini reactive (Sopro
DBE 500), șpăcluită și chituită (Sopro FEP).
Eventual și aici poate fi utilă o etanșare cu
masă de etanșare capilară pe bază de rășini
reactive.
1 Sistem de sigilare compozit
2 Bandă de sigilare
3 Mortar flexibil în strat subțire
4 Mortar în strat mediu
5 Rost anticapilar – Sopro Grund

5

epoxidic și nisip cuarțos
6 Rost foarte rezistent, cu conținut de

4

ciment – Sopro TitecFuge®
7 Umplutură elastică pentru rosturi
B Beton
D Izolație

3
1

B

E Șapă
F Gresie
PE Cordon din polietilenă (material de

umplere)

Rigolă finlandeză în zona unei scări.

Realizarea unui rost anticapilar cu EPG 522 (amestecat cu nisip cuarțos).
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Condiții de bază
3. Nivel de apă scăzut, „bazin de tratament”
Când nivelul de apă este scăzut (bazine mai
vechi sau bazine de tratament) presiunea
apei de la capul bazinului este neglijabilă,
pentru că pe partea exterioară a rigolei, la
înălțimea nivelului apei, este aproape zero.
Împotriva activității capilare a apei, trebuie
luate și aici măsuri anticapilare corespunzătoare, sub forma unei umpluturi anticapilare
pe bază de rășini reactive.

1 Sistem de sigilare compozit
R

1

3

5

4

B

F

6

2 Mortar flexibil în strat subțire
3 Mortar în strat mediu sau eventual în

strat subțire
4 Material de șpaclu pentru egalizare/

Sopro SBP 474
5 Rost anticapilar
6 Rost foarte rezistent, cu conținut de

ciment –
Sopro TitecFuge®
B Beton
R Placă de rigolă/placă la capul bazinu-

lui
F Gresie
2

Nivel de apă scăzut într-un bazin art nouveau.
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Bazin de tratament cu nivel scăzut al apei.
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Condiții de bază
4. Nivel de apă scăzut, „bazin cu skimmer”
În construcția de piscine private se întâlnesc des structuri de bazine
cu skimmer. Nivelul de apă este aici cu 15 – 20 cm mai jos decât
muchia superioară ulterioară a elementului de acoperire a capului
bazinului. Scurgerea apei se face sub capul bazinului, prin cutia
de admisie a skimmer-ului. Pentru că capul bazinului nu se află în
contact direct cu apa de baie, execuția nu prezintă probleme de
regulă. Totuși este necesar să fie bine integrate cutiile de admisie
în sistemul de sigilare compozit al bazinului. Norma DIN 18 535
impune în acest să se folosească flanșe cu lățime min. de 50 mm.

B

5

2

1

6

W

4

3
S

Bazin de înot cu skimmer.

1 Sistem de sigilare compozit
2 Material de șpaclu pentru egalizare Sopro SBP 474

Observație:

3 Material de șpaclu anticapilar

Curățarea și îngrijirea băilor publice, speciale sau private
trebuie să se facă conform Fișei de observații „Igiena, curățarea și dezinfectarea în băi“ a „Societății germane a tehnicii
băilor asoc. înreg.“. Pentru alegerea detergenților trebuie respectată lista RK (lista detergenților verificați pentru acoperirile
ceramice în piscine).

4 Montarea gresiei prin metodă combinată cu mortar în strat

Bazinele exterioare trebuie protejate împotriva influenței
înghețului. Fișa de observații „Tratamentul piscinelor exterioare peste iarnă“ a asociației deja amintite (DGfdB).

B Beton

subțire cu conținut de ciment (Sopro‘s No. 1)
5 Rost foarte rezistent, cu conținut de ciment – Sopro Titec-

Fuge®
6 Mortar în strat subțire/mortar în strat mediu pentru monta-

rea plăcilor de la capul bazinului
S Cutie de admisie skimmer
W Nivelul apei

Pentru a împiedica formarea de spori de ciuperci pe rosturile și pe
ceramica din bazine, calitatea apei trebuie verificată permanent,
iar instalația de preparare a apei trebuie reglată corespunzător.
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Condiții de bază
Combinația dintre straturile de acoperirile ceramice și bazine de beton
Acoperirea ceramică și structura bazinului formează un sistem
care este supus multor solicitări. Pentru ca acest sistem să aibă o
durată lungă de viață și ca exploatatorul să se bucure cu adevărat
de piscina sa, trebuie să se țină cont de câțiva parametri.
Corpul bazinului (de regulă beton WU) are proprietatea de a-și
schimba forma inițială, din cauza contracției, fenomenului de curgere lentă prin preluarea sarcinilor, oscilațiilor de temperatură și

greutății apei. Stratul de acoperire din gresie montat este de regulă
foarte inflexibil și fragil și, din această cauză, nu poate face față
întotdeauna acestor mișcări. Mai ales pe fundul bazinelor, parțial
și pe pereți și chiar și în rigole, după câțiva ani de utilizare încep să
apară deteriorări ale îmbinării prin aderență și fisuri.
Betonul proaspăt, care adesea este acoperit cu gresie la doar
câteva săptămâni după montare, contribuie în mod decisiv la
această situație. Acoperirea de gresie, care trebuie considerată ca
un mare geam de sticlă și al cărei material de lipit/mortar este solicitat permanent prin împingere poate prelua doar în mică măsură
aceste forțe. Urmarea o reprezintă plăcile de gresie care se ridică.
Acest fenomen se manifestă mai acut la bazinele nesigilate (beton
WU), adesea în fazele de revizie. Apa scursă, care până atunci asigura un echilibru între peretele exterior, uscat și contractat al bazinului și perete interior, ud și umflat, acum lipsește. Acum poate
avea loc o uscare, în câteva ore se formează tensiuni cu urmarea
că echilibrul menționat este afectat și deteriorările îmbinării prin
aderență își urmează cursul. Pentru că stratul de mortar este cea
mai slabă verigă prin comparație cu acoperirea ceramică și suportul de bază beton, adesea deteriorările se constată în acest strat.

Ridicarea, sub formă de acoperiș, a acoperirii de gresie de pe fundul unul bazin.

Umflare interioară din cauza apei din bazin
Contracție exterioară din cauza uscării

Raport de forțe într-o piscină fără sistem de sigilare compozit.

Pentru a împiedica aceste deteriorări, trebuie să se țină cont de o
serie de aspecte în faza de proiectare și execuție. Absolut decisivă
este vârsta betonului la momentul acoperirii cu acoperirea ceramică.

Soluție
Gol

Bazin scurs – procesul de uscare interior cauzează deteriorarea îmbinării prin
aderență.
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Ca valoare orientativă, bazinul ar trebui să aibă o vârstă de cca. 6
luni și să se poată usca fără să fie supus influențelor exterioare
(ploaie etc.) (consultați în acest sens Foaia de observații ZDB
„Construcția de piscine“). De asemenea este de importanță capitală ca acoperirea de gresie să fie dotată cu rosturi de dilatație, în
acest caz cu puncte de relaxare.
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Condiții de bază
Soluție
Rosturile de dilatație garantează că tensiunile care se formează
în acoperirea ceramică nu se pot acumula și în acest fel se evită
deteriorările îmbinării prin aderență. Rosturile de dilatație trebuie
dispuse la o distanță de cca. 5 – 7 m. Împărțirea câmpului în zone
prea mari are drept consecință faptul că gresia se poate desprinde
la stânga și la dreapta de-a lungul unui rost de dilatație. Pentru
ca tensiunile care continuă să se formeze în interiorul câmpurilor
de gresie să poată fi preluate fără să apară deteriorări, trebuie
montat un așa-zis mortar în strat subțire S2 (Sopro MEG 665 TX)
în combinație cu un sistem de sigilare compozit (de ex. Sopro TDS
823) ca un sistem armonizat și cu efect izolator. În același timp

1

acest sistem (sistem de sigilare compozit) împiedică corpul bazinului să absoarbă în continuare apă, ținând astfel la distanță efectele
de umflare și contracție și implicit modificările de formă rezultate.
În cazul în care trebuie scurtate duratele de uscare a betonului,
trebuie să se reducă contracția betonului prin rețete de beton speciale, respectiv prin folosirea de agregate și prin valori W/Z reduse.
O structură ulterioară trebuie discutată în funcție de proiect, dar
trebuie să conțină în mod obligatoriu un sistem de sigilare compozit.

BF
F

1

2

1 Mortar flexibil în strat

subțire (de ex. Sopro‘s
No. 1 S1 adeziv flexibil)
2 Sistem de sigilare compo-

zit (de ex. Sopro DSF 623,
Sopro TDS 823)
BF Rost de dilatație

„punct de relaxare”

Stratul de acoperire proaspăt montat cu rost de dilatație.

2

BF

F Gresie

Împărțirea în câmpuri < 5 – 7 m

F

1

2

Se formează tensiuni în stratul de acoperire, dar datorită punctelor de relaxare (rosturilor de
dilatație), acestea nu se pot acumula – Nu apar deteriorări.
BF
3

Împărțirea în câmpuri de 10 – 12 m

F

1

2

Deteriorarea îmbinării prin aderență de-a lungul unui rost de dilatație, atunci când acesta este
montat la distanțe prea mari (de ex. 10 – 12 m). Rostul de dilatație acționează în acest caz ca
punct slab, gresia din stânga și din dreapta rostului de dilatație este solicitată atât de puternic
prin împingere, încât este împinsă în rost și se rupe fără doar și poate.
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Condiții de bază
Împărțirea unui bazin cu rosturi de dilatație

ca.

5–

7m

ca. 5 – 7 m

2

1
ca. 5 – 7 m

Detaliu

Punct de relaxare
Trecere perete/pardoseală

1

Detaliu

Punct de relaxare
Perete și pardoseală

2

2

5

6

4

3

1

4

3

1

5

6

1 Șapă compozită de ex. Sopro Rapidur® B5

4 Mortar în strat subțire de ex. Sopro’s No. 1 S1 adeziv flexibil

2 Tencuială de ex. Sopro SBP 474

5 Sfoară de umplere

3 Sistem de sigilare compozit, de ex. Sopro DSF 623

5 Material de etanșare elastic de ex. Sopro SanitärSilicon
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Condiții de bază
Capete de bazin
Dacă se proiectează și se execută o rigolă de tip Wiesbaden, poate fi util să se creeze puncte de relaxare și pe traseul rigolei. Acest lucru se
recomandă mai ales atunci când corpul bazinului are colțuri băgate în interior sau rotunjimi interioare organice. Tensiunile care apar împing
plăcile de rigolă afară din suprafața lor de sprijin în această zonă și le fac să se spargă. Consecința acestui lucru este că rostul anticapilar
își pierde efectul și apa poate curge fără obstacole în jurul bazinului.

Colțul capului de bazin (vedere de sus) fără tensiuni.

Cap de bazin deteriorat din cauza tensiunilor rezultate din împingere.

Plăci de rigolă sparte la un colț interior, din cauza tensiunilor rezultate din împingere.
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Condiții de bază
Capete de bazin (bazin cu forme organice)

Bazin în formă de rinichi cu cap de bazin deteriorat.

Perete din mozaic de sticlă deformat, pentru că rigola s-a deplasat din stratul său de
reazem.

Cap de bazin fără tensiuni.

Cap de bazin deteriorat din cauza tensiunilor rezultate din împingere.

Soluție: „Etanșare elastică pentru rigolă“
1

2

1
1

5

3
Execuția etanșării capilare în spatele rigolei de tip Wiesbaden cu un material elastic,
precum și montarea de rosturi elastice în placa de la capul bazinului pot evita deteriorările.

1

Rost elastic la placa de la capul bazinului,
umplut cu Sopro PU-FD 571

2

Etanșare anticapilară elastică
cu Sopro PU-FD turnat

3

Repartiția rosturilor de dilatație
pe stratul de acoperire al bazinului
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Rost anticapilar elastic realizat prin
turnarea de Sopro PU-FD 571.

Etanșarea unei plăci de la capul bazinului
cu un material PU elastic de etanșare
capilară (Sopro PU-FD).

Produsul Sopro PU-FD de etanșare capilară este foarte flexibil.
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Cerințe speciale
La proiectarea și execuția lucrărilor de sigilare și montare a gresiei
trebuie să se țină seama mai ales de următoarele aspecte:

• Vârsta betonului (cca. 6 luni, respectați Fișa de observații ZDB,
norma DIN 18 535).

• Natura și capacitatea portantă a suportului de bază: tratare
mecanică prealabilă prin sablare sau pulverizare cu apă sub
înaltă presiune, eventual verificări de tracțiune de aderență.

• Lățimile fisurilor din beton (eventual realizați o injectare a fisurilor).

• Fasonarea corpului bazinului prin montarea șapei compozite și
a maselor de șpaclu pentru perete, pentru ca după lucrările de
sigilare să fie posibilă o montare a gresiei în strat subțire fără
alte lucrări de șpăcluire și de egalizare. Șpăcluirea și egalizarea
în straturi mai groase
(începând de la 5 mm) trebuie evitate pe sistemele de sigilare
compozite. Șapele compozite și tencuielile cu priză normală ar
trebui să aibă o vârstă de 28 de zile, ca să se poată lucra peste
ele. Cu produse corespunzătoare pentru construcții rapide, ca
de exemplu Sopro SBP 474/Sopro Rapidur® B5 (șapă), timpii de
așteptare se pot reduce la doar câteva zile (3 – 5 zile).
Tencuielile trebuie să fie uscate (deschise la culoare), iar șapa
(la construcțiile compozite!) trebuie să aibă o umiditate reziduală de max. 4 CM-% și mai mică. Dacă în norme (Fișa de observații ZDB etc.) se cere o umiditate reziduală de 2 CM-%, această valoare se referă la șapele flotante și la șapele pe strat separator. La șapele compozite, această valoare poate fi neglijată.
Pentru tencuială și șapă compozită, ca punte de aderență în
zona UW s-a impus Sopro‘s No. 1 S1 Mortar flexibil „proaspăt-pe-proaspăt“ pentru șape, precum și ca material de aplicat
cu șpaclu cu dinți, pentru tencuială.

În bazinul de beton nu trebuie să existe apă, pentru că acest lucru influențează
negativ uscarea.

• Realizarea unui bandaj din benzi de etanșare Sopro și Sopro
PU-FD peste toate rosturile constructive ale bazinului. Bandajul
este apoi acoperit complet cu sistemul de sigilare propriu-zis.

• Etanșarea și șpăcluirea tuturor străpungerilor cu amestecuri de
etanșare capilară din rășini epoxidice și nisip cuarțos, respectiv
Sopro DBE 500 (cons. detaliile). Ranforsarea sistemului de sigilare compozit la colțuri și la treceri, precum și în zonele de
racord ale străpungerilor (țevi, duze de pardoseală, reflectoare
etc.) cu inserții din fibre (Sopro plasă de armare).

Sablarea suprafeței de beton cu un dispozitiv de sablare sau dispozitiv de pulverizare
cu apă sub înaltă presiune.

• După lucrările de sigilare și înainte de începerea lucrărilor de
montare a gresiei trebuie realizată o umplere de probă cu
durata de două săptămâni.

• Nivel de apă ridicat (cons. detaliile). Montarea unei umpluturi
de rosturi anticapilare, de exemplu cu Sopro EPG 522, cu adăugare de nisip cuarțos între placa rigolei și corpul de beton,
pentru a împiedica pătrunderea apei în stratul de acoperire din
jurul bazinului ca urmare a presiunii hidrostatice.

Injectarea fisurilor la un bazin de beton WU.
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Cerințe speciale

Cu ajutorul carotajelor se instalează în corpul bazinului toate componentele de străpungere.

Componentele de străpungere pot fi și modele speciale și trebuie să aibă întotdeauna o flanșă.

Cu un amestec de rășini epoxidice și nisip cuarțos 1 : 1 : 1 se etanșează toate străpungerile la nivel capilar.

Pereții trebuie aduși la dimensiunea necesară pentru montare cu Sopro SBP 474. În
prealabil pe beton se aplică Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil folosind un șpaclu cu dinți.

218

Capul bazinului se poate modela foarte exact folosind șabloane.
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Cerințe speciale

O șapă compozită care poate fi utilizată rapid (punte de aderență Sopro EPG 522) se
realizează cu Sopro Rapidur® B5.

Sigilarea unui rost constructiv cu bandă de etanșare în două straturi, integrată și
acoperită cu Sopro PU-FD.

Sistemul de sigilare compozit (Sopro TDS 823) se poate aplica în siguranță prin șpăcluire sau pulverizare.

Aplicarea sistemului de sigilare compozit (Sopro TDS 823) prin metoda pulverizării.

După montarea și uscarea sistemului de sigilare compozit se verifică etanșeitatea
bazinului.

Verificarea etanșeității (14 zile) cu apă clorinată.
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Cerințe speciale
În vreme ce în toalete (dușuri) sau în zona exterioară pe balcoane
și terase expunerile la apă durează doar câteva minute, apa din
zona subacvatică acționează permanent și pune permanent sub
presiune construcția. Pentru a exclude de la bun început deteriorările ulterioare, este necesară o planificare deosebit de atentă a
execuțiilor de detaliu (racorduri etc.).
Una dintre cele mai frecvente cauze de deteriorare în domeniul
piscinelor este pătrunderea apei sub sistemul de sigilare în zonele
de racord (de ex. la scurgerile în pardoseală, duze, reflectoare etc.)
unde nu există posibilități de racord cu flanșă respectiv
unde flanșele sunt foarte mici.
Prin comportamentul său de preluare a apei la nivel capilar, betonul WU prezintă o adâncime de pătrundere a apei de până la 5
cm. Dacă străpungerea nu are flanșă pe care să se poată aplică
sistemul de sigilare (consultați schițele) este posibilă deteriorarea
prin pătrunderea pe dedesubt a apei. Dacă sistemul de sigilare
este expus la apă din ambele părți, ca urmare a pătrunderii apei
pe dedesubt, prin efectul de apăsare și înmuiere poate apărea o
deteriorare a îmbinării prin aderență.

Racord model al unui sistem de sigilare compozit la o carcasă de reflector în zona
subacvatică cu flanșă de etanșare presată.
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Cauza deteriorării îmbinării prin aderență se află în zona reflectorului.

Deteriorarea îmbinării prin aderență, din cauza intrării apei în spatele sistemului de
sigilare.
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Cerințe speciale
Se recomandă ca în zona străpungerilor fără flanșă să se realizeze șpăcluiri anticapilare cu o lățime de 5 – 10 cm și o adâncime de 2 – 5 cm
(consultați schițele din paginile următoare), pentru a evita pătrunderea pe dedesubt a apei ca urmare a presiunii apei (conform DIN 18535
piesele montate în zona UW trebuie să aibă pe viitor flanșe cu lățimea de 5 cm).
Pătrundere fără obstacole a apei în
betonul WU și începerea pătrunderii pe dedesubt.

Far

Carcasă de metal

Apă

Înmuierea garniturii (domeniul µm) și generarea unei
presiuni a apei care inițiază procesul de deteriorare

Far

Carcasă de metal

Apă

Scurgere cu spargere capilară resp. șpăcluire cu mortar pe bază de rășină
reactivă (Sopro grund epoxidic resp. Sopro DBE 500)

Far

Carcasă de metal

Apă

Pătrunderea pe dedesubt și răspândirea apei sub sistemul de sigilare,
cu împingerea, care rezultă de aici,
a statului de sigilare.

Prin umplutura anticapilară pătrunderea apei în betonul WU nu este
posibilă, intrarea pe dedesubt a
apei fiind astfel exclusă.

Străpungere șpăcluită și etanșată

Carcasă de reflector cu șpăcluire anticapilară, realizată cu Sopro DBE 500.

Străpungere în pardoseală, etanșată capilar cu Sopro Amestec de grund epoxidic și
nisip cuarțos.
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Soluție de detaliu: Străpungeri
Reflector
Pasul 2

Reflector
Pasul 1
SG

AM

SH
B
1

Placă de lemn ca deschizătură într-un perete de bazin
din beton, pentru șpăcluirea anticapilară ulterioară sau
montarea unei flanșe.

SG

2
Zonă la nivelul reflectorului eliberată prin ștemuire pentru o șpăcluire anticapilară (la nivelul construcției la roșu
nu s-a luat nicio măsură).
Deschidere etanșată la nivel capilar

Cofraj construcție la roșu

Străpungere cu flanșă (PVC respectiv oțel inoxidabil)
1
B

F

Șpăcluirea zonei ștemuite cu un mortar de etanșare
capilară pe bază de rășini reactive.

4
3
5

1 Sistem de sigilare compozit cu

F Gresie

inserție de plasă de armare
(2 etape de lucru)

B Beton

2 Material de șpaclu anticapilar cu

rășină reactivă (Sopro DBE 500)
2
2

3 Piesă de montat din PVC/inox
4 Primer pentru piesele de montat

din plastic și inox
5 Capac duză
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6

6 Mortar în strat subțire

7

7 Tencuială pentru nivelarea denive-

lărilor (Sopro SBP 474)

AM Material de umplere

(lemn/polistiren)
SG Carcasa reflectorului
SH Cofraj
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Soluție de detaliu: Străpungeri
Reflector
Dacă se renovează bazine deja existente, adesea trebuie să se reutilizeze carcasele vechilor reflectoare betonate.
În funcție de producător, acestea se pot modifica prin fixarea în șuruburi a unui flanșe late.

Reflectorul betonat are doar o flanșă de câțiva milimetri.

La carcasa reflectorului se montează ulterior o flanșă lată (sistem „Wibre“), pe care
sistemul se sigilare compozit se poate aplica în siguranță.

Montare/etanșare
În zona străpungerilor (reflectoare etc.), sistemul de sigilare compozit trebuie ranforsat prin introducerea unei plase de armare.

Sistem „Wibre“

1 Flanșa nu trebuie să prezinte ulei și grăsime (sistem „Wibre”).

2 Introducerea țesăturii de armare în primul strat de sigilare, proaspăt.

3 Acoperirea întregii suprafețe cu sistem de sigilare compozit.
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Soluție de detaliu: Străpungeri
Montare/etanșare
Sistem „Ospa“ (reflector)

1 Reflector betonat.

2 Set de plăci de flanșă, pentru montarea ulterioară pe șantier.

3 Șpăcluire pe spatele plăcii de flanșă cu un mortar pe bază de rășină reactivă
(Sopro DBE 500), pentru a crea un pat rezistent pentru flanșă în suportul de
bază beton.

4 Poziționarea și fixarea în șuruburi a plăcii de flanșă.

5 Aplicarea produsului Sopro’s No.1 S1 adeziv flexibil pe peretele de beton, cu un
șpaclu cu dinți, ca punte de aderență pentru produsul Sopro SBP 474, ce urmează
să fie aplicat.

6 Tencuirea suprafeței și integrarea în tencuială a flanșei reflectorului cu Sopro SBP
474.
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Soluție de detaliu: Străpungeri

7 Sigilarea suprafeței și a reflectorului cu Sopro TDS 823. Pentru ranforsare în zona
reflectorului se integrează o plasă de armare în sistemul de sigilare.

Sistem „Ospa“, piesă de montaj, turnată din aliaj de cupru, cu placă de planșă
din material plastic

1 Străpungerile pentru piese turnate din aliaj de cupru se pot de asemenea echipa
ușor ulterior cu plăci de flanșă de plastic.

2 Pe spatele plăcii flanșei se aplică cu șpaclu Sopro DBE 500, pentru o fixare sigură pe
beton. După fixarea cu șuruburi, sigilarea sigură cu un sistem de sigilare compozit
este garantată.

Sistem „Ospa“, piesă de montaj, turnată din aliaj de cupru, cu flanșă de 5 cm

1 Componenta de străpungere pentru piese turnate are o flanșă de lipit cu lățime
de 5 cm pentru aplicarea sistemului de sigilare compozit.

2 După curățarea flanșei, etanșarea este posibilă imediat. Pentru ranforsare
trebuie introdusă o plasă de armare.
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Soluție de detaliu: Străpungeri
Străpungerea pardoselii fără flanșă
2

1

4

BA

5

3

B

20 – 40 mm

ca. 100 mm

Deschizătură în pardoseală pentru etanșarea anticapilară ulterioară cu mortar din rășină epoxidice.

1 Sistem de sigilare compozit

4 Mortar flexibil în strat subțire

2 Șapă compozită/material de șpaclu

5 Chituire foarte rezistentă

de egalizare

Observație:
Dacă se aplică o șapă compozită
pe baza bazinului din beton brut, la
lucrările de sablare, în jurul scurgerii în
pardoseală trebuie sablată, respectiv
eliberată prin ștemuire o deschizătură
inelară corespunzătoare pentru turnarea
ulterioară a rășinii epoxidice.

B Beton

3 Etanșare anticapilară –

BA Scurgere în pardoseală

Sopro Grund epoxidic și nisip cuarțos

FL Flanșă

Străpungerea pardoselii cu flanșă
2

1

4

FL

3

BA

3

5

B

–

ca. 100 mm
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Străpungerea se etanșează capilar cu un amestec de
rășini epoxidice-nisip cuarțos 1 : 1 : 1.
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Soluție de detaliu: Străpungeri
Stâlp de balustradă
4

3

1

GF

5

2

B

Stâlp de balustradă cu flanșă.

Bară de balustradă la treaptă de scară cu placă de flanșă.

1 Sistem de sigilare compozit

4 Chituire foarte rezistentă

2 Etanșare anticapilară: Sopro Grund epoxidic și

5 Umplutură elastică pentru rosturi

nisip cuarțos, respectiv șpăcluire cu Sopro DBE 500
3 Mortar flexibil în strat subțire

GF Stâlp de balustradă cu placă de flanșă
GH Manșonul balustradei
B Beton

Manșonul stâlpului de balustradă fără flanșă
5

GH

2

3

1

4

30 – 50 mm
B

Manșon montat cu masă de etanșare capilară.

Manșoane la capul bazinului pentru racordarea ulterioară a balustradei.
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Soluții de detaliu: Străpungeri
Balustradă cu fixare în zona de sub apă

W

1

2

3

6
5

4

1 Sistem de sigilare compozit
2 Material de șpaclu de etanșare

capilară pe bază de rășini epoxidice
(Sopro DBE 500)
3 Manșon cu flanșă
4 Tencuială pentru nivelarea

denivelărilor (Sopro SBP 474)
5 Mortar flexibil în strat subțire

(Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil)
6 Chituire foarte rezistentă
W Suprafața apei

Placă de flanșă cu manșon închis, introdusă în bazin pentru preluarea unei balustrade.
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Soluție de detaliu: Străpungeri
Suprafață de montaj etanșă la nivel capilar
Prin montarea de camere de turnare, respectiv suprafețe de montaj etanșe la nivel capilar, mai târziu la instalarea finală se pot instala și
piese de montaj cu anumite toleranțe de dimensiuni.
1 Camere de turnare etanșe la nivel capilar
2 Sistem de sigilare compozit
3 Tencuială pentru nivelarea denivelărilor

(Sopro SBP 474)
4 Șapă compozită (Sopro Rapidur® B5)
5 Mortar flexibil în strat subțire

(Sopro´s No. 1 S1 adeziv flexibil)

F

6 Chituire foarte rezistentă
F Plăci de flanșă

A

A Șuruburi de ancorare

fixate în materialul de etanșare capilară
K Ceramică

1

5

A

F

2

K
3

1

4

6

Plăcile de flanșă trebuie montate în prealabil. Acestea se etanșează și ele. Instalarea
unei piese montate este posibilă apoi fără probleme.
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Soluție de detaliu: Străpungeri
Plăci de flanșă

Flanșă de plastic (PVC) fără urme de ulei și grăsime,
asperizată mecanic, pregătită pentru aplicarea grundului cu Sopro Grund epoxidic și Sopro Nisip cuarțos de
cristal.

2

1

Sopro Grund epoxidic
+
Sopro Nisip cuarțos de cristal

Flanșă din inox pentru preluarea ulterioară a unei balustrade, metalic lucios, precum și fără ulei și grăsime,
pentru grunduirea cu Sopro Grund epoxidic și Sopro
Nisip cuarțos de cristal.

D

În sistemul de sigilare se integrează Sopro plasă de
armare, pentru ranforsare.

U
3

1 Sistem de sigilare compozit

D Străpungere

2 Inserție de plasă de armare

U Suport de bază

3 Etanșare capilară
Inserție de plasă de armare în zona străpungerilor în sistemul de sigilare compozit.

Instalare ulterioară
Instalațiile realizate ulterior (de exemplu la dușuri etc.), care deteriorează sistemul de sigilare, trebuie închise la loc cu dibluri pentru rășini
reactive. Această măsură nu trebuie totuși luată în zona subacvatică.
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Soluție de detaliu: Străpungeri
Racord de evacuare a apei din rigolă

2

3

Atenție:

1

BK

4
3

EW
Cutiile de evacuare a apei trebuie să se suprapună aproximativ pe placa de
la capătul bazinului, altminteri sunt posibile probleme de neetanșeitate din
cauza perforării greșite.

B
F

4
1 Sistem de sigilare compozit

4 Chituire foarte rezistentă

2 Rost anticapilar, etanșare cu Sopro Grund epoxidic

EW Cutie de evacuare a apei

și nisip cuarțos (1 : 1 : 1)
Observație: În funcție de forma bazinului poate fi
utilă umplerea rostului anticapilar cu un material elastic
(Sopro PU-FD 571).

B Beton
F Gresie
BK Placă la capul de bazin

3 Mortar flexibil în strat subțire

Cutie de evacuare a apei, orientată pentru fixare.

Cutie de evacuare a apei pretratată cu rășină reactivă și inserție din plasă.
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Soluție de detaliu: Alcătuirea rostului
Rost constructiv
5

3

1

2

2

4

Sigilarea unui rost constructiv cu bandă de etanșare în două straturi, integrată și
acoperită cu rășină reactivă (Sopro PU-FD).

Rost constructiv cu două inserții din bandă de etanșare, integrată și acoperită cu Sopro
PU-FD. Ulterior acoperit cu sistemul de sigilare compozit corespunzător.

Colțuri interioare monolitice
În interiorul bazinului, la colțuri și la trecerea bază-perete se montează benzi de etanșare sau benzi din fibră de armare. Sistemul de
sigilare este în acest caz ranforsat în mod corespunzător cu benzi
din fibră de armare.
1

5

Colțuri monolitice.

1 Sistem de sigilare compozit
2 Inserție din bandă de etanșare
3 Adeziv pe bază de rășini reactive, se aplică în interior și pe

deasupra
4 Grund pe bază de rășini reactive
5 Inserție din bandă din fibră
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Sistem de sigilare compozit în zona colțurilor și muchiilor, ranforsat cu Sopro Armare
pe primul nivel de sigilare.

Gresie și plăci în construcția de piscine

4

Soluție de detaliu: Racordarea sistemului de sigilare
Renovare și construcție nouă
Nu este prevăzută o sigilare completă a bazinului, totuși este necesar ca sistemul de sigilare compozit existent în zona din jurul bazinului
să se racordeze la corpul bazinului. Pentru a evita pătrunderea apei de dedesubt, este necesar să se păstreze sistemul de sigilare în beton.

Construcție nouă: Sistem de sigilare cu nut
de păstrare proiectat la domeniul „cofraje”

Renovare: Racordul sistemului de sigilare
printr-o tăietură de separare ulterioară în
beton

2

1

2

1

B

B
SH

ca. 3 – 4 cm

ca. 5– 8 mm

AM
ca. 8 cm

3
ca. 3 cm

1 Sistem de sigilare compozit

AM Material de umplere (lemn/polistiren)

2 Plasă de armare

B Beton

3 Material de șpaclu anticapilar

SH Cofraj

cu Sopro DBE 500

Nut de păstrare realizat la nivelul construcției la roșu.

Tăierea unui nut de păstrare în capul bazinului, pentru preluarea sistemului de sigilare compozit pe suprafață.
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Soluție de detaliu: Racordarea sistemului de sigilare
Racordarea sistemelor de sigilare compozite la bazinele metalice
Ca urmare a unei multitudini de structuri de bazine și a faptului că pentru producerea bazinelor de înot se utilizează cele mai diferite materiale de construcție, este necesar ca la proiectele de construcții cu sistem de sigilare compozit, sistemul de sigilare să se racordeze la corpul
bazinului. Acest lucru înseamnă că pe zona din jurul bazinului se montează ca de obicei un strat de acoperire din gresie, inclusiv sistem de
sigilare compozit, după care se combină de exemplu cu un bazin din inox.
Este esențial ca la nivelul bazinului să se afle o flanșă la care să se
poată racorda sistemul de sigilare compozit.
Având în vedere formele diferite ale bazinelor și diversele structuri
de pardoseală în zona din jurul bazinului, de regulă trebuie elaborate
soluții de detaliu, în funcție de condițiile de la fața locului.

Racord la un bazin metalic cu
structură de șapă flotantă
6

4

Bazin din inox cu flanșă lată, pe care se poate aplica sistemul de sigilare compozit.

5

St
7

R

1
2

D

E

1 Racord la bazinul metalic cu Sopro PU-FD

7 Chituire rigidă cu Sopro TitecFuge®

2 Sopro FDB pentru acoperire

E Șapă, de ex. Sopro Rapidur® B5

3 Sistem de sigilare a zonei din jurul bazinului cu Sopro

F Gresie

DSF 623, prelucrat suprapus
4 Etanșare capilară cu Sopro Amestec de grund epoxidic

și nisip cuarțos
5 Montarea gresiei cu Sopro’s No. 1 S1 adeziv flexibil
6 Rost de dilatație umplut cu Sopro SanitärSilicon
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St Bazin metalic
D Izolație
R Bandă de izolare margine

3

F
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Soluție de detaliu: Racordarea sistemului de sigilare
Racordarea sistemelor de sigilare la bazinele metalice
Prelucrare

1 Pregătirea șapei racordate la bazinul metalic pentru lucrările de sigilare.

2 Curățarea flanșei metalice, peliculele de ulei și grăsime trebuie îndepărtate.

3 Grunduirea suprafețelor cu Sopro EPG 522, cu pulverizare ulterioară de nisip cuarțos.

4 Lipirea rosturilor cu Sopro FDB, ca suport de bază pentru următorul sistem de
sigilare care urmează să fie aplicat, Sopro PU-FD.

5 Etanșare cu Sopro PU-FD 570 la flanșa bazinului din inox.

6 Zona din jurul bazinului sigilată, cu racord la bazinul din inox. Sistemul de sigilare
Sopro PU-FD este pulverizat cu nisip cuarțos, pregătit pentru montarea ulterioară
a stratului de acoperire al pardoselii.
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Montarea mozaicului

Mozaicuri/mozaicuri din sticlă în zona de sub apă, respectiv în zona permanent udă
În ziua de astăzi pe piață există o multitudine de mozaicuri, concepute special pentru construcția de piscine și pentru realizarea
zonelor de wellness. Pe de o parte este posibil un număr nelimitat
de design-uri cromatice, pe de altă parte se poate monta aproape
orice fel de formă, cu ajutorul pietrelor de dimensiune mică.
Mozaicurile se realizează din cele mai diferite materiale (piatră
naturală, ceramică, sticlă etc.). Regula pentru toate este aceea
că, dacă se utilizează în zona de sub apă, respectiv în zona permanent udă, nu au voie să se fixeze cu partea posterioară (plasă
hârtie-plastic).
Practica a demonstrat că adesea adezivii de fixare utilizați de
producători nu sunt rezistenți la apă și astfel pietricelele își pierd
îmbinarea prin aderență cu mortarul de montaj, putând să cadă
una câte una.
Din motivele menționate, în zonele despre care se face vorbire trebuie utilizate numai mozaicuri fixate cu fața. Acest lucru prezintă
avantajul că mortarul de montaj se îmbină perfect cu pietricelele
mozaicului respectiv.

Dacă se utilizează mozaicuri de sticlă, în discuția de proiectare
trebuie să se atragă atenția asupra faptului că acestea nu se pot
monta decât cu mortare pe bază de rășini reactive, respectiv mortare îmbunătățite, cu priză hidraulică. Acest lucru se datorează
suprafeței speciale a sticlei. Posibilele avantaje și dezavantaje care
rezultă de aici trebuie explicate într-o discuție cu rol de consiliere.
Pentru a împiedica defectele optice cauzate de punțile de mortar
strălucitoare, mortarul aplicat trebuie netezit înainte de montare.

cat confo
rifi

rm

Ve

Observație: Mozaicurile nu se pot monta prin metoda combinată,
așa cum se cere în domeniul UW.

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

✚
Pietre de mozaic desprinse la capul bazinului.
Sopro’s No. 1
S1 adeziv flexibil

Mozaic cu fixare pe spate.

10% Sopro FD 447
(la placarea cu mozaic
din sticlă)

Perete și pardoseală

sau
DI

DI

N

88

88

E N 13 8

EN 120
04

N

N

R2 RG
DI
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EN 120
04

Pietricelele își pierd aderența și se
desprind din îmbinare.

N

R2 T RG
DI

Pătrunde apa și dizolvă adezivul de
rețea.

E N 13 8

Sopro FEP

Sopro FEP plus

Lipire și chituire
posibilă simultan

Lipire și chituire
posibilă simultan

Gresie și plăci în construcția de piscine

4

Alegerea sistemului de sigilare
Alegerea sistemului de sigilare corect depinde de apa de baie cu care bazinul va fi umplut ulterior și de posibila agresivitate a acesteia.
Decizia între sistemele pe bază de ciment sau rășini reactive se ia pe baza valorilor puse în evidența la analiza apei. Dacă din analiza apei
reiese că se utilizează un sistem pe bază de ciment, rezultă următoarea structură:

1. Sistem pe bază de
ciment
• Modelare
• Grunduire
• Sigilare compozită
• Lipire
• Chituire

Prelucrare: Sistem pe bază de ciment

Notă:
Dacă se utilizează Sopro TDS 823 umplerea bazinului este posibilă
deja după 3 zile!

1 Aplicarea Sopro TDS 823 în două etape de lucru, prin metoda de pulverizare.

2 Bazin sigilat cu Sopro TDS 823 înainte de controlul etanșeității.

3 După ce a trecut controlul de etanșeitate: Montarea gresiei cu un adeziv de gresie
cu priză hidraulică, prin metoda Buttering-Floating.

4 Chituirea suprafețelor cu Sopro TitecFuge® foarte rezistent.
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Alegerea sistemului de sigilare
Recomandare produs

Structură sistem piscine
(apă normală potabilă)

Structură sistem cimentare

ă

de baz

cat confo
rifi

rm

Ve

Suport

C2 TE S1

uire

Grund

DI

Grund Sopro

N E N 1 20 0 4

uri

riz
ire cu

Șpăclu

ncuială

Sopro‘s No. 1
S1 adeziv flexibil

Sopro
SBP 474

ire/te

Șpăclu

uire

Grund

Grund Sopro

are

Sopro
Bauchemie GmbH

t sigil
1. Stra

Sopro
Bauchemie GmbH

re

t sigila

t

contac

Sopro ZR Turbo XXL

Sopro DSF 423

+10%
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rifi

rm

e
Strat d

Sopro TDS 823

Sopro
DSF 623

Ve

2. Stra

C2 TE S1
DI
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Lipire
Sopro megaFlex TX
Mortar în strat subțire
pe bază de ciment, reactiv, foarte flexibil
Ve

CG2 WA
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Sopro FD 447
(numai la mozaicul
din sticlă, consultați și
capitolul 2)
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Sopro‘s No. 1
S1 adeziv flexibil
prin metoda combinată

E N 13 8

ea
Chituir
®

Sopro TitecFuge plus
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Sopro TitecFuge lat
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Pentru notițele dvs.
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Alegerea sistemului de sigilare

Dacă din analiza apei rezultă că apa din piscină conține substanțe agresive, care atacă betonul, structura bazinului trebuie executată cu
rășini reactive.

2. Sistem de rășini reactive
• Modelare
• Grunduire
• Sigilare compozită
• Lipire
• Chituire

Prelucrarea rășinilor reactive
Structura sistemului de sigilare pe bază de rășini reactive se compune
dintr-un strat de grund și unul de material de sigilare.
Rășinile reactive au nevoie de o temperatură minimă de +10 °C pe
șantier, pentru a putea fi prelucrate în siguranță (de ținut cont la
șantierele pe timp de iarnă).
Pentru a garanta o execuție sigură a lucrărilor de sigilare, la început
trebuie determinat punctul de condensare, plecând de la temperatura
componentei, umiditatea aerului și temperatura aerului. În acest fel
vă asigurați că în momentul aplicării nu s-a format, respectiv nu se
formează condens și că astfel îmbinarea prin aderență dintre straturi
nu este influențată negativ.
Dacă se formează condens, execuția lucrărilor este interzisă.

Măsurarea temperaturii aerului și a umidității relative a aerului.
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Determinarea punctului de condensare
Definiția punctului de condensare:
Temperatura punctului de condensare este temperatura la care se
atinge saturația maximă a aerului cu vapori de apă.
Dacă temperatura scade sub punctul de condensare, se formează
apă de condens (ceață).
Absorbția vaporilor de apă în aer depinde de temperatură.
De aici rezultă că aerul cald poate conține mai mulți vapori de apă
decât aerul rece.
Determinarea temperaturii punctului de condensare:
a) Măsurarea temperaturii aerului
b) Măsurarea umidității relative a aerului
c) Măsurarea temperaturii suportului
d) Determinarea temperaturii punctului de
condensare pe baza tabelului
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Determinarea punctului de condensare

Temperatura
aerului

(°C)

Temperaturile punctului de condensare în °C la o umiditate relativă a aerului de
45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2

-7,77

-6,56

-5,43

-4,40

-3,16

-2,48

-1,77

4

-6,11

-4,88

-3,69

-2,61

-1,79

-0,88

-0,09

6

-4,49

-3,07

-2,10

-1,05

-0,08

+0,85

+1,86

8

-2,69

-1,61

-0,44

+0,67

+1,80

+2,83

+3,82

10

-1,26

+0,02

+1,31

+2,53

+3,74

+4,79

12

+0,35

+1,84

+3,19

+4,49

+5,63

+6,74

14

+2,20

+3,76

+5,10

+6,40

+7,58

15

+3,12

+4,65

+6,07

+7,36

+8,52

16

4,07

5,59

6,98

8,29

17

5,00

6,48

7,92

9,18

18

5,90

7,48

8,83

10,12

19

6,80

8,33

9,75

11,09

20

7,73

9,30

10,72

21

8,60

10,22

22

9,54

11,16

23

10,44

24

11,34

25

80%

85%

90%

95%

-0,98

-0,26

+0,47

+1,20

+0,78

+1,62

+2,44

+3,20

+2,72

+3,62

+4,48

+5,38

+4,77

+5,66

+6,48

+7,32

+5,82

+6,79

+7,65

+8,45

+9,31

+7,75

+8,69

+9,60

+10,48

+11,33

+8,67

+9,70

+10,71

+11,64

+12,55

+13,36

+9,63

+10,70

+11,69

+12,62

+13,52

+14,42

9,47

10,61

11,68

12,66

+13,52

14,58

15,54

10,39

11,48

12,54

13,57

14,50

15,36

16,19

11,33

12,44

13,48

14,56

15,41

16,31

17,25

12,26

13,37

14,49

15,47

16,40

17,37

18,22

12,00

13,22

14,40

15,48

16,46

17,40

18,36

19,18

11,59

12,92

14,21

15,36

16,40

17,44

18,41

19,27

20,19

12,52

13,89

15,19

16,27

17,41

18,42

19,39

20,28

21,22

12,02

13,47

14,87

16,04

17,29

18,37

19,37

20,37

21,34

22,23

12,93

14,44

15,73

17,06

18,21

19,22

20,33

21,37

22,32

23,18

12,20

13,83

15,37

16,69

17,99

19,11

20,24

21,35

22,27

23,30

24,22

26

13,15

14,84

16,26

17,67

18,90

20,09

21,29

22,32

23,32

24,31

25,16

27

14,08

15,68

17,24

18,57

19,83

21,11

22,23

23,31

24,32

25,22

26,10

28

14,96

16,61

18,14

19,38

20,86

22,07

23,18

24,28

25,25

26,20

27,18

29

15,85

17,58

19,04

20,48

21,83

22,97

24,20

25,23

26,21

27,26

28,18

30

16,79

18,44

19,69

21,44

23,71

23,94

25,11

26,10

27,21

28,19

29,09

32

18,62

20,28

21,90

23,26

24,65

25,79

27,08

28,24

29,23

30,16

31,17

34

20,42

22,19

23,77

25,19

26,54

27,85

28,94

30,09

31,19

32,13

33,11

36

22,23

24,08

25,50

27,00

28,41

29,65

30,88

31,97

33,05

34,23

35,06

38

23,97

25,74

27,44

28,87

30,31

31,62

32,78

33,96

35,01

36,05

37,03

40

25,79

27,66

29,22

30,81

32,16

33,48

34,69

35,86

36,98

38,05

39,11

45

30,29

32,17

33,86

35,38

36,85

38,24

39,54

40,74

41,87

42,97

44,03

50

34,76

36,63

38,46

40,09

41,58

42,99

44,33

45,55

46,75

47,90

48,98

Exemplu 1:

Exemplu 2:

Temperatura aerului: (măsurare)
+10 °C
umiditate rel. a aerului: (măsurare)
70 %
Temperatura suprafeței de bază: (măsurare)
+9 °C
Temperatura punctului de condensare: (citire)
+4,8 °C
dată temperatura suprafeței de bază este cu min. +3 °C
peste temperatura punctului de condensare:
➥ 7,8 °C < 9 °C

Temperatura aerului: (măsurare)
+27 °C
umiditate rel. a aerului: (măsurare)
75 %
Temperatura suprafeței de bază: (măsurare)
+22 °C
Temperatura punctului de condensare: (citire)
+22,2 °C
dată temperatura suprafeței de bază este cu min. +3 °C
peste temperatura punctului de condensare: ➥ 25,2 °C > 22 °C

Aplicare posibilă!

Aplicarea nu este posibilă!
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Alegerea sistemului de sigilare
Structură sistem piscine

Recomandare produs

(apă termală și sole)

Structură sistem rășină reactivă

Suport de bază

Grund Sopro
cat confo
rifi

rm

Ve

Grunduire

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

Șpăcluire cu rizuri

Sopro‘s No. 1
S1 adeziv flexibil

Șpăcluire/tencuială

Sopro
SBP 474

Grunduire

Sopro
EPG 522

Sopro
Nisip cuarțos fin

1. Strat sigilare

2. Strat sigilare

Sopro PU-FD KF 572
Culoare de contrast

Armătură

cat confo
rifi

DI

R2 T

EN 120

N E N 1 20 0 4

N

E N 13 8

R2 RG
N

88

88

E N 13 8

DI

DI

N

DI

DI

R2 T RG

N

EN 120
04

04

N

EN 120

88

R2 T RG
DI

DI

Sopro Nisip
cuarțos grosier

04

N

rm

Lipire

Ve

Sopro PU-FD 570
Sopro PU-FD 571

E N 13 8

Sopro DBE 500
Sopro FEP 604 suplu

Chituirea
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Sopro FEP

Sopro FEP plus

Gresie și plăci în construcția de piscine
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Alegerea sistemului de sigilare
Prelucrare: Sistem de rășini reactive
Înainte de lucrările de sigilare toate suprafețele trebuie rectificate, marginile trebuie rupte și posibilele zone cu bășici reparate.

1 Grunduirea suprafețelor cu Sopro EPG 522. Consum în funcție de capacitatea de
absorbție a suportului.

2 Acoperirea stratului proaspăt de Sopro EPG 522 cu Sopro Nisip cuarțos fin.

3 Finisarea suprafețelor sablate, uscate, cu corindon.

4 Integrarea țesăturii de armare în sistemul de sigilare compozit, în zona de sub apă.

5 Amestecarea atentă a Sopro PU-FD cu transvazare și a doua operație de amestecare.

6 Sigilarea unui bazin cu Sopro PU-FD.
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Alegerea sistemului de sigilare
Prelucrare: Sistem de rășini reactive

7 Sigilarea unei suprafețe de pardoseală cu Sopro PU-FD 571.

8 Sopro PU-FD KF 572 Culoare de contrast se poate adăuga în materialul de etanșare,
pentru a obține o distincție cromatică mai bună între stratul 1 și stratul 2.

9 Sopro PU-FD KF 572 Culoare de contrast se amestecă în Sopro PU-FD – veți obține
o nuanță gri.

10 Acoperirea suprafeței sigilate cu Sopro PU-FD 570 cu nisip cuarțos, cu ajutorul
unui pistol cu pâlnie.

11 Verificarea grosimii totale a stratului sistemului de sigilare compozit.

12 Verificarea etanșeității (min. 14 zile).

Indicație: Toate materialele pe bază de rășină reactivă trebuie amestecate cu grijă. După prima operație de amestecare, materialul
trebuie transvazat într-un nou ambalaj și amestecat din nou.
În mod special la prelucrarea produsului Sopro PU-FD trebuie să vă asigurați că intervalul de timp dintre prima și a doua aplicare este
de maximum 12 – 36 ore.
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5

Condiții de bază
La construcțiile noi izolate și în special la lucrările în construcții deja
existente (renovarea clădirilor vechi), constructorii continuă să aibă
de-a face cu substructuri care nu permit o montare sigură și fără
probleme a ceramicii pe stratul superior al pardoselii.
Din păcate, la lucrările în construcții deja existente aceste suporturi
de bază critice ies la iveală abia după deschiderea pereților și pardoselilor, ceea ce nu e de natură să simplifice faza de proiectare. Dar
suporturile de bază critice nu se întâlnesc numai la renovări, ci și la
construcțiile noi. Acest lucru este valabil mai ales când suporturile
de bază au suferit din cauza activității de pe șantier, când foarte
probabil au fost montate greșit sau din cauza faptului că prezintă
încă umiditate reziduală, ca urmare a presiunii respectării termenului.
De regulă montatorul este confruntat cu astfel de suporturi de bază
critice abia pe șantier.
În ciuda acestui fapt i se cere să monteze o un strat relativ subțire,
„rigid“, de cioburi de gresie sau piatră naturală pe aceste suporturi
de bază critice labile, și acesta să reziste permanent, fără deteriorări.
În contextul mișcărilor, trebuie menționat în orice caz planșeul din
grinzi de lemn cu scânduri de lemn, respectiv stratul de acoperire
din plăci aglomerate. Pentru a monta, fără deteriorări, un strat
de gresie sau piatră naturală pe aceste suporturi de bază critice
(lemn, suporturi de bază mixte etc.), este important ca acest strat
să se separe de suportul de bază, prin izolație. Izolația trebuie să
fie capabilă să preia încărcările din trafic și tensiunile proiectate.

Renovare în clădirile vechi.
Când gresia și plăcile se montează direct pe suporturi de bază sensibile la
deformare, formarea de fisuri în rosturi și materialul de placare este aproape inevitabilă.

Sopro FDP 558 este o placă izolatoare din fibră de poliester, care
se produce cu grosimile 2 mm, 4 mm, 7 mm, 9 mm și 12 mm. Poate
fi utilizată pentru izolare, izolare termică și de asemenea ca soluție
de amortizare a zgomotului provocat de pași. În plus îmbunătățește
rezistența la încovoiere (începând de la 7 mm) a întregii construcții.
Dacă, pe lângă izolație, trebuie îndeplinite standarde înalte și în
ceea ce privește sistemul de amortizare a zgomotului provocat de
pași, în acest scop foarte adecvată este folosirea plăcii Sopro TDP
565 (8 mm).
Pe lângă o amortizare eficientă a zgomotului provocat de pași,
aceasta poate fi utilizată și ca termoizolație. Un domeniu de utilizare
special îl constituie scările în locuințele cu mai multe etaje.

Dușumea ca suport de bază pentru montarea de gresie.
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FDP 558/TDP 565/TEB 664
Date tehnice

Sopro
TDP 565

Sopro
FDP 558

Sopro
FDP 558

Sopro
TDP 565

Compoziție

Placă din fibră de poliester, presată, legată cu rășini sintetice.

Placă pe bază de rășini
sintetice, presată
cu fibre sintetice cu strat
special de vlies-sandvici.

Grosime

2 mm
Placă de izolare

4 mm
Placă de izolare

7 mm
Placă universală
de izolare și montaj

9 mm
Placă universală
de izolare și montaj

12 mm
Placă de izolare
confort

8 mm
Placă de amortizare a
zgomotului provocat
de pași

Format placă

100 cm × 60 cm

100 cm × 60 cm

100 cm × 60 cm

100 cm × 60 cm

100 cm × 60 cm

100 cm × 60 cm

Greutate

cca. 0,8 kg/m²

cca. 2,9 kg/m²

cca. 4,5 kg/m²

cca. 6,3 kg/m²

cca. 8,4 kg/m²

cca. 4,2 kg/m²

Unitate de
ambalare

Cutie:
30 plăci = 18 m²
Palet:
400 plăci = 240 m²

Cutie:
15 plăci = 9 m²
Palet:
200 plăci = 120 m²

Cutie:
12 plăci = 7,2 m²
Palet:
120 plăci = 72 m²

Cutie:
10 plăci = 6 m²
Palet:
100 plăci = 60 m²

Cutie:
7 plăci = 4,2 m²
Palet:
80 plăci = 48 m²

Pachet:
5 plăci = 3 m²

Reducerea zgomotului provocat de pași

până la 8 dB*
cu gresie

până la 10 dB*
cu gresie

până la 10 dB*
cu gresie

până la 10 dB*
cu gresie

până la 10 dB*
cu gresie

până la 16 dB*
cu gresie

Conductivitate
termică

0,0511 W/mK

0,0954 W/mK

0,0793 W/mK

0,0950 W/mK

0,0944 W/mK

0,085 W/mK

Rezistență la transmi- 0,039 m² K/W
sie termică

0,042 m² K/W

0,088 m² K/W

0,095 m² K/W

0,127 m² K/W

0,10 m² K/W

Comportament la foc Clasa E
DIN EN 13 501-1

Clasa E

Clasa E

Clasa E

Clasa E

Clasa E

* Valoare la standul de probă conform DIN EN ISO 140-8, cu rol orientativ. Notă: Întrucât valorile de ameliorare a protecției împotriva zgomotului provocat de pași determinate și indicate de institutul de verificare nu se regăsesc întotdeauna la proiectele de construcție concrete, din cauza faptului că acestea diferă de structura standardizată de institute, se recomandă în orice caz ca nivelul de
ameliorare a protecției împotriva zgomotului care trebuie implementat în mod real la obiectul de construcție să fie constatat prin montarea și măsurarea unei probe!
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5.1

Izolarea suporturilor de bază critice
Suporturi de bază din lemn

Pardoselile din lemn și planșeele sunt în multe case mai vechi un suport de bază standard, pe care se pot monta, fără deteriorări, straturi
de gresie. Materialul de construcție precum lemnul are totuși o viață proprie perpetuă, lucru care se explică prin apa stocată în lemn. Ceea
ce înseamnă că atunci când cedează apă (uscare) apar fenomene de contracție, iar atunci când absoarbe apa, se umflă. Stratul superior
rigid nu face față în mod permanent acestei schimbări de formă. La montarea directă, urmările sunt formarea de fisuri și de goluri.

Formare de fisuri în stratul superior, în zona îmbinărilor dintre plăcile aglomerate,
cauzate de vibrații (de ex. mașina de spălat).

Formare de fisuri și spărturi în gresie, din cauza montării directe pe pardoseala din
lemn.

Umflături și contracții

Încovoiere

Transfer direct al tensiunii asupra stratului superior rigid, cu consecința formării de fisuri.
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5.1

Izolarea suporturilor de bază critice
Suporturi de bază din lemn
Când sunt un întreg (cu chituire), pardoselile din ceramică și piatră
naturală se comportă ca o foaie mare de sticlă. Acest lucru semnifică faptul că sus-menționatele tensiuni și mișcări din substructură
trebuie compensate. Prin lipirea plăcii Sopro FDP 558 (≥ 7 mm) pe
suportul de bază din lemn, stratul de pardoseală se izolează. În plus,
rezistența la încovoiere a întregii construcții se mărește, iar tensiunile
și deformările care apar sunt amortizate de stratul de izolare.

Exemplu de pardoseală de lemn.

F

5

3

4

3

Notă:
În zonele umede (baie), înainte de montarea gresiei
pe placa de izolare trebuie aplicat un sistem de sigilare
compozit (de ex. Sopro TDS 823) (consultați pagina 256).

Stratul de izolare (Sopro FDP 558) preia forțele în direcție verticală și orizontală, îndeplinind rol de amortizor de șocuri și lagăr de alunecare.

1 Fixare cu holșuruburi (poz. 010)

5 Sopro DF 10® DF 10 (poz. 070)

2 Sopro HPS 673 (poz. 020)

F Gresie

3 Sopro Mortar flexibil în strat subțire (poz. 040/070)

U Suport de bază/dușumea

4 Sopro FDP 558 (poz. 040)
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5.1

Izolarea suporturilor de bază critice
Suporturi de bază din lemn
Dacă statica construcției cu grinzi de lemn, respectiv statica planșeului de lemn o permite, este posibil ca, cu ajutorul unei mase de
șpaclu întărite cu fibre (Sopro VarioFS) și cu inserarea unei plase de
armare suplimentare, cu fibre lungi (SoproTex®), să se realizeze un
strat subțire, de distribuție a sarcinii.

individuale, care ulterior se distribuie pe toată secțiunea stratului de
masă de șpaclu. Prin distribuirea fibrelor „lungi“ se pot prelua acum
forțe de încovoiere foarte mari. Stratul de masă de șpaclu trebuie
aplicat la o grosime de minimum 20 – 25 mm. Montarea gresiei este
posibilă apoi prin contact direct.

Plasa de armare cu fibre lungi se montează pe suprafață, prin
suprapunere, înainte de distribuirea VarioFS. După ce se aplică masa
de șpaclu, plasa de armare cu fibre lungi se descompune în fibre

F

7

6

5

4

3

2

1

U

20 – 25 mm
Structura stratului

1 Fixare cu holșuruburi (poz. 010)

6 Sopro Mortar flexibil în strat subțire (poz. 040/070)

2 Sopro Acril de sigilare

7 Sopro DF 10® DF 10 (poz. 070)

3 Sopro HPS 673 (poz. 020)

F Gresie

4

SoproTex plasă șpaclu fluid*
®

U Suport de bază/dușumea

5 Sopro VarioFS

* Fibrele se distribuie pe toată secțiunea masei de șpaclu proaspete.
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5.1

Izolarea suporturilor de bază critice
Suporturi de bază din lemn
Structura sistemului

is

du

em

ii f

se

Recomandare produs
o a r t e re

n

Lem

Sopro FAS 551

Sopro HPS 673

HPS

Sopro VarioFS

673

re

ăna

ept
t pi

Pa

≥7

mm

FDP

DI

Ve

S2

N E N 1 20 0 4

Ve

Ve

S2

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

C2 EF S1
DI

C2 E S1

N E N 1 20 0 4

DI

Sopro VarioFlex®
Silver

Sopro VarioFlex® XL

N E N 1 20 0 4

558

Sopro MG-Flex® XXL
rapid

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro MG-Flex®

DI

Pa

N

88

CG2 WA
DI

nare

eptă
t pi

E N 13 8

rm

Ve

N

cat confo
rifi

88

CG2 WA

E N 13 8

erire

p
Aco
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cat confo
rifi

rm

DI

cat confo
rifi

C2 FT

rm

C2 TE

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro FDP 558

Sopro DF 10® DF 10

Sopro FL plus
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5.1

Izolarea suporturilor de bază critice
Suporturi de bază din lemn
Prelucrare

1 Pardoseală de lemn care în cadrul renovării trebuie acoperită cu un strat de ceramic.

2 Dușumelele elastice trebuie fixate în prealabil cu holșuruburi.

3 Trebuie verificată planeitatea pardoselii de lemn. Dacă nu este plană, trebuie
procedat la nivelare.

4 Pentru ca masa de șpaclu auto-nivelantă pentru lucrările de nivelare să nu intre în
rosturile dintre scânduri, acestea trebuie închise cu Sopro Acril de sigilare.

5 La toate componentele verticale (pereți) trebuie lipite benzi de izolare margine (de
ex. Sopro RDS 960).

6 Suprafața dușumelei trebuie tratată în prealabil cu Sopro HPS 673. Aceasta sigilează
lemnul la suprafață și garantează o îmbinare foarte bună a produselor care se
montează ulterior.
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Izolarea suporturilor de bază critice
Suporturi de bază din lemn
Prelucrare

7 Produsul flexibil, întărit cu fibre, autonivelant Sopro FAS 551 sau VariosFS se aplică
în contact direct cu dușumeaua.

8 Sopro FAS 551 se distribuie și se compactează cu un valț cu țepi, pentru ca la final
să se obțină o suprafață perfect plană.

9 Dacă suportul de bază din lemn este perfect plan, Sopro VarioFlex® XL se aplică cu
șpaclul cu dinți direct pe suprafața pregătită cu Sopro HPS 673 pentru montarea
plăcii izolatoare Sopro FDP 558.

10 Pozarea plăcii Sopro FDP 558 (9 mm) se face complet etanș, în patul de mortar
aplicat în prealabil.

11 Prelucrarea și tăierea plăcilor Sopro FDP 558 este posibilă, de exemplu, cu un
ferăstrău circular manual.

12 Plăcile Sopro FDP 558 se montează cu ușurință, îmbinându-se direct cap la cap.
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5.1

Izolarea suporturilor de bază critice
Suporturi de bază din lemn
Prelucrare

13 Montarea se face cu îmbinare decalată.

14 Suprafața izolată a dușumelei este pregătită pentru preluarea stratului ceramic.

15 Aplicarea adezivului de gresie Sopro VarioFlex® XL pe placa Sopro FDP 558, pentru
montarea stratului ceramic.

16 Montarea ceramicii în patul de mortar pregătit în prealabil.

17 Chituirea suprafeței cu Sopro FL plus sau Sopro DF 10® DF 10.

18 Strat ceramic izolată pe un suport de bază de lemn.
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Izolarea suporturilor de bază critice
Pardoseli ușoare, în strat gros
La lucrări în construcții deja existente, constructorii sunt adesea
confruntați cu planșee care, din cauza vârstei acestora și parțial
din cauza tasărilor și mișcărilor materialelor utilizate cândva, s-au
deformat în așa mare măsură că o egalizare în strat subțire nu mai
este posibilă.

9

4

1

2

3

Frecvent, șapele standard nu sunt o soluție din cauza greutății lor.
Este nevoie de un strat de nivelare ușor, pentru a rectifica „pardoseala veche“.
Pe lângă suprafețele strâmbe de pardoseală, a devenit între timp
standard ca pe aproape toate șantierele, conductele de agenți să
fie întinse peste pardoseală. Acest lucru este valabil mai ales pentru
șantierele noi. Și aici sunt necesare straturi de egalizare ușoare,
pentru a crea pe pardoseala existentă o nouă bază pentru structura
ulterioară.
Aceste straturi de nivelare ușoare sunt legate (în amestec cu lianți
cu întărire rapidă, de ex. Rapidur® B5/B3/B1) și conferă în stare
întărită, o foarte bună rezistență la compresiune. În combinație
cu o șapă (umedă sau uscată) se pot aplica o mulțime de situații
diferite de șantier.

*
1

6

7

8

Informații obțineți la Sopro AT Hotline

1 SMART® sistem de renovare a șapei

(SMART® adaos ușor cu Rapidur® B5/B3/B1)
2 SoproTex® Plasă de șpaclu fluid
3 VarioFS
4 HPS 673
5 Dușumea
6 Conducte
7 Izolație
8 Şapă
9 Placă aglomerată

* Pentru construcția de locuințe cu încărcări corespunzătoare din trafic (2kN/m2)
sistemul de construcție ușoară se poate combina cu o masă de șpaclu (VarioFS).
În acest fel se obține o pardoseală utilă cu greutate mică pe suprafață și înălțime
redusă.
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5.1

Izolarea suporturilor de bază critice
Suporturi de bază din lemn
Prelucrare

1 Suportul de bază (lemn) trebuie protejat cu o folie, respectiv cu HPS 673 împotriva
pătrunderii umezelii.

2 Amestecarea umpluturii ușoare legate cu SMART® adaos ușor și Rapidur® B5.

3 Distribuirea, compactarea și netezirea umpluturii ușoare legate.

257

5.1

Gresia și plăcile în renovarea clădirilor vechi
și pe suporturi de bază critice

Izolarea suporturilor de bază critice
Construcții din beton
Din cauza tipului de construcție (plafoane diferite) și vârstei tinere,
construcțiile noi tind către modificări ale formei impuse de fizica
construcțiilor, cauzate de contracție, penetrare și oboseală. Perioadele
de execuție scurte nu permit respectarea intervalelor de așteptare
specificate în norme pentru finisaje (domeniu gresie și plăci). Urmarea
o reprezintă deteriorările pardoselii și pereților cu straturi de acoperire
rigide, sub formă de goluri și fisuri.

1. Plăci de pardoseală din beton tânăr
Plăcile de pardoseală și pereții din beton tânăr au nevoie de o
anumită perioadă pentru întărire și uscare. Ca urmare a scurtărilor
produse de fenomenul de contracție, norma DIN 18 157 prescrie ca
montarea gresiei să se facă pe un beton standard vechi de șase luni
la fața locului. Aceste perioade nu se respectă decât rar. Lucrările
executate cu mortare în strat subțire, foarte flexibile, pe un beton
vechi de trei luni au devenit între timp standard și sunt posibile. Dacă
perioadele de execuție se scurtează în continuare, singura soluție
care rămâne este izolația.

Prin contracția pardoselii se formează tensiuni.

Placă de pardoseală din beton proaspăt într-un terminal de aeroport.

Urmarea o reprezintă deteriorările îmbinării prin aderență pe suprafețe mari, în stratul
superior.

Deteriorare a îmbinării prin aderență, din cauza montării grăbite a unei plăci de
pardoseală din beton.
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Împiedicarea formării de goluri prin montarea unei izolații, care are rolul unui lagăr
de alunecare.
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5.1

Izolarea suporturilor de bază critice
Construcții din beton
2. Planșee pretensionate
Planșeele pretensionate care se montează cu o supraînălțare
(1 – 5 cm) se relaxează ca urmare a fenomenului de curgere lentă
și de oboseală a materialului și au voie chiar să prezinte săgeată
(neproblematic din punct de vedere static). Stratul de acoperire
rigid montat în contact direct nu este scutit de această relaxare,
ci suferă deteriorări sub formă de spargeri ale muchiilor, fisuri etc.
Aceasta înseamnă că și aici sunt necesare măsuri pentru a obține
un strat fără deteriorări.
Trimitere la problematica din fișa de observații DNV.

Planșeu pretensionat cu supraînălțare.

Planșeu supraînălțat, pretensionat, care se relaxează și se poate lăsa cu 2 – 4 cm în
punctul central.

Relaxarea planșeului cu formare de fisură în stratul superior.

Dispunerea de încercări pentru verificarea săgeții și a capacității portante maxime a
unui sistem izolat.

Derivație fără deteriorări a deplasării verticale pe linia orizontală, ca urmare a stratului de izolare (Sopro FDP 558).
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5.1

Izolarea suporturilor de bază critice
Construcții din beton
Structura sistemului

Recomandare produs
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Sopro
FL plus

*

Corespunde cerințelor C2 TE în conformitate
cu DIN EN 12 004utilizând o dantură de 10.
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5.1

Izolarea suporturilor de bază critice
Construcții din beton
Prelucrare

1 Grunduirea unui suport absorbant.

2 Montarea Sopro FDP 558 pentru izolarea stratului superior (piatră naturală).

3 Pozarea stratului de piatră naturală cu Sopro MB 414.

4 Suprafață finită montată.
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Amortizarea zgomotului provocat de pași
Măsuri suplimentare conform DIN 4109
Pentru a obține o protecție anti-zgomot modernă în clădirile mai
vechi, respectiv în clădirile fără șape flotante, pentru amortizarea
zgomotelor, adesea construcțiile portante executate cu contact
forțat, cum sunt plafoanele, palierele sau scările, trebuie izolate
acustic de stratul de pardoseală. Acest lucru este posibil în cazul
unei renovări prin montarea plăcii de izolare Sopro FDP 558, a plăcii
TDP 565, respectiv a TEB 664 între substructură și stratul din gresie.
Prin aceste măsuri se obțin valorile limită în conformitate cu DIN
4109 și directivele VDI.
Dacă într-o casă cu etaj, în cadrul măsurilor de renovare se schimbă
pardoseli din materiale anti-vibrații, care contribuie la protecția
împotriva zgomotului provocat de pași, cu o pardoseală din
gresie și plăci, care nu prezintă o ameliorare a protecției împotriva
zgomotului, trebuie să vă asigurați că, prin măsuri adecvate, se
păstrează sistemul de amortizare a zgomotului provocat de pași al
pardoselii (consultați în această privință Fișa de observații ZDB). În
acest scop este adecvată montarea plăcii Sopro FDP 558 și TDP 565.

Sopro TDP 565

Sopro FDP 558

Ameliorarea protecției împotriva zgomotului provocat de pași
Sopro FDP 558

2 mm

până la 8 dB*

Sopro FDP 558

4 mm

până la 10 dB*

Sopro FDP 558

7 mm

până la 10 dB*

Sopro FDP 558

9 mm

până la 10 dB*

Sopro FDP 558

12 mm

până la 10 dB*

Sopro TDP 565

8 mm

până la 16 dB*

* Valoare la standul de probă conform DIN EN ISO 140-8, cu rol orientativ. Indicație: Întrucât valorile de ameliorare a protecției împotriva zgomotului provocat de pași determinate și indicate de
institutul de verificare nu se regăsesc întotdeauna la proiectele de construcție concrete, din cauza faptului că acestea diferă de structura standardizată de institute, se recomandă în orice caz ca nivelul
de ameliorare a protecției împotriva zgomotului care trebuie implementat în mod real la obiectul de construcție să fie constatat prin montarea și măsurarea unei probe!
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5.2

Amortizarea zgomotului provocat de pași
Măsuri suplimentare conform DIN 4109
În casa scării trebuie respectate următoarele cerințe privind amortizarea zgomotului provocat de pași:
• Case cu etaj și locuințe:

➥ n ivelul standard estimat al zgomotului provocat de pași
L’n,w = 58 dB
• Case duplex uni-familiale și case înșirate uni-familiale:

➥ n ivelul standard estimat al zgomotului provocat de pași
L’n,w = 53 dB
Ameliorarea protecției împotriva zgomotului provocat de pași se
obține de regulă prin șape flotante pe suprafețe de paliere și prin
rampe de scară suspendate elastic.
Plafoanele de locuință dintre locuințe străine și spații de lucru în clădiri
cu mai multe etaje necesită un nivel standard estimat al zgomotului
provocat de pași L’n,w ≤ 53 dB.
Așa cum s-a precizat mai sus, acesta se obține prin șape flotante.
Dacă montarea de șape flotante nu este posibilă în zona renovată,
în mod special la rampele de scară, prin utilizarea plăcilor Sopro
FDP 558 sau Sopro TDP 565 se poate obține nivelul de ameliorare
dorit și necesar.
Scările din oţel sau lemn, acoperite cu strat ceramice sunt problematice din punct de vedere acustic la călcare, pentru că nu posedă
sistem de amortizare împotriva zgomotului provocat de pași. Cu
Sopro FDP 558 9 mm sau 12 mm, respectiv cu Sopro TDP 565
8 mm, protecția împotriva zgomotului provocat de pași se poate
îmbunătăți considerabil.

Montarea Sopro TDP 565 pe un palier de scară cu montare ulterioară a pardoselii din
piatră naturală.

1 Sopro Grund (poz. 020)
2 Sopro Mortar flexibil în strat subțire

(poz. 030/040)
3 Sopro TDP 565 (poz. 030)
4 Sopro FL plus (poz. 050)
5 Rost elastic la componente verticale/perete –

Sopro silicon sanitar (poz. 060)
B Beton
F Gresie

F

4

5

2

3

Observație:
Dacă urmează să fie aplicate măsuri de amortizare a zgomotului provocat de pași, în prealabil întreaga construcție trebuie
evaluată conform DIN 4109, pentru că grosimea plafonului la
roșu influențează valoarea totală a sistemului de amortizare
împotriva zgomotului provocat de pași.
B

2
1
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Amortizarea zgomotului provocat de pași
Măsuri suplimentare conform DIN 4109
Pentru a obține o ameliorare a protecției împotriva zgomotului provocat de pași prin utilizarea sistemelor descrise este necesar ca proiectantul/șeful de șantier să se asigure că la montaj nu se integrează, din neglijență, punți acustice. Acest lucru ar reduce sau chiar anula
efectul măsurilor de ameliorare a protecției împotriva zgomotului provocat de pași.

Exemplu 1:

Greșit

Punte acustică, cauzată de mortarul de montaj.
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5.2

Amortizarea zgomotului provocat de pași
Măsuri suplimentare conform DIN 4109

Exemplu 2:

Greșit

Corect

Contact cu peretele al adezivului/mortarului din cauza lipsei benzilor de izolare margine.
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Amortizarea zgomotului provocat de pași
Măsuri suplimentare conform DIN 4109

Exemplu 3:

Greșit

Contact din cauza unui rost desfăcut între două plăci de izolație, care este umplut cu
mortar.
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5.2

Amortizarea zgomotului provocat de pași
Măsuri suplimentare conform DIN 4109
Structura sistemului

Recomandare produs

on

Bet

C2 TE S1

C2 E S1
DI

Ve

Ve

Ve

e
bțir

S2

N E N 1 20 0 4

DI

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

DI

cat confo
rifi

rm

C2 TE

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

e
duir

n
Gru

Ve

Grund Sopro

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

t su

rtar

Mo

tra
în s

Sopro MG-Flex®

Sopro VarioFlex® XL

Sopro’s No.1
S1 adeziv flexibil

Sopro TDP 565

Sopro FDP 558

Sopro FKM® XL

cat confo
rifi

CG2 WA

Sopro
FL plus

Sopro TitecFuge®
plus

Sopro Brillant®
PerlFuge

88

DI

erire

CG2 WA
N

r

rta
Mo

p
Aco

cat confo
rifi

rm

E N 13 8

Ve

DI

N

88

E N 13 8

Ve

N

88

88

CG2 WA

rm

E N 13 8

DI

DI

N

cat confo
rifi

rm

CG2 WA

Ve

cat confo
rifi

rm

Ve

558
FDP
sau
565
TDP

E N 13 8

Sopro DF 10®
DF 10

267

5.3

Gresia și plăcile în renovarea clădirilor vechi
și pe suporturi de bază critice

Sistem de încălzire în pardoseală, cu apă caldă, în strat subțire

Sistemele de încălzire în pardoseală, cu apă caldă sunt demult o
soluție de încălzire consacrată în construcția de locuințe. Acestea
sunt menționate și descrise în norma cu privire la șape DIN 18 560
Partea 2 „Șape și șape de încălzire pe straturi termoizolante“. Un
obstacol pentru structurile descrise în normă îl reprezintă grosimile
necesare ale straturilor care adesea nu sunt disponibile, mai ales la
lucrările în construcții deja existente.
Din necesitatea și dorința legitimă a beneficiarului de a putea recurge
la sisteme de încălzire cu apă caldă și la lucrările în construcții deja
existente, în ultimi ani s-a dezvoltat un nou tip de sistem de încălzire.
Aceste sisteme de încălzire în strat subțire au grosimea de cca.
17 – 20 mm și se pot realiza cu materialele Sopro uzuale pentru
montarea gresiei (material de izolare, masă de șpaclu, mortar în strat
subțire etc.), în sistem, pe pardoseala deja existentă.

Sistemul de încălzire de la partenerul de sistem Kermi este adaptat
structurii cu strat subțire.
Montare pe suport solid
Cea mai simplă structură o reprezintă montarea sistemului pe o
pardoseală veche portantă (gresie, piatră naturală), pe o șapă veche
sau pardoseală de beton. Sistemul de încălzire Kermi se lipește direct
pe suportul curățat și tratat în prealabil cu Sopro Grund sau Sopro
HPS 673. Structura de fagure împreună cu țevile de încălzire este
umplută apoi cu Sopro FS 15® plus sau Sopro FAS 551. Stratul de
acoperire a sistemului este de 3 mm. Înălțimea totală de montaj a
acestui strat încălzit cu apă caldă este de cca. 17 mm, oferind de
aceea multe posibilități pentru lucrările în construcții deja existente.

1 Suport (pardoseală veche

din gresie, șapă etc.)
2 Grund:
7

6

Suport absorbant:
Sopro Grund
Suport non-absorbant:
Sopro HPS 673
3 x-net C15 Sistem în strat subțire de la

Kermi
5

4 Masă de șpaclu fluidă Sopro FS 15®

4

5 Adeziv pentru gresie (Sopro‘s No.1

plus, Sopro FAS 551
S1 Flexkleber, Sopro FKM® XL,
Sopro VarioFlex® XL etc.)
6 Gresie
3

2
1
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5.3

Sistem de încălzire în pardoseală, cu apă caldă, în strat subțire

Montarea pe lemn și suporturi de bază critice
Dacă în proiectul de renovare respectiv există suporturi din lemn sau
alte suporturi de bază critice (suporturi mixte, suprafețe cu microfisuri
etc.), pe care trebuie să se monteze construcția de încălzire cu apă
caldă, în strat subțire, inclusiv acest lucru este posibil.
Aceste suporturi de bază critice sunt stabilizate și izolate în prealabil
cu Sopro FDP 558 (min. 4 mm).

Suportul de lemn se realizează conform descrierii din capitolul 5.1
„Suporturi de lemn“, se grunduiește cu Sopro HPS 673, dacă este
necesar se nivelează cu Sopro FAS 551, peste care, dacă este necesar,
se lipește Sopro FDP 558 (min. 4 mm). Pentru lipire trebuie utilizat
un adeziv pentru gresie cu întărire rapidă (Sopro‘s No. 1 404 rapid
Flexkleber, Sopro FKM® Silver etc.). Montarea ulterioară se face
conform descrierii din secțiunea „Montare pe suport solid“.

1 Suport de bază critic

(lemn, suprafață cu microfisuri etc.)
2 Grund:
10
9

Sopro HPS 673
3 Eventual Sopro FAS 551/

VarioFS ca soluție de nivelare
4 Adeziv pentru gresie (Sopro‘s No.1

8
7

404 rapid Flexkleber, Sopro FKM®
Silver etc.)
5 Sopro FDP 558 (min. 4 mm)

ca soluție de stabilizare și izolare
6 x-net C15 Sistem în strat subțire

de la Kermi
7 Masă de șpaclu fluidă z. B.
6

Sopro FS 15® plus, Sopro
FAS 551
8 Adeziv pentru gresie de ex. Sopro‘s

5

No.1 S1 Flexkleber, Sopro FKM® XL

4

9 Gresie

3

10 Sopro DF 10® DF 10

2
1
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Sistem de încălzire în pardoseală, cu apă caldă, în strat subțire
Montarea construcției pe lemn și suporturi critice
Prelucrare

1 După demontarea suportului de pardoseală vechi ajunge să se vadă suportul critic
din lemn. Peste suprafața de lemn și eventual peste resturile de adeziv trebuie să
se aplice Sopro HPS 673.

2 Denivelările pardoselii existente trebuie nivelate cu o masă de șpaclu fluidă auto-nivelantă (Sopro FS 15® plus resp. Sopro FAS 551/VarioFS).

3 Pentru ca de la substructură să nu se transmită tensiuni și deformări la structura
învecinată încălzită, trebuie efectuată izolarea cu Sopro FDP 558 4 resp. 7 mm.
Sopro FDP 558 trebuie lipit cu un adeziv pentru gresie (de ex. Sopro‘s No. 1
404 rapid).

4 Pe suprafața izolată, sistemul în strat subțire Kermi x-net C15 trebuie montat și
instalat în contact direct.

5 După montarea sistemului de încălzire, suprafața trebuie umplută, pentru acoperirea
țevilor, cu masă de șpaclu auto-nivelantă (Sopro FS 15® plus).

6 După întărirea masei de șpaclu fluide (în ziua următoare), se poate începe imediat
montarea gresiei.
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5.4

Încălzire electrică în pardoseală
Izolație termică suplimentară

Atât în domeniul renovărilor, cât și al construcțiilor noi există adesea dorința de a avea o pardoseală încălzită. Din motive tehnice
sau care țin de costuri, sistemele de încălzire în pardoseală nu se
pot monta întotdeauna ulterior sau, dacă se pot monta, numai cu
costuri foarte ridicate.

Sopro FDP 558 este adecvată ca placă de izolație și amortizare a
zgomotelor. În plus se poate utiliza ca placă de izolație termică.
Mai ales la componentele care vin în contact cu solul (subsoluri,
respectiv șape neizolate), pe care trebuie să se monteze un strat de
acoperire din plăci, se creează un efect de izolație termică prin
montarea Sopro FDP 558.

În acest caz o alternativă este un sistem de încălzire electrică
în pardoseală.

Prin combinarea Sopro FDP 558 cu ceramica, efectul de „rece la
picioare” al pardoselii este diminuat și atenuat.

Pentru a îmbunătăți eficiența elementelor electrice de încălzire în
pardoseală se recomandă utilizarea plăcii Sopro FDP 558 7 mm
sau 9 mm ca suport de montaj pentru elementul de încălzire în
pardoseală.

1 Grund Sopro (poz. 030)

5 Sopro FL plus (poz. 100)

2 Sopro Mortar flexibil în strat subțire (poz. 040/100)

E Suport de bază/șapă etc.

3 Sopro FDP 558 (poz. 040)

F Gresie

4 Încălzire electrică în pardoseală (poz. 070)

F

5

2

4

3

2

1

E

Vă rugăm să aveți în vedere:
Montarea sistemelor electrice de încălzire în pardoseală nu se limitează numai la pardoselile din ceramică și piatră naturală, ci este
posibilă și sub PVC, covor sau parchet (trebuie respectate instrucțiunile producătorului respectiv). Sistemele electrice de încălzire în
pardoseală se comandă de regulă prin intermediul unui regulator – de la o anumită dimensiune a suprafeței se pot monta relee de
protecție în circuitul de reglare. Sistemul de încălzire electrică în pardoseală trebuie conectat de către un instalator electric.
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Încălzire electrică în pardoseală
Izolație termică suplimentară
Încălzire electrică în pardoseală în zone umede (baia din locuință)
Dacă sistemul de încălzire electrică în pardoseală se utilizează în zone umede (baie), înainte de lucrările de montare a gresiei suprafața
trebuie sigilată cu un sistem de sigilare compozit. Din motive de siguranță trebuie verificat dacă sistemul de încălzire respectiv se poate
monta în zona expusă direct stropilor de apă (suprafață de sprijin a unui duș la același nivel cu pardoseala, cu gresie (trebuie verificate
instrucțiunile producătorului).

F

2

5

6

4

3

2

1

E

2
1 Grund Sopro (poz. 030)
2 Sopro Mortar flexibil în strat subțire (poz. 040/100)
3 Sopro FDP 558 (poz. 040)

6 Sistem de sigilare compozit în

două etape de lucru (poz. 090)

4 Încălzire electrică în pardoseală (poz. 070)

E Suport de bază/șapă etc.

5 Sopro FL plus (poz. 100)

F Gresie

Conexiune 220 V~
Regulator

Covor de încălzire

Senzor de
temperatură

Încălzire electrică în pardoseală, integrată în Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber.
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5.4

Încălzire electrică în pardoseală
Izolație termică suplimentară
Recomandare produs
cat confo
rifi

rm

Ve

Structura sistemului

C2 EF S1
DI

Șapă

N E N 1 20 0 4

tănare

p
Pat pie

Grund Sopro

Sopro VarioFlex®
Silver

Sopro FDP 558

Sopro FS
FS 15® plus

re

e izola

Placă d

ălzire

tric înc

ăcluire

DI

N E N 1 20 0 4

Ve

rm

C2 TE S1

cat confo
rifi

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

p
Strat ș

Încălzire electrică
în pardoseală
(exemplu)

Ve

t elec
Elemen

C2 FTE S1
DI

N E N 1 20 0 4

tănare

p
Pat pie

88

DI

N

cat confo
rifi

N

88

CG2 WA
DI

CG2 WA

Sopro No. 1 404 rapid
Flexkleber

rm

rm

cat confo
rifi

Sopro FKM® XL

Ve

Sopro No. 1
S1 adeziv flexibil

Ve

ea
Chituir

E N 13 8

E N 13 8

Sopro DF 10®
DF 10

Sopro FL plus

Regulator pentru încălzirea
electrică în pardoseală
(exemplu)
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Încălzire electrică în pardoseală
Izolație termică suplimentară
Prelucrare (exemplu)

1 Întocmirea planului de montaj prin derularea covorului termic pe suportul de bază,
pentru a determina poziția dorită a senzorului de încălzire. Dacă este necesar, țesătura de suport poate fi tăiată și covorul termic poate fi ajustat. Atenție: senzorul
de încălzire nu are voie să fie amplasat direct sub țeava de încălzire!

2 Cu o daltă, crestați stratul de bază pentru a introduce manșonul senzorului. Indicație:
Eficiența încălzirii se poate optimiza prin montarea plăcilor izolatoare Sopro FDP
558. În acest fel emisia de căldură către suportul de bază șapă este redusă.

3 Introduceți senzorul de temperatură în țeava goală și treceți cablul către doza
pentru comutator.
Atenție: Rezistența izolației covorului termic trebuie verificată de un
electrician calificat! Valoarea măsurată trebuie trecută în procesul verbal.

4 Acoperiți senzorul de temperatură și țeava goală cu adeziv de gresie (de ex. Sopro
FKM® XL sau Sopro´s No. 1) apoi realizați patul „prin pieptănare”.

5 Derulați covorul termic în poziția dorită pe patul proaspăt „pieptănat” și acoperiți
cu material de șpaclu, aplicat cu partea netedă a mistriei. Trebuie să vă asigurați
că nu deteriorați țevile de încălzire (portocaliu).

6 Covorul termic este integrat pe toată suprafața, cu o grosime uniformă a stratului,
cu Sopro Masă de șpaclu fluidă sau Sopro Mortar în strat subțire. După întărirea
patului de mortar, stratul de pardoseală poate fi montat cu Sopro Mortar în strat
subțire.
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5.5

Straturi foarte subțiri, de distribuție a sarcinii

În domeniul renovării, constructorii depind de regulă de înălțimea prestabilită (tocuri de uși, pardoseli deja existente etc.).
Structurile noi (folii, materiale izolante etc.) sau instalațiile ulterioare care de regulă se montează astăzi în pardoseală, nu permit întotdeauna
grosimea de montaj minimă a unei șape flotante, descrisă până acum conform DIN.
La revizuirea normelor DIN 18 560 resp. DIN EN 13 813 liantul rășină reactivă a fost inclus și acesta între materialele necesare pentru
realizarea șapelor. Aceasta înseamnă că acest liant permite, datorită rezistențelor sale mari la compresiune și la întindere din încovoiere,
realizarea de șape flotante, în strat subțire, precum și de șape pe strat separator, care au capacitatea de a face față permanent încărcărilor
corespunzătoare din trafic. În funcție de raportul de amestec dintre rășină și nisipul cuarțos (Sopro EE 771) se pot realiza straturi de distribuție a sarcinii cu o grosime de 2,5 cm.

1

2

3

DT

W

F

D

1 Sopro Mortar flexibil

în strat subțire (poz. 020)
2 Sopro FL plus (FL plus)

(poz. 020)
3 Sopro EE 771 (poz. 010)
W Termoizolație
D Izolație/bandă de izolare margine
F Gresie
DT Amortizarea zgomotului provocat

de pași/acoperire

Sopro EE 771
Rezistență la
întindere din încovoiere: 15 N/mm2
Rezistență la
compresiune: 60 N/mm2

Strat cu grosime de 2,5 cm, înalt solicitat, legat cu rășini epoxidice, pe strat de material izolant moale.
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5.5

Straturi foarte subțiri, de distribuție a sarcinii
Recomandări produs
cat confo
rifi

rm

Ve

Structura sistemului

SR-C60-F15
DI

N E N 13813

EE 774

Sopro EE 771

(opțional la toalete)

are
t etanș
1. Stra

are

t etanș

DI

cat confo
rifi

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Sopro
TDS 823

cat confo
rifi

rm

C2 TE S1

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

e
Strat d

Sopro
DSF 623 rapid

Ve

Sopro
DSF 623

t
contac

Ve

2. Stra

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

tănare

p
Pat pie

Sopro FKM® XL

Sopro VarioFlex® XL

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro’s No. 1 S1
adeziv flexibil

DI

E N 13 8

rm

Ve

N

cat confo
rifi

88

CG2 WA

CG2 WA
DI

N

88

ea
Chituir

E N 13 8

Sopro DF 10® DF 10

Sopro FL plus
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5.6

Suporturi de bază critice
La lucrările în construcții deja existente, din păcate nici proiectarea,
nici execuția nu au condiții optime de lucru și nici nu pot influența
condițiile suprafeței de bază. Suporturile de bază existente reprezintă
frecvent baza pentru o nouă structură. Trebuie verificată capacitatea
portantă și aleasă structura de sistem potrivită.

Suporturile de bază de montaj sunt diferite în ceea ce privește comportamentul de îmbinare prin aderență. Soluțiile sistemice de produs
trebuie elaborate prin raportare la condițiile concrete de pe șantier.

Suport de bază:
Pardoseală veche din gresie, portantă

Recomandare produs

cat confo
rifi

rm

Ve

Zonă interioară, respectiv uscată
(de ex. hol, living)
C2 TE S1
DI

Sopro No. 1 S1 adeziv flexibil

Agent de aderență pentru
suporturi de bază neabsorbante

Mortar în strat subțire, cu conținut de
ciment, flexibil, perete și pardoseală

DI

Ve

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro HPS 673

C2 E S1

C2 TE S1

Recomandare produs

N E N 1 20 0 4

DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Sopro FKM® XL

Sopro VarioFlex® XL

Adeziv flexibil cu praf redus,
extrem de performant, extra ușor,
multifuncțional

Mortar în strat subțire, cu conținut de
ciment, în pat mobil, numai pardoseală

DI

Sopro DSF 623

Sopro TDS 823

N E N 1 20 0 4

Sopro No. 1
S1 adeziv flexibil
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
flexibil, perete și pardoseală

DI

N E N 1 20 0 4

Ve

Ve

cat confo
rifi

C2 E S1

cat confo
rifi

rm

C2 TE S1

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Zonă exterioară, respectiv umedă
(consultați capitolul 3.1 până la 3.4)

C2 E
DI

S2

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® XL

Sopro MegaFlex® SL

Mortar în strat subțire, cu
conținut de ciment, în pat
mobil, numai pardoseală

Mortar în strat subțire,
bicomponentă, cu conținut de ciment, foarte flexibil, etanș la apă
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Suporturi de bază critice

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro No. 1
S1 adeziv flexibil

Grund Sopro
Dispersie pe bază de
rășini sintetice pentru
suporturi de bază absorbante

Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
flexibil, perete și pardoseală

cat confo
rifi

rm

rm

cat confo
rifi

Ve

Recomandare produs

Ve

Suport de bază:
Șapă uscată, fibră de gips/gips-carton

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® XL
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
în pat mobil, numai pardoseală

C2 TE S1
DI

Sopro HPS 673
Agent de aderență pentru suporturi de bază
neabsorbante

N E N 1 20 0 4

Sopro No. 1
S1 adeziv flexibil
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
flexibil, perete și pardoseală

Ve

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Suport de bază:
Resturi de adeziv de la mochetă, resturi de adeziv PVC
C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® XL
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
în pat mobil, numai pardoseală

C2 TE S1
DI

Sopro HPS 673
Agent de aderență pentru suporturi de bază
neabsorbante

* Pentru egalizarea șapelor din asfalt turnat consultați capitolul 11.
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N E N 1 20 0 4

Sopro No. 1
S1 adeziv flexibil
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
flexibil, perete și pardoseală

Ve

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Suport de bază:
Şapă din asfalt turnat*
C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® XL
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
în pat mobil, numai pardoseală
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5.6

Suporturi de bază critice

C2 TE S1
DI

Sopro Grund epoxidic cu nisip cuarțos
de acoperire
Agent de aderență
și barieră

Sopro No. 1
S1 adeziv flexibil
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
flexibil, perete și pardoseală

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® XL
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
în pat mobil, numai pardoseală

C2 TE S1
DI

Sopro HPS 673
Agent de aderență
pentru suporturi de
bază neabsorbante

N E N 1 20 0 4

Sopro No. 1
S1 adeziv flexibil
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
flexibil, perete și pardoseală

Ve

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Zonă uscată

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® XL
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
în pat mobil, numai pardoseală

C2 TE S1
DI

Sopro DSF 623
Agent de aderență
și sigilare

N E N 1 20 0 4

Sopro No. 1
S1 adeziv flexibil
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
flexibil, perete și pardoseală

cat confo
rifi

rm

rm

cat confo
rifi

Ve

Zonă umedă

Ve

Suport de bază:
Lacuri vechi, vopsea pe bază de ulei

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

rm

cat confo
rifi

Ve

Recomandare produs

Ve

Suport de bază:
Șapă de xilolit

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® XL
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
în pat mobil, numai pardoseală
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Suporturi de bază critice
Recomandare produs

DI

Sopro ESG 868

N E N 1 20 0 4

Sopro No. 1
S1 adeziv flexibil
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
flexibil, perete și pardoseală

Suport de bază:
Bazin placat cu material plastic
DI

EN 120

04

N

DI

N

88

R2 T RG
E N 13 8

Sopro FEP
Lipire și chituire

282

cat confo
rifi

rm

C2 TE S1

Ve

cat confo
rifi

rm

Ve

Suport de bază:
Suport de bază contaminat cu ulei

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® XL
Mortar în strat subțire,
cu conținut de ciment,
în pat mobil, numai pardoseală

Gresia și plăcile în renovarea clădirilor vechi
și pe suporturi de bază critice

5.6

Suporturi de bază critice
Suport de bază mixt
3

2

1

Sopro HPS 673

Grund Sopro

Agent de aderență
pentru suporturi de
bază neabsorbante

Dispersie pe bază de rășini sintetice
pentru suporturi de bază absorbante

rm

M

DI

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

C2 TE S1

C2 E S1

C2 TE S1
DI

cat confo
rifi

rm

rm

cat confo
rifi

Ve

2

Ve

5

Ve

F

Recomandare produs

DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

4

Din cauza deformabilității lor diferite, dilatațiilor și îmbinării lor cel mai
adesea non-aderente, suporturile de bază mixte reprezintă un tip de
suport de bază critic, despre se știe că e expus și formării de fisuri.
Sopro FDP 558 4 mm, 7 mm, 9 mm sau 12 mm izolează pardoselile
ceramice și din piatră naturală de tensiunea suportului de bază.

Sopro No. 1
S1 adeziv flexibil
Mortar în strat subțire, cu
conținut de ciment, flexibil, perete și pardoseală

Sopro VarioFlex® XL

Sopro FKM® XL

Mortar în strat subțire, cu
conținut de ciment, în
pat mobil, numai pardoseală

Adeziv flexibil cu praf
redus, extrem de performant, extra ușor, multifuncțional

Șapă cu microfisuri
F

5

2

3

2

1

E

Ve

E N 13 8

Ve

88

N

cat confo
rifi

rm

E N 13 8

cat confo
rifi

CG2 WA
DI

DI

N

88

CG2 WA

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro FDP 558

DI

N

Fisurile care se formează în șapele critice – de ex. în șapele încălzite
unde țevile sunt acoperite insuficient – se pot continua în pardoselile
ceramice și din piatră naturală. Sopro FDP 558 4 mm formează un strat
de izolare, prevenind astfel riscul formării de fisuri. Datorită grosimii
reduse, puterea de încălzire a sistemului de încălzire din pardoseală
nu se reduce.

Sopro
FL plus

Sopro Brillant®
PerlFuge

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro DF 10®
DF 10

5 Sopro FF plus/
1 Sopro Grund (suporturi de bază absorbante)

Sopro Brillant® PerlFuge/
Sopro DF 10® DF 10

2 Sopro Mortar flexibil în pat subțire

E Șapă cu microfisuri

3 Sopro FDP 558

F Gresie

4 Sopro HPS 673 (suporturi de bază neabsorbante)

M Suport de bază mixt (absorbant și neabsorbant)
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Sisteme de produse Sopro pentru
construcții durabile

Structura schematică a sistemului

se

ii f

du

du

du

se

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 40**

o a r t e re

is

FDP 558

is

is

ii f

o a r t e re

em

em

em

ii f

se

Plăci/covoare de izolare și amortizare, cu emisii reduse*

o a r t e re

TDP 565
TDP 565

Bandă de sigilare și izolare plus
AEB® plus 639

DGNB: Cel mai înalt nivel
de calitate 4,
Rândul 40**

DGNB: Cel mai înalt nivel de calitate 4,
Rândul 9**

* O prezentare generală a tuturor produselor găsiți în broșura noastră despre sustenabilitate.
** Evaluarea conform DGNB (Sigla de calitate Germană pentru Construcții Durabile), criteriu „ENV1.2 Riscuri pentru mediul înconjurător local“ (versiunea 2018).
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Montarea sigură a pietrei naturale

6

Condiții de bază

O multitudine de pietre naturale din toată lumea (mai mult de
6.000 de tipuri de piatră) se montează în zilele noastre pe șantierele
noastre. Tehnologiile moderne de prelucrare și tăiere fac restul și
permit realizarea de plăci din piatră naturală și în aproape toate
formatele și grosimile cu o exactitate foarte mare și acest lucru la
prețuri foarte bune între timp.

Compoziția mineralogică în conferă pietrei naturale proprietățile
tipice ale acesteia (culoare, structură, rezistență la compresiune,
rezistență la încovoiere etc.). Aceasta este însă și motivul pentru
sensibilitățile posibile, cerințele ridicate adresate montatorilor și
produselor de montaj.

În trecut prin producerea plăcilor (gatere/despicătoare) rezultă toleranțe de grosime (prin debitare și despicare) care este compensată
numai prin montări în strat gros. Prin intermediul plăcilor de piatră
naturală calibrate utilizate în prezent (debitare exactă și grosime
egală) montarea în strat subțire este posibilă fără probleme.

Blocurile sunt tăiate corespunzător în funcție de dorințe.

Baza și materialul de căutare pentru placarea profesională cu piatră naturală.

Plăci debitate pentru un proiect.

Piatră naturală în zonele interioare.

Piatră naturală în zonele exterioare.
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6

Montarea sigură a pietrei naturale

Condiții de bază

Prin compoziția mineralogică a acesteia piatra naturală deține o
sensibilitate diferită și de luat în seamă. Umiditatea (umiditatea
mortarului), lichidele, acizii și bazele pot cauza modificări în structura
pietrei. Acest lucru semnifică faptul că atunci când mineralele intră
în contact cu aceste particule se poate declanșa un proces chimic
care cauzează o de exemplu o modificare a culorii pietrei.

Din acest motiv mortarul pentru piatră naturală trebuie să se
întărească întotdeauna rapid (priză rapidă în combinație cu apa
de înaltă puritate), să conțină tuf vulcanic și în funcție de tipul de
piatră naturală (materiale transparente) să fie pe bază de ciment alb.

Cu atât mai mult se va acorda atenție faptului că nu intervine nicio
modificare la procesul de montare.

Umiditatea migratoare (ploaie, apă pluvială etc.) la o uzură ulterioară
joacă de asemenea un rol important în ce privește influențarea
aspectului vizual al pietrei. În funcție de cât de deschiși sunt porii
pietrei aceștia se întunecă mai mult sau mai puțin. Dacă piatra are
posibilitatea să se usuce la loc aceste părți întunecate revin de regulă
la culoarea inițială.

Înregistrare microelectronică în raster a unei plăci din piatră naturală: Prin interstițiile
mari de aer se poate observa că pietrele naturale tind să preia multă apă.

Îngălbenirea pietrei naturale este evidențiată prin intermediul piritei aflată în piatră
care se modifică din cauza potențialului ridicat de apă din mortarul în strat gros.

Decolorările unei pietre naturale în domeniul exterior din cauza migrării umidității prin
intermediul fugului.
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Montarea sigură a pietrei naturale

Condiții de bază
Grosimi plăci
Grosimea plăcilor depinde de solicitare, rezistența pietrei, formatul
plăcii, tehnica de montare precum și suprafața de bază. Dacă plăcile
sunt montate în exterior, se iau în considerare intemperiile, care au
efect de asemenea asupra grosimii plăcilor.
Plăcile din piatră naturală cu o lungime laterală de până la 40 cm
trebuie să aibă o grosime de min. 7 mm, fâșiile de piatră naturală
min. 10 mm. Plăcile Solnhofener de ex. trebuie să prezinte o grosime
pentru acoperirile de pardoseală cu o lungime laterală de până la
35 cm de 10 mm și la o lungime laterală de peste 35 cm de 15 mm.

În funcție de solicitări, în privința sarcinilor dinamice speciale, a nu
se confunda cu sarcinile statice punctiforme, grosimile plăcilor se
determină după o procedură corespunzătoare de măsurare conformă
cu DNV (1.4). În practică se dovedește faptul că nu este permisă
orientarea în funcție de grosimile minime (depinzând de solicitările
la trafic imprevizibile și oscilațiile fugurilor din piatră, în special la
acoperirile de pardoseală), ci în mod preventiv trebuie selectate
materiale mai groase pentru plăci.

Valori orientative pentru rezistențe la presiune și încovoiere a pietrei naturale
Grupe de pietre

A. Pietre solidificate
1. Granit, sienit
2. Diorit, gabbro
3. Porfir cuarțos, ceratofir, porofirit, andezit
4. Bazalt, melafir,
lavă bazaltică
5. Diabas
B. Piatră stratificată
6. Piatră din nisip silicos
a) Cuarț pe matrice, cuarțit, gresie șistoasă
b) Piatră nisipoasă cuarțoasă
c) Altă piatră nisipoasă cuarțoasă
7. Piatră calcaroasă
a) Calc dens (solid) și dolomit (inclusiv marmură)
b) Alte pietre calcaroase incl. conglomerate calcaroase
c) Travertin
8. Piatră vulcanică tuf
C. Piatră metamorfă
9. a) Gnais, granulit
b) Amfibolit
c) Serpentin
d) Ardezie

1993
Rezistența la presiune a pietrei uscate
DIN 52105
N/mm²

1993
Rezistența la încovoiere a pietrei uscate
DIN 52112
N/mm²

90 – 270
120 – 300
120 – 300
250 – 400*
80 – 250
180 – 250*

5 – 22
10 – 20**
7 – 20
13 – 25

150 – 300*
120 – 200*
20 – 180

11 – 25

75 – 240
20 – 160
20 – 100
20 – 30*

100 – 280
170 – 280*
140 – 250*

15 – 25**

1 – 15
12 – 20**
3 – 21
2 – 15
2 – 13
0,5 –   6

5 – 25
40 – 80

* Valori rezistență la presiune din 1993 conform DIN 52 105
** Valori rezistență la încovoiere 1993 conform DIN 52 105
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Condiții de bază

Piața de piatră naturală deja menționată este aproape de necuprins
și oferă o multitudine de materiale.
Pentru a obține o vedere de ansamblu maximă în privința carierelor
de piatră existente sunt tratate în mod individual plăci din piatră
naturală. Prin tratare se înțelege aplicarea de rășini reactive la suprafața plăcilor. Această procedură implică o suprafață închisă cu fond

puternic de culoare. De altfel această suprafață închisă este aproape
etanșă la apă. Astfel la montare sau chituire pot apărea pete sau
decolorarea zonelor marginale.
Parțial plăcile sunt stabilizate și pe partea posterioară cu rășini. Acest
lucru semnifică faptul că mortarele de montaj nu intră în contact cu
piatra ci cu stratul de rășină reactivă lucios.

Strat de rășină

Suprafețe tratate cu rășină pentru remedierea crăpăturilor etc.

Plăci tratate cu rășină în suprafață.

Strat de rășină
Formare de pete din
cauza umidității la
suprafața de față

Placă din piatră
naturală

Placă tratată pe partea posterioară cu rășină și plasă.

Indicație:
Dacă se montează plăci tratate cu rășină, se utilizează produse
cu întărire foarte rapidă în combinație cu apa de înaltă puritate.
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Apa se acumulează la chituire laterală în flancuri și nu poate difuza în sus.
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6

Condiții de bază
Montarea în strat subțire și mediu
Avantaje

Dezavantaje

•
•
•
•
•

• Două etape de lucru (1-a șapa/2-a montarea)
• Numai plăci calibrate resp. numai toleranțe reduse de dimensiune
în grosimea stratului
• Inegalitățile mai mari din suprafața de bază
trebuie compensate

Risc redus de decolorare
Permite montarea de suprafețe mari
Timpi reduși de uscare și întârziere
Chituire rapidă posibilă
În strat mediu diferențele de grosime se pot compensa

Montare în strat gros
Avantaje

Dezavantaje

• Se pot monta materialele de plăci cu diferențe mari de grosime
• Numai o societate necesară

•
•
•
•
•
•

Adecvat pentru suprafețe mici până la medii
Pericol de decolorare mare
Învelirea mai puțin bună la încălzirea în pardoseală
Fuguri deschise menținute mai mult timp din cauza uscării
Pe termoizolații numai în cazul traficului redus*
Nu sunt indicate rezistențe clar definite în privința presiunii și
încovoierii la solicitările de trafic
• Nu este adecvată pe șape din sulfat de calciu

Conținutul de umiditate a suprafețelor de bază la montarea
în strat subțire, mediu și gros conform metodei CM
Strat de pardoseală

Conținut de umiditate
al șapei de ciment

Conținut de umiditate
al șapei din sulfat de calciu

• Acoperiri din piatră și ceramice
în strat subțire/strat mediu

2,0 – 2,5 CM-% neîncălzit/încălzit

0,5 CM-%** neîncălzit
0,3 CM-% încălzit

• Acoperiri din piatră și ceramice
în strat gros

3,0 CM-% neîncălzit
2,0 CM-% încălzit

trebuie evitat***
trebuie evitat***

Observație:
Construcția drenajului consultați Capitolul 6.4

   *
**
***

Pentru straturi cu solicitare ridicată (sarcini la trafic de peste 1,5 kN/m2 precum și sarcini rulante) se măsoară grosimea necesară a șapei. Mortarele de montaj
(mortar în strat gros) pentru plăcile din piatră naturală nu pot înlocui stratul de distribuire a sarcinii necesar conform DIN 18 560 (DNV 2.1, 5.1).
Respectați fișa de caracteristici ZDB „Gresie și plăci ceramice, piatră naturală și din beton pe șape legate cu sulfat de calciu“ – Capitolul 7
„Montarea sigură a straturilor de acoperire solide pe construcțiile de pardoseală“.
Numai cu măsuri de grunduire pentru blocarea umidității (de ex. grund epoxidic Sopro).
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Montarea sigură a pietrei naturale

Condiții de bază
Paralel față de montarea tradițională în strat gros este tot mai
frecvență în domeniul pietrei naturale montarea în strat subțire
(DIN 18 157*), ca în cazul montării acoperirilor ceramice.

Decolorările fâșiilor de piatră
naturală în procedura combinată la perete.

Acest lucru prezintă avantajul că suprafețele pot fi solicitate și utilizate
mai rapid și în mod frecvent acestea constituie singura alternativă
pe șantierele noastre moderne uscate pentru montarea sigură a
pietrei naturale (consultați de ex. capitolul 9 „Gresia și plăcile în
construcțiile metalice și navale“).

Grosimea mortarului la montarea în strat subțire este de
cca. 1 – 5 mm.
Montarea stratului ceramic este aproape neproblematică în privința
modificărilor optice a pietrei naturale. În cazul montării pietrei naturale trebuie avută în vedere în special selecția de mortar de montaj
și de chituire. Decolorările, efectele deschis-închis (cauzate parțial
în special la procesul de montare) sau deformările trebuie evitate.

N

3

Viteza prizei mortarului cimentat are influență decisivă asupra aspectului vizual ulterior al plăcii. În mod preferat se utilizează mortarul pe
bază de ciment alb în strat subțire pentru montarea pietrei naturale.
Acesta este cu întărire normală, chiar și în acest caz se așteaptă
modificări vizuale - după cum indică încercările numite mai sus.
Diversitatea de piatră naturală este mare - Tehnica de aplicare Sopro
conferă multiple soluții de montare în acest caz.
Contactați tehnica de montare la

* cu mortare verificate conform DIN EN 12 004

4

Încercare cu mortar gri și alb. Și mortarele albe pot cauza decolorări, cât timp acestea
nu se întăresc rapid.

2

1

ntaj:
ări de mo
Recomand 07-111
06 11 17
1 Sopro Grund (poz. 020)
2 Mortar în strat subțire:

piatră naturală sensibilă la decolorare:
Sopro adeziv flxibil pentru marmură & mozaic (perete și pardoseală) (poz. 030/040)
U

3 Mortar pentru rosturi: Sopro DF 10®

DesignFuge Flex (poz. 060)
4 Rost elastic: Sopro MarmorSilicon (poz. 070)
N strat piatră naturală
U Suprafață de bază beton/ șapă de ciment
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6.1

Montarea în strat subțire
Fuguri de dilatație
Indiferent de tehnica de montare (strat subțire, mediu sau gros)
și la acoperirile din piatră naturală se planifică fuguri de dilatație.
Acestea nu au voie să fie închise cu silicoanele uzuale pentru ceramică sau sanitare. Se utilizează un silicon special apreciat (Sopro
MarmorSilicon) pentru a nu interveni decolorări la zonele de margine
în piatra naturală.

Decolorare

Silicon
Material de umplere
posterioară

Placă din piatră
naturală

Siliconul eronat (de ex. rețea acidă) cauzează din cauza migrării emulsifianților la
decolorări marginale ale canturilor plăcilor.

În cazul apariției decolorărilor în zonele marginale în majoritatea cazurilor acest lucru
nu mai este reversibil și rezultă frecvent în demontarea plăcilor deteriorate.

293

6.1

Montarea sigură a pietrei naturale

Montarea în strat subțire
Structura sistemului

Recomandare produs

Grunduire

Strat de contact

Ve

Ve

DI

N E N 1 20 0 4

DI

rm

C2 EF S1
N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

cat confo
rifi

C2 FT

rm

Pat pieptănare

Ve

Grund Sopro

C2 FT S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro adeziv flexibil
marmură- & mozaic

Sopro VarioFlex®
Silver

Sopro FKM®
Silver

Mortar în strat subțire,
flexibil pentru perete și
pardoseală

Mortar în strat subțire în pat
mobil

Mortar flexibil în strat subțire,
mediu și mobil pentru perete
și pardoseală

Ve

CG2 WA
N

88

E N 13 8

DI

DI

N

88

CG2 WA

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Chituirea

E N 13 8

Chituirea

pentru pro
at
anti
mucegai și
împotriva
ciupercilor

Sopro MarmorSilicon*
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Sopro FL plus*

cția
te

echi
p

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex*

* Marfă tratată conform reglementării privind produsele biocide.
Respectați informația actuală privind produsele de la adresa www.sopro.com
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Piatră naturală pe pardoseală de baie
fără bariere
Materialele din piatră naturală câștigă între timp toate domeniile de
construcții ale caselor. Pe lângă suprafețele de pardoseală ale unei
case piatra naturală ajunge în atenția beneficiarului și când este
vorba de amenajarea băilor.
Dacă aceasta este dorința acestuia înainte de decizia finală este
necesară o discuție de consultare în privința caracteristicilor pietrei
naturale în combinație cu apa săpunul și diferite soluții de curățare.
La diversitatea de piatră naturală disponibilă pe piață există piatră
care se poate utiliza foarte bine în domeniile umede, dar și altele
care nu sunt neapărat cazul.
Indiferent de piatra pentru care s-a decis beneficiarul, acesta trebuie să înțeleagă că este vorba de un "produs natural" care în timp
în special prin influența apei este supusă unei anumite modificări
(efectul deschis-închis).
Piatra naturală în baia fără barieră este montată pe pardoseala
sigilată compozit montată în prealabil (consultați Capitolul 3) în
strat subțire. Asociația Federală Gemană Steinmetze descrie foarte
detaliat într-una din fișele sala de caracteristici „Fișă de caracteristici
BIV 1.04 – piatra naturală în domeniul umed cu sisteme de sigilare
compozite (AIV)“ (ediția martie 2012) ce anume trebuie respectat
la planificarea și execuția băilor cu piatră naturală.
Suplimentar este în vigoare noul standard de sigilare DIN 18 534
amenajarea spațiilor interioare din iulie 2017, care descrie sistemele
de sigilare compozite ca sigilare DIN.

BIV · WEIßKIRCHENER WEG 16 · 60439 Frankfurt/Main

Materiale de sigilare în combinație cu gresie și plăci:
• Dispersii de polimeri
•	Combinații fibre sintetice-ciment-mortar
• Rășini reactive
•	Șlamuri minerale de sigilare cu capacitate
de acoperire a fisurilor
• Sisteme de sigilare de tip bandă
• Sigilanți de tip plat
Piatra naturală se poate prelucra la suprafață foarte bine prin intermediul tehnologiei mecanice existente în prezent. Acest lucru este
important în mod special pentru că suprafețele de duș se referă la
zonele în care accesul se realizează în picioarele goale și trebuie să
asigure pentru utilizator o siguranță bună la pășire.

Ajutor de orientare pentru stabilirea înclinației suprafeței luând în considerare prelucrarea
suprafețelor.
Înclinație
în %

Feuchtebelasteter Innenbereich
Private Bäder - Bäder in Hotelzimmern

Materialul
piatră naturală

1,0 – 2,0

șlefuit fin,
periat fin

Piatră dură și piatră
calcaroasă densă

1,5 – 2,5

șlefuit fin,
periat fin

Piatră calcaroasă,
piatră nisipoasă

1,5 – 2,5

șlefuită grosier, periată
grosier, frezată

Piatră dură și
moale

1,5 – 2,5

flambată și periată fin,
pulverizată cu nisip și
periată fin

Piatră dură și
moale

1,5 – 3,0

flambată, pulverizată
cu nisip

Piatră dură și
moale

BIV Merkblatt 1.04
Naturwerkstein in Nassbereichen mit Abdichtungen im Verbund (AIV)

Prelucrare

Stand März 2012
BIV Merkblatt 1.04 Naturstein im Nassbereich

Seite 1

Baie cu pardoseală din piatră naturală.
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Piatră naturală pe pardoseală de baie
fără bariere
Fișa de caracteristici numită în prealabil reprezintă în acest caz un
ajutor de orientare în privința înclinației suprafețelor și a prelucrării
utile a suprafețelor.
Băile sunt planificate și construite din ce în ce mai frecvent cu
dușuri la același nivel cu pardoseala. Acest lucru semnifică faptul
că suprafața dușului se drenează prin intermediul unei scurgeri în
pardoseală sau a unei rigole. Piatra naturală montată în această zonă
este supusă permanent la apă și umiditate. Pentru a nu se ajunge la
o decolorare permanentă a pietrelor în zona rigolei sau a scurgerii
din pardoseală încă de la planificare se va acorda atenție utilizării
pieselor constructive corecte de drenare.
Scurgerile în pardoseală și rigolele cu o margine ridicată resp. o încadrare etanșă a rostului nu au voie să fie utilizate la montarea pietrei
naturale. Apa se acumulează în zona de etanșare până la cantul
superior al marginii ridicate. Piatra naturală montată pe acesta preia
apa și nu mai poate să o cedeze pentru că aceasta este alimentată
în partea inferioară tot timpul cu apă.

Duș cu decolorări ale zonelor marginale în execuție din piatră naturală după uzură
intensivă.

Pentru o colorare închisă a pietrei naturale din pardoseala fără bariere a băii se utilizează piese componente de drenare care permit
scurgerea apei staționară pe sistemul de sigilare compozit. În cele
ce urmează sunt enumerate unele sisteme la care acest lucru este
inclus și cu care se prelucrează cu succes sigilanții compoziți Sopro.

Încercare: Apă acumulată în fața unei margini ridicate a rigolei pe o suprafață de duș.

Încercare: După un anumit timp plăcile de piatră naturală montate indică zone mai
închise la culoare.
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6.2

Piatră naturală pe pardoseală de baie
fără bariere
Sistemul Schlüter

Sistemul Dallmer

Sigilantul compozit se închide aliniat la suprafață, o scurgere a apei este ușor posibilă

Sigilantul compozit se aliniază la cantul superior. Apa se poate scurge fără piedici.
Diferite sisteme cu șine permit suplimentar o posibilitate cuprinzătoare de amenajări.

Sistemul Tece

Sistemul Geberit

Deosebit de frumos este remarcabil în cazul plăcilor din piatră naturale montate
faptul că apa care se strânge pe sigilantul compozit se poate scurge.

Unitatea de scurgere dispusă în perete permite o racordare ușoară a sistemului sigilant
compozit. Apa acumulată poate să se scurgă sigur și în acest caz fără piedici.

Sistemul Proline

Sistemul Gutjahr

Rigola este așezată fără margine ridicată aliniat cu suprafața în șapă. Scurgerea apei
este posibilă fără acumulări.

Recipientul rigolei este prevăzut cu o ramă care este perforată și astfel permite o
scurgere sigură a apei.
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Piatră naturală pe pardoseală de baie
fără bariere
Soluții de produs pentru băi fără bariere cu scurgeri în pardoseală și rigole
Sistem de sigilare compozit
Sopro AEB® Bandă de sigilare și izolare

Sopro DSF 623

Bandă de sigilare și izolare subțire, impermeabilă
și cu capacitate de acoperire a fisurilor, prevăzută
pe ambele părți cu o țesătură specială din vlies. Țesătura
din vlies acționează în mod optim ca îmbinare prin
aderență între banda de sigilare și de decuplare și adezivul
de gresie pe bază de ciment. Este adecvat pentru sigilarea sigură și flexibilă a suprafețelor de perete și pardoseală sub gresie și plăci ceramice precum și gresie din
piatră naturală în băi, dușuri și spații umede. Zonele de
suprapunere sau îmbinările de capăt se lipesc etanș cu
Sopro Racofix® adeziv de montaj, Sopro Racofix® adeziv
de montaj S Sopro adeziv de fixare și sigilare, Racofix®
WaterBlock sau cu Sopro TDS 823.
În special adecvate ca măsură rapidă de sigilare
pe șantiere la termen.
Adecvat pentru clasele de influență a apei W0-I
până la W2-I conform DIN 18 534 precum, W3–I
conf. DIN 18 534.

Șlamuri de etanșare, monocomponente, pe bază
de ciment pentru realizarea de sigilianți cu capacitate
de acoperire a fisurilor. Adecvate pentru sigilarea alternativă a balcoanelor, teraselor, dușurilor, spălătoriilor,
instalațiilor WC, bazinelor de înnot. Pentru etanșarea
pardoselilor de gresie vechi, solide, portante pe balcoane și terase (gresie pe gresie). Pentru placarea interioară
pentru rezervoarele de apă uzuală până la o adâncime
a apei de 4 m. Adecvat pentru clasele de influență a apei
W0-I până la W3-I conform DIN 18 534 precum și W1–B
conform DIN 18 535.

Sopro FDF
Sigilare fluidă, plastică cu capacitate de acoperire a
fisurilor, monocomponentă, fără solvenți cu elasticitate
ridicată . Pentru sigilările compozite la perete și pardoseală cu gresie și plăci contra apei fără presiune în
zonele solicitate la umezeală de ex. în băi, dușuri, spălătorii, instalații sanitare. Adecvat pentru clasa de influență a apei W0-I și W1-I (perete/pardoseală) precum și W2-I
(perete).
Culoare contrastantă: Sopro FlächenDicht flexibel FDF
527.

Ve

Adeziv flexibil alb pentru piatră naturală pe bază de
ciment, cu întărire rapidă, cu conținut de tuf vulcanic,
C2 FT conform DIN EN 12 004, pentru poziționarea și
montarea de plăci de marmură și piatră naturală
de culoare deschisă, calibrate, stabile la deformare
chiar și în zona subacvatică . Siguranță ridicată la
decolorare, eflorescențe și pătare. Cu tuf calcaros
de Rin și ciment alb pentru reducerea pericolului de
decolorare. Adecvat pentru încălzirea în pardoseală și
sigilări alternative.

DI

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

Sopro adeziv flexibil marmură- & mozaic

rm

cat confo
rifi

C2 FT

Ve

Mortar de montaj
C2 FT S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro FKM® Silver
MultiFlexKleber Silver
Adeziv flexibil, performant, pe bază de ciment, gri
argintiu, cu întărire rapidă, multifuncțional, C2 FT
S1 conf. DIN EN 12 004, îmbunătățit cu aditivi sintetici
și tuf calcaros original de Rin. Pentru poziționarea și
montarea de acoperiri ceramice de pardoseală și perete,
în special pentru gresie din piatră naturală de
culoare deschisă, sensibilă la deformare pe toate
suprafețele de bază. Pentru gresie porțelanată format
mare la perete și pardoseală. Pentru balcoane și
terase. Adecvat pentru încălzirea în perete și pardoseală
și sigilări alternative. Consistență de prelucrare foarte lăptoasă, smântânoasă și totuși rezistentă. Cu
tehnologia cunoscută 4-in-1. Ideal pentru șantiere la
termen datorită întăririi rapide.

cat confo
rifi

rm

Ve

Chituirea

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex
1 – 10 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment, flexibil, cu întărire rapidă, rezistent, , CG2 WA conform DIN EN 13 888, pentru chituirea
în culori vii și fără urme de calcar a tuturor tipurilor de ceramică și piatră naturală. Protecția ridicată împotriva ciupercilor de mucegai* și
microorganismelor, precum și faptul că nu se formează urme de calcar garantează un aspect frumos și în culori vii al rostului,
pentru mult timp, în interior și exterior, precum și mai ales în zonele expuse la umiditate. Efectul de perle inclus și tehnologia Hydrodur® garantează rosturi hidrofuge și rezistente la murdărie, precum și caracteristici antimicrobiene. Adecvat și în zonele exterioare pentru chituirea gresiei și
plăcilor în stat subțire (≤ 4 mm). Pentru zona de piscine recomandăm Sopro TitecFuge® plus și Sopro TitecFuge® lat, Sopro FugenEpoxi plus resp.
Sopro FugenEpoxi îngust sau Sopro FugenEpoxi plus.
* Marfă tratată conform reglementării privind produsele biocide.
Respectați informația actuală privind produsele de la adresa www.sopro.com
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6.3

Montare în strat mediu

Adiacent montajului în strat subțire reglementat conform DIN
(grosime mortar 1 – 5 mm) s-a dezvoltat și impus în paralel în ultimii
ani, în special în domeniul pietrei naturale, montajul în strat mediu.
În special în cazul montajului plăcilor de piatră naturală format mare
, care dispun foarte probabil și de toleranțe de grosime mai mici,
montajul în strat mediu este foarte binevenit. Montajul în strat mediu
se încadrează la o grosime a mortarului de 5 – 20 mm.
Diferite amestecuri de mortare permit montajul a aproape tuturor
tipurilor de pietre naturale. Există atât mortare în strat mediu cu
întărire normală, cât și pe bază de ciment alb cu întărire rapidă
(mortare albe).

Montarea pietrei naturale prin procedura în strat mediu cu Sopro MDM.

N

3
1 Sopro Grund

(poz. 020)
2 Piatră naturală sensibilă la

decolorare: Sopro MDM alb
piatră naturală insensibilă
la decolorare fără efect de
transparență:
Sopro MDM (poz. 050)
3 Mortar pentru rosturi:

Sopro DF 10® DesignFuge Flex
(Pos. 060)
N strat piatră naturală
U Suprafață de bază beton/

șapă de ciment

U

1

2
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Montare în strat mediu
Structura sistemului

Recomandare produs

Grunduire

Grund Sopro

Pat pieptănare

Mortar în strat mediu, cu
întărire rapidă, flexibil, cu
conținut de tuf calcaros

Solicitări ridicate

88

E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex*

CG2 WA
DI

DI

N

cat confo
rifi

rm

CG2 WA

N

E N 13 8

®

Sopro TitecFuge
plus*

pentru pro
at
anti
mucegai și
împotriva
ciupercilor

cția
te

echi
p

Mortar alb, în strat mediu,
cu întărire rapidă, flexibil, cu
conținut de tuf calcaros

cat confo
rifi

rm

Ve

Chituirea

Sopro MDM
alb

88

Sopro MDM

Ve

Strat de contact

Chituirea

Sopro MarmorSilicon*
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* Marfă tratată conform reglementării privind produsele biocide.
Respectați informația actuală privind produsele de la adresa www.sopro.com
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6.4

Sisteme de montaj cu capacitate de drenare
Sisteme drenate pentru domeniul exterior

Pentru protejarea straturilor exterioare contra umidității de profunzime
și pagube anti-îngheț recomandăm conform regulamentelor indicate,
ca acestea să fie montate cu mortare monogranulare. Evacuarea
obținută, rapidă a apei din construcție minimizează comportamentul
de eflorescență și decolorare al stratului superior. Este recomandabil.
în special la construcțiile de baloane filigrane, ca montajul să se realizeze cu mortarul de drenaj Sopro eXtra. Datorită compoziției liantului
acestuia nu intervin în acest caz efecte de eflorescență. Datorită
permeabilității ridicate a apei este asigurată o scurgere rapidă a
apei la un nivel de sigilare (de ex. Sopro DSF 623) și datorită spațiilor
mari între pori este asigurată o rezistență la îngheț.

Dacă sarcinile de trafic sunt ridicate în mod corespunzător structura
se dimensionează cu ajutorul DIN 1991 Eurocode 1 și DIN 18 560-2
în grosime.

Pentru suprafețe în zonele exterioare trebuie planificată o înclinație
de 1,5 – 3 % și șapa din mortar de drenaj trebuie combinată întotdeauna cu Sopro DRM 653.

Montarea

Grosimile stratului de mortar impuse conform DIN 18 322 de
10 – 30 mm pentru montarea în strat gros (montarea compozită) se
măresc în combinație cu mortarul de drenaj cu granulație grosieră,
pentru a ușura montajul și a obține un efect de drenare sigur.
Grosimi mari ale stratului de mortar (60 mm și mai mult) se pot aplica
fără probleme cu mortarele de drenaj. Din motivul lipsei proporției
fine (agregat) și a solicitării reduse la apă comportamentul de contracție și la deformare prin contracție se pot ignora. Conform fișei de
caracteristici ZDB „Straturi exterioare, construcții de placare cu gresie
și plăci în exteriorul clădirilor“ (ediția iulie 2008) trebuie respectată
o grosime minimă, din motive constructive, a construcției drenante
cu distribuire a sarcinii (șapă) de minim 50 mm.

Sopro DMX 619 se poate utiliza ca mortar de montaj
resp. la grosimea corespunzătoare pentru realizarea unui
strat de distribuire a sarcinii (șapă, min. 50 mm*) pe strat
separator, flotant sau în combinație.
Rețeta specială a acestui mortar împiedică la o umezire
ulterioară efectele uzuale și cunoscute de eflorescență,
cauzate de calcul liber.

Construcțiile cu capacitate de drenare se realizează prin tehnologia
de montare în strat gros sau drept construcție șapă pe care se plachează în final în strat subțire.
Dacă se lucrează în strat gros, mortarul de drenaj se precompactează, se trage și plăcile se bat, după ce acestea au fost șpăcluite
pe partea posterioară cu un agent de lipire (Sopro HSF 748, Sopro
șlam pentru marmură sau mortar în strat subțire etc.) în mortarul
de drenaj pregătit.
Dacă montatorul preferă montarea plăcilor în strat subțire se realizează cu mortarul de drenaj o șapă cu o grosime minimă de 50 mm.
Aceasta trebuie să se întărească și usuce 3 – 4 zile. În final se poate
realiza montarea plăcilor. La montarea în strat subțire (Sopro adeziv
flexibil marmură & mozaic, Sopro‘s No. 1 S1 adeziv flexibil etc.) este
util ca pe partea posterioară a plăcii (procedura Buttering) să se
șpăcluiască și în final să se lipească pe șapa cu capacitate drenantă.
Acesta prezintă avantajul că porii deschiși ai mortarului de drenare
rămân mai buni la suprafață.

* În funcție de solicitările de tradiv dimensiuni mai groase.
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Sisteme de montaj cu capacitate de drenare
Sisteme drenate pentru domeniul exterior (balcon/terasă)
N

3

2

4

6

1

5

B

Sopro DMX 619 pe sigilant compozit
cu covor de drenaj (structură șapă drentantă)

1 Sopro DSF 623

în două etape de lucru (poz. 070)
2 Sopro FL plus (poz. 100)
3 Sopro DMX 619 (poz. 090)
4 Șpăcluirea de contact (poz. 090)
5 Material de șpăcluit în pantă Sopro RAM 3

®

(poz. 020)

6 SOpro DRM 653 (poz. 080)
B Beton
N Placă din piatră naturală

Derularea covorului de drenaj Sopro DMX 619 pe suprafața etanșată cu montarea
ulterioară a pietrei naturale Sopro mortar de drenaj eXtra.
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Sisteme de montaj cu capacitate de drenare
Structura sistemului

Recomandare produs

nșare

t eta
1. Stra

anșare

t et
2. Stra

Sopro DSF 623 rapid

Sopro DSF 623

Montare „proaspăt
în proaspăt“

53

DRM 6

Sopro TDS 823

Sopro DRM 653

Montare pe strat
de distribuție a sarcinii

aj

e dren

N E N 1 20 0 4

C2 FT S1

Ve

Ve

Ve

C2 FT
DI

DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

C2 FT
DI

cat confo
rifi

cat confo
rifi

rm

act
e cont
ă resp.
Strat d e suprafața de baz

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

C2 FT
DI

Sopro DMX 619

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro DMX 619

Ve

Șapă d

C2 E
DI

S2

N E N 1 20 0 4

ii)
că p
(se apli a post. a plăc
e
rt
a
p
pe

echi
p

Ve

N

88

88

Sorpo FlexFuge plus*
Sopro FL plus*

CG2 WA

Sopro adeziv flexibil marmură & mozaic,
Sopro FKM® Silver,
Sopro megaFlex S2 turbo

pentru pro
at
anti
mucegai și
împotriva
ciupercilor

cția
te

E N 13 8

DI

N

cat confo
rifi

rm

CG2 WA
DI

rea

Chitui

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro HSF 748,
Sopro adeziv flexibil marmură & mozaic,
Sopro megaFlex TX

E N 13 8

Sopro DF 10®
DesignFuge Flex*

Sopro MarmorSilicon*

* Marfă tratată conform reglementării privind produsele biocide.
Respectați informația actuală privind produsele de la adresa www.sopro.com
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Prelucrare Sopro DMX 619
Montare ca șapă cu placare ulterioară în strat subțire

1 Amestecarea mortarului cu mixerul mecanizat sau pompa de șapă.

2 Așezarea de nivele.

3 Realizarea stratului de distribuire a sarcinii cu Sopro DMX 619.

4 Construcție șapă-drenare nelegată cu structură deschisă permeabilă.

5 Pieptănarea pe partea posterioară (procedura Buttering) a mortarului în strat subțire
(Sopro adeziv flexibil marmură & mozaic) pe placa de piatră naturală.

6 După aplicarea la partea posterioară a mortarului în strat subțire placa din piatră
naturală se lipește pe stratul de distribuire a sarcinii al mortarului de drenaj.
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6.4

Prelucrare Sopro DMX 619
Prelucrarea în strat gros

1 Amestecarea de Sopro DMX 619 cu betoniera.

2 Pregătirea mortarului în strat gros de drenare pentru montajul „proaspăt în
proaspăt“.

3 Aplicarea unui agent de lipire (Sopro HSF 748) pe partea posterioară a plăcii de
piatră naturală.

4 Baterea plăcii de piatră naturală în mortarul pregătit în strat gros cu capacitate
drenantă.

5 Distribuirea de Sopro DMX 619 pentru montarea unei plăci format mare în strat
gros.

6 Fixare mecanică a plăcii pregătite cu un agent de lipire (Sopro HSF 748) în strat
gros.
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Sisteme de montaj cu capacitate de drenare
Trepte în domeniul exterior
Și în domeniul rampelor de scară și a palierelor se constată mai
mereu decolorări ale straturilor de piatră naturală și eflorescențe din
motivul apei care pătrunde. Și în acest caz este utilă placarea stratului
de trepte cu un mortar cu capacitate drenantă (Sopro DMX 619).

1

4

2

3

Palierele resp. palierele intermediare ale unei scări nu au voie să se
scurgă pe rampele de scară, ci acestea trebuie să dispună întotdeauna
suplimentar de o posibilitate de drenare (scurgere în pardoseală,
gură de burlan etc.).

N

Suprafețe de terasă drenate prin intermediul unei trepte. Murdărirea este consecința.

1 Material de șpăcluit în pantă

Sopro RAM 3® Mortar pentru
renovare & nivelare
2 Sistem de sigilare compozit,

de ex. Sopro DSF 623
3 Mortar de montaj cu capacitate

de drenare Sopro DMX 619
4 Agent de lipire de ex.

Sopro adeziv flexibil marmură &
mozaic/Sopro HSF 748
N strat piatră naturală

Apa care pătrunde se scurge prin intermediul mortarului de drenaj
la sigilant. Important: Pe treapta cea mai de jos trebuie să fie planificată o posibilitate de infiltrare suficient de mare (zonă de pietriș
etc.). Suprafața de mortar de drenare trebuie să fie groasă de 3 cm
pentru a asigura un debit de trecere al fluxului de apă suficient.
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6.4

Sisteme de montaj cu capacitate de drenare
Trepte în domeniul exterior
Pentru a împiedica la rampele de scară o scurgere laterală a apei și
astfel o murdărire combinată a contratreptei se lipește înainte de
lucrările de etanșare lateral de ex. un ștraif de Styrodur la o înălțime
corespunzătoare (întotdeauna cu aproape un centimetru mai jos

decât grosimea ulterioară a stratului de mortar). După întărire acesta
este prelucrat cu sigilantul compozit (Sopro DSF) . Apa intervenită
nu poate ieși în lateral și este ghidară prin rampa de scară la ștraiful
de infiltrare.

1

Scurgerea laterală a apei cauzează pagube și murdărie inestetică.

TL
ST
Rampă de scară cu margine laterală.

N

3

2

3

1

Rampă de scară pregătită lateral cu margine.

P
ST

Structura unei placări de trepte.

1 Sistem de sigilare

compozit Sopro DSF 423

2 Mortar de montaj cu

capacitate de drenare
Sopro DMX 619

3 Agent de lipire de ex.

Sopro adeziv flexibil
marmură & mozaic/
Sopro´s No.1
S1 adeziv flexibil

N Strat piatră naturală
P Tencuială cu armătură
TL Rampă de scară
ST Ștraifuri de Syrodur
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Prelucrare Sopro DMX 619
Montaj „proaspăt în proaspăt“ pe o treaptă

1 Șpăcluire în pantă cu Sopro RAM 3® Mortar pentru renovare & nivelare.

2 Aplicarea de Sopro HSF 748 pe sigilantul compozit ca strat de contact pentru Sopro
DMX 619.

3 Pregătirea materialului de placare cu aplicarea pe partea posterioară de Sopro HS.

4 Montarea treptei de fixare în Sopro DMX 619.

5 Strat de mortar de drenaj pregătit pentru preluarea treptei.

6 Treaptă finalizată, fixată cu Sopro DMX 619.
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Pentru notițele dvs.
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Montare în strat gros
Montarea tradițională a pietrei naturale resp. a plăcii din beton prin procedura în strat gros - conform DIN 18 332 și DIN 18 333 – este
aplicată, dacă de ex. trebuie montate straturi cu toleranțe corespunzătoare de grosime.
Dacă standardul DIN impus impune un liant pentru amestecul de mortar-nisip-ciment acesta nu este suficient în general pentru o montare
fără reclamații a pietrelor naturale resp. din beton.
În practică s-a dovedit faptul că la o montare în strat gros se pot cauza și daune la îmbinarea prin aderență (între stratul de mortar și suprafața de bază resp. stratul de mortar și piatra naturală), eflorescențe, decolorări și efecte de transparență
Aceste daune, care rezultă printre altele din cauza umidității stratului gros se pot evita la utilizarea de șlamuri de aderență și de sigilare.
Acestea îndeplinesc simultan sarcina de înlesnire a aderenței și de sigilare.

Decolorarea zonelor de margine și modificările de culoare în cadrul plăcii din cauza potențialului ridicat de umiditate în mortarul în strat gros.

Structura sistemului pentru o montare sigură a stratului gros:
1 Sopro HaftSchlämme Flex punte de

aderență la suprafața de bază (Pos. 020)
2 Mortar în strat gros amestec ciment nisip tuf

calcaros, produs cu Sopro TrassBinder (Pos. 030)
3 Sopro adeziv flexibil marmură- & mozaic

ca punte de aderență la piatra naturală
sensibilă la decolorare
Alternativ la piatra naturală insensibilă la decolorare: Sopro HaftSchlämme Flex (Pos. 030/040)
4 Chituirea cu Sopro DF 10® DesignFuge

Flex/Sopro MFb lat gri beton (cu conținut de tuf
calcaros) (poz. 050)
Alternativ la solicitări ridicate:
Sopro TitecFuge® plus
B Suprafață de bază beton
N Strat piatră naturală
B

1

2

3

N

4

Observație:
Pentru umplerea rosturilor de dilatație la straturile de piatră naturală se utilizează silicoane speciale apreciate pentru piatră naturală.
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6.5

Montajul în strat gros
Recomandări produs

Mortar în strat gros
Mortar pe bază de ciment cu tuf calcaros cu întărire
hidraulică pentru așezare și montare în procedura în strat
gros conf. DIN 18 352, 18 332 și 18 333 a pietrelor
naturale insensibile la decolorare și a pietrelor naturale
precum plăcile de piatră naturală Solnhofener, marmură Jura precum și pietre din beton și pervaze de ferestre.
Prelucrarea în combinație cu șlamul pentru marmură
Sopro resp Sopro HSF 748.

Sopro mortar de montaj
cu tuf calcaros
Liant cu conținut de tuf calcaros
Liant special, cu conținut de tuf calcaros pentru producerea de mortare în strat gros și de fixare pentru
montarea de piatră naturală, cu un raport mare de tuf
calcaros pentru reducerea substanțială a pericolului de
eflorescențe de var și decolorare.
Trebuie amestecat la șantier cu nisip (granulația se
selectează în funcție de înălțimea constructivă).

Montarea unei pietre naturale deschise la culoare în strat gros de mortar. O umezire
rapidă în profunzime cu decolorări corespunzătoare poate fi urmarea.

Sopro TrassBinder
Adeziv flexibil alb
Adeziv flexibil alb pentru piatră naturală, pe bază de
ciment, cu întărire rapidă, cu conținut de tuf vulcanic C2 FT conform DIN EN 12 004, pentru poziționarea
și montarea de plăci de marmură și piatră naturală
de culoare deschisă, calibrate, stabile la deformare
chiar și în zona subacvatică. Siguranță ridicată la decolorare, eflorescențe și pătare. Cu tuf calcaros de Rin și
ciment alb pentru reducerea pericolului de decolorare.
Adecvat pentru încălzirea în pardoseală și sigilări compozite.

Sopro VarioFlex® Silver

Șlamuri gri

Șlamuri de aderență și contact monocomponente,
modificate sintetic, cu conținut de tuf calcaros.
Ca șlamuri de aderență flexibile pentru realizarea unei
legături optime între partea posterioară a pietrei naturale și mortarul de montare în strat gros. Sau ca punte
de aderență la construcțiile compozite între mortarul de
montaj în strat gros și suprafața de bază (pardoseală din
beton).
Avent de lipire pentru șape compozite.

Sopro HSF 748
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Sisteme de produse Sopro pentru
construcții durabile

Structura schematică a sistemului
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DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

o a r t e re

em

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

VarioFlex® Silver
Adeziv flexibil format
mare VF 419
DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

ii f

is

Adeziv flexibil
marmură- & mozaic
MFK 446

o a r t e re

em

FKM® Silver
MultiFlexKleber Silver
FKM Silver

ii f

is

o a r t e re

em

ii f

is

is

o a r t e re

em

em

ii f

se

Adeziv pentru gresie/mortar de montaj cu emisii reduse*
o a r t e re

MittelDickbettMörtel
alb
MDM 885

MittelDickbettMörtel
MDM 888

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

* O prezentare generală a tuturor produselor găsiți în broșura noastră despre sustenabilitate.
** Evaluarea conform DGNB (Sigla de calitate Germană pentru Construcții Durabile), criteriu „ENV1.2 Riscuri pentru mediul înconjurător local“ (versiunea 2018).
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Șape și structuri de pardoseală

7

Condiții de bază
Când urmează să se proiecteze și să se monteze șape/structuri de șape, trebuie respectate mai ales următoarele norme:

DIN EN 13 813 Mortare de șape și mase de șape
– caracteristici și standarde
Norma stabilește indicatori de performanță pentru mortarele de
șapă proaspete și întărite, în definiții valabile la nivel internațional.

DIN 18 560 Șape în construcții
Această normă este valabilă pentru șape produse din mortare de
șapă și mase de șapă conform DIN EN 13 813. Norma descrie tipurile
de structuri și prescrie grosimile șapei în funcție de lianții utilizați.

DIN EN 13 813 Denumiri internaționale
Șapă

înainte

astăzi

Șapă de ciment

ZE

CT
Cementitious screed

Șapă pe bază de sulfat de calciu
(șapă din anhidrit)

AE

CA
Calcium sulfat screed

Șapă pe bază de oxid de magneziu

ME

MA
Magnesit screed

Șapă din asfalt turnat

GE

AS
Mastic asphalt screed

Șapă pe bază de rășini sintetice

–

SR
Synthetic resin screed

Caracteristicile și standardele șapelor se supun în prezent unei norme europene. Acest lucru facilitează și permite o activitate transnațională.
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Condiții de bază
DIN EN 13 813 Caracteristicile șapelor
C

=

rezistență la compresiune

F

=

rezistență la întindere din încovoiere

A

=

rezistență la uzură conform Böhme

RWA

=

rezistență la uzură, stabilită la solicitarea prin rulare

AR

=

rezistență la uzură conform BCA

SH

=

duritatea suprafeței

IC

=

adâncimea de penetrare în cuburi (duritate la cuburi)

IP

=

adâncimea de penetrare în plăci (duritate la plăci)

RWFC

=

rezistență la solicitarea prin rulare a șapelor și straturilor de acoperire de pardoseală

E

=

modul de elasticitate la îndoire

B

=

rezistență aderentă la tracțiune

IR

=

rezistență la șocuri

Clase de rezistență la compresiune pentru mortarele de șapă
Clasa

C5

C7

C12

C16

C20

C25

C30

C35

C40

C50

C60

C70

C80

Rezistența la compresiune în N/mm²

5

7

12

16

20

25

30

35

40

50

60

70

80

Clase de rezistență la întindere din încovoiere pentru mortarele de șapă
Clasa

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F10

F15

F20

F30

F40

F50

Rezistența la întindere
din încovoiere în N/mm²

1

2

3

4

5

6

7

10

15

20

30

40

50

Exemple pentru denumiri de șape
Rezistența la compresiune 25 N/mm²

1.

CT – C25 – F4

Rezistența la întindere din încovoiere 4 N/mm²
Șapă de ciment
Rezistența la întindere din încovoiere 4 N/mm²

2.

CA – F4 – S40

Flotantă cu grosimea nominală 40 mm
Șapă legată cu sulfat de calciu
Rezistența la întindere din încovoiere 4 N/mm²
Flotantă cu grosimea nominală 70 mm

3.

CT – F4 – S70 – H45

Șapă încălzită acoperită cu țevi pe o grosime de 45 mm
Șapă de ciment
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Șape compozite
1. Șape compozite (DIN 18 560-3)
Șapele compozite sunt descrise în norma DIN 18 560-3. La alegerea
grosimii trebuie să se țină seama de norma DIN 18 560-1.
Din motive care țin de tehnologia producției, grosimea nu trebuie să
fie mai mică decât triplul dimensiunii granulelor agregatului (trebuie
respectate indicațiile producătorului).
La șapele din asfalt turnat trebuie respectată o grosime minimă de
20 mm, printre altele din motivul menționat mai sus.
Șapele compozite se pot realiza fără probleme dintr-un singur strat
până la o grosime de 50 mm (șapa pe bază de sulfat de calciu,
pe bază de rășini sintetice, oxid de magneziu și șapa de ciment),
iar în cazul șapei de asfalt turnat până la o grosime de 40 mm. La
șapele compozite mai groase trebuie ajustată curba granulometrică
a agregatului, iar montarea trebuie să se facă cu o compactare
intermediară.

Șapă compozită: Îmbinare directă, prin aderență cu suportul de bază, prin puntea
de aderență.

Notă: Grosimea șapelor compozite nu este decisivă pentru gradul de
solicitare al acestora, pentru că combinația șapei cu suportul portant
este cea care asigură transferul tuturor forțelor statice și dinamice.
Decisiv pentru longevitatea unei șape compozite este tratamentul
prealabil corect al suportului (tratament mecanic, prin sablare ori
frezare) și utilizarea punților de aderență corespunzătoare, care
trebuie montate „proaspăt-pe-proaspăt“. Rezistența șapei compozite depinde de tipul utilizării și trebuie să fie adaptată gradului
real de solicitare. Trebuie respectate următoarele cerințe minime:

Tipul mortarului de șapă

Șapă pe bază de sulfat
de calciu
Șapă pe bază de rășini
sintetice
Șapă pe bază de oxid
de magneziu
Șapă de ciment
Șapă din asfalt turnat
– pentru spații încălzite
– pentru spații neîncălzite
și în aer liber
– pentru spații frigorifice

Clasă de rezistență resp.
clasă de duritate conform
DIN EN 13 813 la utilizare
cu strat de
acoperire

fără strat de
acoperire

≥ C20 – F3

≥ C25 – F4

≥ C20 – F3

≥ C25 – F4

≥ C20 – F3
≥ C20 – F3

≥ C25 – F4
≥ C25 – F4

Sablarea betonului, pentru obținerea unei suprafețe de beton optime, aderente,
portante.

≥ IC 10 sau IC 15
≥ IC 15 sau IC 14
≥ IC 40 sau IC 100

Montarea unei șape compozite: Integrarea unui mortar de șapă în puntea de aderență proaspătă.
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Șape compozite
Punți de aderență pentru șape compozite,
Prelucrare „proaspăt-pe-proaspăt“

Recomandare produs
Sopro
HSF 748
Șlamuri de aderență flexibile, pe bază de ciment.
Domeniu de utilizare: Șape compozite pe suprafețe
mari cu solicitări normale.

Sopro
EPG 522
Grund bicomponentă cu rășini sintetice pe bază de
rășini epoxidice.
Domeniu de utilizare: Șape compozite și căptușeli pe
suprafețe mici de ex. la trepte, coronamente de zid
sau modelări ale capătului de bazin.
Pentru solicitări mari pe baza piscinelor.
Integrarea mortarului de șapă „proaspăt-pe-proaspăt“ în șlamurile de aderență.

Aplicarea grundului Sopro EPG 522 ca punte de
aderență pentru căptușirea prin aderență a unui
coronament de zid.

Integrarea mortarului de șapă (Sopro Rapidur® M5)
„proaspăt-pe-proaspăt“ în grundul aplicat anterior
Sopro EPG 522.

Punte de aderență epoxidică pentru o șapă compozită.

Suplimentar:
Sopro‘s No.1 S1 adezivi flexibil

rm

Ve

Mortar în strat subțire, flexibil, pe bază de ciment.
cat confo
rifi

C2 TE S1
DI

Cu adezivii flexibili se pot realiza foarte bune punți de aderență „proaspăt-pe-proaspăt“ pentru următorul mortar de șapă.
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Domeniu de utilizare: Șape compozite și căptușeli pe
suprafețe mici de ex. la trepte, paliere sau coronamente de zid.
Pentru solicitări mari (de ex. baza piscinelor).
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Șape pe strat separator
2. Șape pe strat separator
(DIN 18 560-4)
Șapele pe strat separator/zonă separatoare sunt descrise în norma
DIN 18 560-4. La alegerea grosimii trebuie să se țină seama de norma
DIN 18 560-1. Aceasta depinde de tipul liantului și de posibilele
încărcări din trafic.
Grosimi minime care trebuie respectate:
Șape pe bază de rășini sintetice*
Șape din asfalt turnat*
Șape pe bază de sulfat de calciu și oxid de magneziu*
Șape de ciment*

15 mm
25 mm
30 mm
35 mm

Observație:
Având în vedere faptul că o șapă pe strat separator/zonă separatoare nu mai prezintă o îmbinare monolitică cu suportul, trebuie să
poată fi în stare să preia anumite forțe de întindere din încovoiere.
Ca urmare grosimile menționate sunt grosimi minime necesare.
Fișele de observații ZDB „Straturi de acoperire pe șapă de ciment“
și „Straturi de acoperire pe șapă de sulfat de calciu“ atrag atenția
asupra faptului că la aceste șape în combinație cu pardoselile ceramice trebuie respectate grosimi minime. Plecând de la solicitările
normale pentru spațiile de locuit (sarcină utilă ≤ 2 kN/m²), la șapele
de ciment trebuie respectată o grosime de min. 45 mm, la șapele
legate cu sulfat de calciu (convenționale) de 45 mm, iar la șapele
lichide pe bază de sulfat de calciu de min. 40 mm. De acest lucru
trebuie să se țină seama la proiectarea șapelor pe strat separator
cu strat de acoperire ceramic.
Rezistența șapelor pe strat separator trebuie aleasă în funcție de tipul
utilizării. Trebuie respectate următoarele cerințe minime cu privire
la rezistența la întindere din încovoiere:
Tip de șapă

Șapă pe bază de
sulfat de calciu
Șapă pe bază de
rășini sintetice
Șapă pe bază de
oxid de magneziu
Șapă de ciment
Șapă din asfalt turnat
– încălzit
– suprafață exterioară
– spații frigorifice

Mortarul de șapă se aplică pe un suport de folie și se compactează. Mortarul de șapă
nu prezintă o îmbinare solidă cu suportul de bază.

Șapă pe strat separator: Benzile de izolare margine trebuie montate la componentele verticale.

Clasă de rezistență resp.
clasă de duritate conform
DIN EN 13 813 la utilizare
cu strat de
acoperire

fără strat de
acoperire

≥ F4

≥ F4

≥ F7

≥ F7

≥ F4
≥ F4

≥ F7
≥ F4

≥ IC 10 sau IC 15
≥ IC 15 sau IC 40
≥ IC 40 sau IC 100

* Trebuie respectate indicațiile producătorului, respectiv DIN 1991 Eurocode 1
pentru ipotezele privind încărcările din trafic.

319

7.3

Șape și structuri de pardoseală

Structuri de șapă
flotante și încălzite
3. Șapă pe strat izolator
(șapă flotantă DIN 18 560-2)
Grosimea șapelor pe strat izolator depinde, conform DIN 18 5602, de liantul utilizat, de încărcările corespunzătoare din trafic și de
posibilul strat superior al pardoselii.
Astfel, conform tabelului din 1 DIN 18 560-T2 (încărcări de până
la 2 kN/m2) în combinație cu straturile ceramice* sunt valabile
următoarele grosimi:
Șape de ciment**
Șape de sulfat de calciu (convențional)**
Șape lichide de sulfat de calciu*2

min. 45 mm
min. 45 mm
min. 40 mm

Observație:
La grosimi nominale mici ale șapei, trebuie efectuată o verificare a
capacității portante și a săgeții.

Șapa este sprijinită flotant pe stratul de izolație.

În cazul unor încărcări din trafic mai mari, grosimile necesare ale
șapei reies din tabelele 2 – 4 din DIN 18 560-2.
Tabel 2: Încărcare individuală 2,0 kN, încărcare pe suprafață ≤ 3 kN/m2
Tabel 3: Încărcare individuală 3,0 kN, încărcare pe suprafață ≤ 4 kN/m2
Tabel 4: Încărcare individuală 4,0 kN, încărcare pe suprafață ≤ 5 kN/m2
Pentru găsirea grosimilor necesare ale șapei, trebuie determinate
încărcările, prin intermediul normei DIN 1991 Eurocode 1. Cu ajutorul
tabelelor menționate mai sus, grosimile necesare ale șapei sunt ușor
de determinat. Noua versiune a DIN DIN 1991 Eurocode 1 face
diferența între încărcarea individuală și încărcarea pe suprafață, încărcările individuale având prioritate la dimensionarea grosimii șapei.

Structură de șapă flotantă.

F

Q
DIN 1991
Eurocode 1
DIN 18 560

Determinarea grosimii șapei din combinația de încărcare individuală (F) și încărcare
pe suprafață (Q).

* Consultați și fișele cu observații ZDB.
** Trebuie respectate indicațiile producătorului.
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Structuri de șapă
flotante și încălzite
Straturi de izolație
În conformitate cu DIN 18 560-2, straturile de izolație de sub șape
nu au voie să prezinte o compresibilitate mai mare de ≤ 5 mm resp.
C ≤ 3 mm,≤ 3 mm, în funcție de sarcina utilă. Numai la tabelul 1
și 2 este permis un c ≤ 5 mm. Dacă se măresc încărcările (tabelul
3 + 4) este valabil doar un c ≤ 3 mm.
c = compresibilitatea stratului de izolație

Încărcare

c

Pentru șapele din asfalt turnat se aplică în general o compresibilitate
maximă de c = 3 mm
Observație:
Când într-o structură se combină materiale pentru protecția împotriva zgomotului provocat de pași cu materiale de termoizolație,
materialul izolant cu compresibilitatea mai mică trebuie să stea
deasupra. Materialele de izolație trebuie să stea pe suportul de bază
pe întreaga suprafață.
Observație:
Șapele flotante necesită rosturi de dilatație, în funcție de mărimea
câmpului. Ca să nu se ajungă la coborârea șapei atunci când câmpurile sunt încărcate în mod corespunzător, mai ales în zona de
margine a unui câmp, șapa trebuie securizată cu dibluri de dilatație
împotriva decalajului pe înălțime.
Consultați în acest sens capitolul 7.9 „Rosturi de dilatație în șapă“.

Compresibilitatea maximă a straturilor de izolație, sub influența greutății proprii și a
posibilelor încărcări din trafic.

„mai ferm“

D2

„mai moale“

D1

Dacă se combină protecția împotriva zgomotului provocat de pași cu termoizolația,
materialul de izolație „mai solid” trebuie să stea deasupra.

Șape pe balcoane, terase, logii
Dacă se instalează straturi de distribuție a sarcinii în zona exterioară, pe balcoane, terase etc., acestea trebuie realizate conform Fișei de
observații ZDB „Straturi de acoperire exterioare“ cu o șapă de ciment conform DIN 18 560.
Conform Fișei de observații ZDB „Straturi de acoperire exterioare“ se recomandă o grosime minimă a șapei de 50 mm (CT – F4) (consultați
în această privință și capitolul 3.3 „Balcoane și terase“ și capitolul 6.4 „Sisteme de montare cu proprietăți drenante”).
Încărcările din trafic ridicate trebuie definite conform DIN 1991 Eurocode 1, iar grosimile necesare ale șapei trebuie stabilite prin raportare
la DIN 18 560-2 Tabelul 1 – 4. Și aici se aplică regula: Încărcarea individuală are prioritate față de încărcarea pe suprafață!
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Structuri de șapă
flotante și încălzite
4. Șapă încălzită (șapă flotantă DIN 18 560-2)
La șapele încălzite, conform DIN 18 560-2, se face diferența între
trei tipuri constructive:

Tip
constructiv A

Șapă
Element încălzire

La tipul constructiv A, grosimile șapei determinate prin intermediul
tabelelor 1 – 4 conform DIN 18 560-2 trebuie mărite cu diametrul
exterior al țevii de încălzire. Pentru clasa de rezistență la întindere din
încovoiere F4 stratul de acoperire a țevilor la șape de ciment este de
min. 45 mm, iar la șapele lichide de sulfat de calciu de min. 40 mm.*
Exemplu:

Acoperire

1. Șapă de ciment (CT-F4) d = 45 mm
Țeavă de încălzire D = 15 mm

Strat de izolație
Suprafața de
bază portantă

➥ 60 mm grosimea totală a șapei

Tip constructiv A

Tip
constructiv B

Șapă

Acoperire
Element încălzire

Tip constructiv B

Tip
constructiv C

Strat izolator

➥ 55 mm grosimea totală a șapei
Raportat la alte rezistențe la întindere din încovoiere (nemenționate
în tabelele 1 – 4 DIN 18 560-2) și corespunzător verificării capacității portante/săgeții etc., sunt posibile și grosimi de șapă diferite.
Trebuie respectată totuși o grosime minimă a stratului de acoperire
a țevilor de 30 mm.**

Strat de izolație
Suprafața de
bază portantă

Șapă

2. Șapă lichidă de sulfat de calciu (CAF-F4) d = 40 mm
Țeavă de încălzire D = 15 mm

Șapă
de egalizare

Șapele de asfalt turnat care se utilizează pentru structurile încălzite
trebuie să corespundă normei DIN EN 13 813 IC 10 (adâncime de
penetrare „dură“). Grosimea trebuie aleasă în funcție de încărcările
din trafic și DIN 18 560-2 Partea 3.2.2.

Element încălzire
Acoperire
Strat de izolație
Suprafața de
bază portantă

Tip constructiv C

Încălzire în pardoseală (montată conform tipului constructiv A), pregătită pentru
montarea șapei.
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* Când se utilizează straturi de acoperire din piatră și ceramice
**	Trebuie respectate indicațiile producătorului, respectiv DIN 1991 Eurocode 1
pentru ipotezele privind încărcările din trafic.
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Structuri de șapă
flotante și încălzite
Din combinația structurilor de șapă încălzite cu diverse straturi de
acoperire de suprafață, în trecut nu încetau să rezulte deteriorări.
Acestea au făcut necesară apariția unei directive valabile pentru toate
domeniile implicate pe șantier, și anume „Coordonarea interfețelor
în cazul structurilor de pardoseli încălzite“. Pe baza planurilor de
execuție și a formularelor de procese-verbale, pentru fiecare parte
implicată se stabilește ce lucrări trebuie executate de către cine.

Determinarea umidității reziduale
prin măsurarea CM
Pentru șapele flotante, neîncălzite și încălzite, pe lângă respectarea
dimensiunilor corespunzătoare ale câmpurilor, care depind de lianții
folosiți, în vederea continuării montării stratului superior al pardoselii,
este necesară determinarea umidității reziduale.

Determinarea umidității reziduale a șapei cu aparatul CM. Prelevarea probei se face
pe toată secțiunea șapei.

Dacă nu se verifică umiditatea reziduală și stratul de acoperire se
montează pe o șapă prea udă, acest lucru are consecințe asupra
longevității construcției. Urmarea o poate reprezenta apariția de
goluri, fisuri și spărturi, precum și de tasări.
Umiditățile reziduale se determină cu aparatul CM și pot fi de max.
2,0 % pentru șapele de ciment, respectiv de max. 0,5 % pentru
șapele de sulfat de calciu neîncălzite.
La proiectarea și execuția structurilor de șapă încălzite trebuie
respectat documentul „Coordonarea interfețelor în cazul
structurilor de pardoseli încălzite“.

Formare de fisuri la o șapă legată cu sulfat de calciu, după procesul de uscare, la un
rezervor de pardoseală.

Având în vedere dimensiunile mari ale câmpurilor la șapele legate cu
sulfat de calciu și scurtările (contracțiile) cauzate de uscare, șapele
încălzite legate cu sulfat de calciu trebuie să prezinte în momentul
montării stratului de acoperire de superior o umiditate reziduală
de max. 0,3 %.
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Structuri de șapă
flotante și încălzite

Pentru a putea evalua fiabil umiditatea reziduală a structurilor
încălzite, în șapă trebuie dispuse puncte de măsurare. Dispunerea
punctelor de măsurare în șapă trebuie trecută pe un plan de către
montatorul instalației de încălzire. Aceste puncte trebuie marcate
apoi de montatorul șapei, conform planului. Regula este că punctele
de măsurare trebuie alese astfel încât să prezinte o distanță minimă
de 10 cm față de țeava de încălzire.

10 cm

Pe piață există astăzi marcaje de măsurare corespunzătoare, care
pot fi integrate în șapă de montator.

Loc de măsurare

Pentru a permite o măsurătoare CM simplă și sigură în șapele încălzite, este necesar și util ca punctul de măsurare să fie marcat în șapă.

Cerințe privind conținutul de umiditate la structurile de șape încălzite
Conținutul maxim de umiditate al șapei în % cu aparatul CM la
Stratul
superior al
pardoselii

Șapă de ciment
nominal [%]

Șapă de sulfat de calciu
nominal [%]

ObBo1

Straturi de acoperire flexibile și elastice

1,8

0,3

ObBo2

Parchet

1,8

0,3

ObBo3

Parchet laminat

1,8

0,3

ObBo4

Gresie ceramică – strat gros*
Gresie ceramică/piatră naturală/piatră artificială din
beton – strat subțire

3,0

-*

2,0

0,3

* Nu se recomandă în combinație cu șape de sulfat de calciu. Dacă totuși este necesar, suportul trebuie izolat cu rășini reactive.
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Structuri de șapă
flotante și încălzite
Încălzirea pentru darea în funcțiune/încălzirea
pentru obținerea stării gata de montare

Timpi specificați pentru
structurile încălzite

Pe lângă determinarea umidității reziduale, evaluarea suportului de
către montatorul de gresie presupune și consultarea procesului-verbal
cu privire la încălzirea pentru darea în funcțiune însoțită de verificarea
șapei cu privire la formarea de eventuale fisuri. Sistemul de încălzire
în pardoseală și șapa se verifică prin așa-zisa încălzire pentru darea
în funcțiune. Conform EN 1264 T4 încălzirea este posibilă la

Temperatură
55 °C

Timp de întărire

55°

25 °C

25°
3 zile

• șapele de ciment după 21 de zile

24 ore

• șapele legate cu sulfat de calciu după 7 zile

48 ore
3 zile

•	șapele rapide (de ex. Sopro Rapidur® B5) după 3 zile
(consultați capitolul 12).
Încălzirea pentru darea în funcțiune reprezintă doar o verificare a
structurii și nu înseamnă că umiditatea reziduală corespunde, după
finalizare, valorii dorite.

Montare gresie

Încălzire de punere în funcțiune

7 zile
21 zile

zile

4 zile

Sopro 760 turbo
Sopro Rapidur® B3
Sopro Rapidur® B5
Șapă de sulfat de calciu
Șapă de ciment

Rosturi

Conform EN 1264 Partea 4 încălzirea pentru darea în folosință începe
cu o temperatură pe tur de +25 °C, care trebuie menținută timp de
3 zile. Ulterior temperatura pe tur este mărită la valoarea maximă
și menținută min. 4 zile.

• Suprafețele încălzite și neîncălzite trebuie separate unele de altele.

Temperaturi maxime pe tur

• În funcție de dimensiunea suprafeței șapei (depinde de liantul
folosit), rosturile de dilatație trebuie dimensionate suficient.

Șape de ciment
Șape legate cu sulfat de calciu
Șape de asfalt turnat

• La pasajele de ușă trebuie dispuse rosturi de dilatație.
• Circuitele de încălzire diferite dintr-o suprafață de șapă trebuie
separate printr-un rost.

= 55 °C maxim
= 55 °C maxim
= 45 °C maxim

Acestea nu au voie să fie depășite pe durată lungă.
Dacă la măsurarea CM se constată că umiditatea reziduală este
prea mare, este posibilă o încălzire pentru obținerea stării gata de
montare. Încălzirea pentru obținerea stării gata de montare începe cu
o temperatură pe tur de 25 °C, care se mărește cu 10 °C pe zi, până
se atinge temperatura pe tur maximă. În timpul fazei de încălzire
trebuie verificată umiditatea reziduală. După atingerea umidității
reziduale maxim admise, temperatura șapei se reduce și se poate
începe montarea stratului de acoperire.
Încălzirea pentru obținerea stării gata de montare trebuie comandată
separat de către beneficiar.
Numai îndeplinirea tuturor parametrilor de verificare înainte de
lucrările propriu-zise de montare dă siguranța necesară pentru longevitatea și caracterului funcțional al stratului superior al pardoselii.
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Șape de ciment
De multe decenii, șapele de ciment sunt folosite cu succes ca suport
pentru o multitudine de straturi de acoperire superioare. Se realizează
cu ciment ca liant, cu adăugarea unui agregat (0 – 8 mm). Mortarul
tipic pentru șapa de ciment se amestecă având umiditatea pământului natural, este compactat de montator pe șantier și apoi nivelat.
Șapele de ciment se realizează în combinație, pe strat separator sau
ca structură flotantă. Având în vedere insensibilitatea lor la apă în
stare întărită, șapele de ciment se găsesc și se proiectează în general
în spațiile ude și în zonele exterioare.

Producerea șapei de ciment cu o pompă de șapă.

Posibilă deteriorare în cazul montării premature a ceramicii pe șapa încă udă.

Contracția șapelor de ciment în timpul procesului de priză și uscare
este ridicată. De aceea este important ca în momentul montării
stratului de acoperire superior să fie atinse valorile cerute pentru
umiditatea reziduală (2,0 %-CM). Acest lucru este valabil mai ales la
stratului de acoperire de piatră și ceramică. Dacă se neglijează, pe
viitor vor apărea tensiuni, ca urmare a jocului dintre șapă și stratul
de acoperire superior (consultați desenul). Aceste tensiuni pot duce
la tasări în zona soclului, la fisuri și goluri în stratul de acoperire.

Șapele de ciment se prelucrează având umiditatea pământului natural.

Dacă nu se respectă specificațiile, din cauza deformărilor rosturile de silicon se dilată și se rup.
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Șape lichide de ciment
Pe lângă șapele de ciment montate tradițional, s-a dezvoltat și s-a impus domeniul șapelor lichide de ciment. Acestea au avantajul că se
pot monta ușor și, în funcție de produs, după câteva ore ating starea gata de montarea gresiei sau stratului de sigilare.
Marele beneficiu îl reprezintă suprafețele absolut plane, care, în epoca în care se montează mai ales plăci ceramice de format mare, ușurează
montarea în mod considerabil. Altfel spus, șpăcluirea sau netezirea ulterioară nu este necesară.
În acest context trebuie menționată Fișa cu observații „Șapă lichidă de ciment – Indicații de proiectare și execuție“ a Asociației industriale
Mortare de lucru asoc.înreg. (IWM).
Aceasta descrie pe larg caracteristicile și posibilitățile de utilizare a șapelor lichide de ciment și specifică posibilele grosimi necesare ale șapei.

Sarcină utilă verticală
Zementfließestrich
Hinweise für die Planung und Ausführung

Clasa de rezistență la
întindere din încovoiere

Grosimea nominală a
șapei pentru șapă lichidă de ciment ca CT
conform DIN 18560-2
în mm

Grosimea nominală a
șapei pentru șapă lichidă
de ciment ca construcție
specială CTF
în mm

F4

F5

F4

F5

≤ 2 kN/m²

≥ 45

≥ 40

≥ 35

≥ 35

Încărcări individuale până
la 2,0 kN, Încărcări
pe suprafață ≤ 3 kN/m²

≥ 65

≥ 55

≥ 50

≥ 45

Încărcări individuale până
la 3,0 kN, Încărcări
pe suprafață ~ 4 kN/m²

≥ 70

≥ 60

≥ 60

≥ 50

Încărcări individuale până
la 4,0 kN, Încărcări
pe suprafață ~ 5 kN/m²

≥ 75

≥ 65

≥ 65

≥ 55

Conținutul redus de pori de aer și gradul mare de auto-compactare a șapelor lichide de ciment (de ex. Sopro Rapidur® FE 678) permite
reducerea grosimilor șapei până la 35 mm (în funcție de încărcări). La lucrările în construcții deja existente, acesta poate fi un mare avantaj,
pentru că înălțimile constructive necesare nu sunt disponibile întotdeauna.
Sopro Rapidur® FE 678 poate fi montat cu o grosime a stratului de 35 mm pe stratul de
izolație, ca șapă flotantă. Fișa de observații menționată mai sus formează baza pentru acest
lucru, în funcție de calitatea produselor (rezistența la întindere din încovoiere).
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Șape lichide de ciment
Prelucrare

Montarea Sopro Rapidur® FE – șapă lichidă de ciment.

Determinarea gradului de împrăștiere pentru verificarea consistenței și calității mortarului în procesul de montare este importată pentru succesul montării.

Cu Sopro Rapidur® FE se pot realiza șape cu priză rapidă și complet plane, care
ușurează în mod considerabil montarea plăcilor ceramice cu format mare.

La doar câteva ore după montarea șapei lichide pe bază de ciment, cu întărire rapidă Sopro Rapidur® FE este posibilă montarea plăcilor de format mare, în pat subțire,
fără alte lucrări de nivelare.

Șlefuirea Sopro Rapidur® FE 678
Dacă proiectul nu conține alt strat superior, Sopro Rapidur® FE 678 poate fi și șlefuit, lustruit și eventual utilizat ca șapă aparentă.

După întărire, Sopro Rapidur® FE 678 poate fi prelucrat cu mașinile de șlefuit obișnuite.
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Prin șlefuire și lustruire se obține o suprafață închisă, foarte atrăgătoare optic, tip
terrazzo. Aceasta se poate realiza în două culori – gri și alb.
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Șape rapide
Presiunea sub care se lucrează permanent pe șantier din cauza
termenelor de finalizare strânse este resimțită și în domeniul
șapelor. Duratele de uscare incalculabile ale șapelor realizate convențional cauzează întotdeauna conflicte pe șantier.
Din această cauză, de-a lungul anilor s-a impus utilizarea așa-numiților lianți rapizi pentru șape. Aceștia asigură durate de uscare
corespunzătoare. Pe lângă uscarea rapidă, aceste sisteme de lianți
au și un alt avantaj: Compoziția rețetei de mortar (B1, B3, Rapidur
FE) are influență mare asupra comportamentului de priză și contracție a acestor mortare. Tocmai această contracție este cea care
face necesară rosturile de dilatație în șape. Beneficiarii și arhitecții
ar prefera să construiască, pe cât posibil, fără rosturi de dilatație.
Cu sistemele de șape rapide (B1, B3, Rapidur FE) se pot realiza
câmpuri mai mari fără probleme. Integrarea chimică a surplusului
de apă la întărirea mortarului de șapă garantează uscarea rapidă a
sistemului și, în același timp, o contracție care tinde spre zero. Ceea
ce înseamnă că componenta nu-și mai schimbă forma. Acesta este
unul dintre motivele pentru care lianții de șape rapide reprezintă un
avantaj la pardoselile bucătăriilor mari, având în vedere formele și
geometriile complexe ale acestora.

Șapele rapide sunt uzuale astăzi în bucătăriile mari, pentru a obține rapid starea gata
de montare și a împiedica deformările prin procese de uscare.

La proiectarea pardoselilor bucătăriilor mari trebuie să se țină sama de șapele rapide.
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Șape rapide
Dimensiuni câmp: încălzit/neîncălzit

Sopro Rapidur® B1 turbo

12 m

Sopro Rapidur® FE

12 m

8m
Sopro Rapidur® B5

8m

Observație:
Dacă se realizează câmpuri de șapă la acest nivel de mărime,
atunci rosturile de dilatație perimetrale trebuie dimensionate
corespunzător de mari. Componenta trebuie să se poată mișca
fără obstacole!
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cat confo
rifi

*

rm

Ve

Produse pentru șape rapide
Sopro Rapidur® B1 turbo

CT-C50-F6
N E N 13

813

cat confo
rifi

rm

Ve

DI

Liant special îmbunătățit cu fibre sintetice pentru realizarea de șape de ciment cu întărire foarte rapidă,
foarte rezistente și peste care este posibil un montaj rapid, în conformitate cu DIN 18 560. Atinge clasa
de calitate CT-C30-F4 conform DIN EN 13 813 deja după 24 de ore, iar clasa de calitate CT-C50-F6
după 28 de zile*. Pentru șape încălzite, șape compozite, șape flotante și șape pe strat separator. Mai
ales pentru lucrări de șape la pentru economia de timp, resp. cu termen de finalizare strâns. Pe șantier
se amestecă cu nisip pietros de șapă 0 – 8 mm.

*

CT-C40-F6
N E N 13813

cat confo
rifi

rm

Ve

DI

Liant special îmbunătățit cu fibre sintetice pentru realizarea deosebit de economică a șapelor de ciment
cu întărire foarte rapidă, foarte rezistente și care permit un montaj rapid, conf. DIN 18 560. Atinge
clasa de calitate CT-C40-F6 după 28 de zile*. Pentru șape încălzite, șape compozite, șape flotante și
șape pe strat separator. Mai ales pentru lucrări de șape la pentru economia de timp, resp. cu termen
de finalizare strâns. Pe șantier se amestecă cu nisip pietros de șapă 0 – 8 mm.

**

CT-C45-F7
N E N 13813

cat confo
rifi

rm

Ve

DI

CT-C25-F5-A12

DI

Sopro Rapidur® B3

N E N 13813

* Raport de amestec 1 : 4
** Raport de amestec 1 : 5

Sopro Rapidur® B5
Liant special îmbunătățit cu fibre sintetice pentru realizarea deosebit de economică a șapelor de
ciment cu întărire foarte rapidă, foarte rezistente și care permit un montaj rapid, conf. DIN 18 560.
Atinge clasa de calitate CT-C25-F4 după 3 zile, clasa de calitate CT-C45-F7 după 28 zile**. Pentru
șape încălzite, șape compozite, șape flotante și șape pe strat separator. Mai ales pentru lucrări de
șape la pentru economia de timp, resp. cu termen de finalizare strâns. Pe șantier se amestecă cu nisip
pietros de șapă 0 – 8 mm.

Sopro Rapidur® FE 678
Amestec finit uscat cu lianți și aditivi speciali pentru realizarea de șape de ciment cu întărire rapidă și
care permit un montaj rapid. Clasa de calitate CT-C25-F5 conform DIN EN 13 813. Adecvat pentru
șape încălzite, șape compozite, precum și șape pe strat separator sau de izolație. Pentru montarea
ulterioară a materialelor de acoperire a pardoselii de orice fel, ca de exemplu straturi ceramice, din
piatră naturală, straturi textile și elastice. Caracteristici foarte bune de prelucrare și întărire a mortarului
datorită tehnologiei Mikrodur®. Mai ales pentru lucrări de șape la care este importantă economia de
timp, respectiv unde termenul de finalizare este foarte strâns.

(25 kg Sopro Rapidur® B1 turbo resp. Sopro Rapidur® B3 : 100 kg nisip de șape granulație 0 – 8 mm, cf. DIN EN 12 620).
(25 kg Sopro Rapidur® B5 : 125 kg nisip de șape granulație 0 – 8 mm, cf. DIN EN 12 620).
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Recomandare produs
Montare pe șape de ciment:
Grunduire

Grund Sopro

DI

Ve

Ve

C2 TE S1

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® XL

cat confo
rifi

rm

C2 E S1

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Lipire

DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® Silver

N E N 1 20 0 4

Sopro’s No.1 S1 adeziv flexibil

Ve

88

E N 13 8

cat confo
rifi

CG2 WA
DI

N

Sopro FL plus
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Sopro Brillant®

88

Ve

N

rm

E N 13 8

cat confo
rifi

CG2 WA
DI

DI

N

88

CG2 WA

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Chituirea

E N 13 8

Sopro DF 10® DF 10

Sopro KeramikSilicon

Șape și structuri de pardoseală

Pentru notițele dvs.
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Șape legate cu sulfat de calciu
Șapele legate cu sulfat de calciu (șapele din anhidrit) reprezintă, pe
lângă șapele legate cu ciment, a doua mare grupă de șape pe care
se pot monta straturile ceramice în aceeași zi.
Caracteristici precum buna planeitate, prelucrarea fără rosturi,
dimensiunile mari ale câmpurilor, rezistența mare și transferul termic
bun, prin care se disting șapele încălzite, sunt argumente foarte
convingătoare în favoarea unei șape legate cu sulfat de calciu.
În ciuda caracteristicilor bune, există totuși limitări
în privința domeniilor de utilizare și utilizarea șapei de sulfat de calciu.
Aceste limite ale liantului sulfat de calciu, ținând de fizica și chimia
construcțiilor,
trebuie respectate întotdeauna și permanent, ca să nu se ajungă la
deteriorări ulterioare ale îmbinării aderente.

Probleme de rezistență și fenomene de descompunere a șapei din sulfat de calciu
după pătrunderea apei.

Șapele de sulfat de calciu nu se pot utiliza în zona exterioară,
în spații ude, piscine, zonele perimetrale ale bazinelor sau
bucătării mari. Dacă se proiectează scurgeri în pardoseală,
acestea nu sunt admise (consultați capitolul 3).
Utilizare
adecvată

•
•
•
•

Spații locative
Clădiri administrative
Spații de expoziții
Holuri
Utilizare
inadecvată

•
•
•
•
•

Șapă de sulfat de calciu umflată după o deteriorare din cauza apei.

Zone exterioare
Spații ude
Piscine
Zone din jurul bazinelor
Bucătării mari

Pentru zonele în care se ia în calcul umiditatea ambientală, expunere
mare sau crescută la umiditate, chiar dacă nu pot fi încadrate în vreo
clasă de solicitare propriu-zisă, proiectantul trebuie să cântărească
cu grijă utilizarea șapei de sulfat de calciu și să ia măsuri colaterale,
cum sunt barierele de vapori și sistemele de sigilare.

Spre deosebire de ex. de șapele de ciment, șapele legate cu sulfat de calciu se pot
realiza în câmpuri mai mari. Dar și acest tip de șapă prezintă o anumită contracție,
care poate duce la formarea de fisuri.
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Chiar și atunci când se respectă umiditățile reziduale de 0,5 CM-%
respectiv, la sistemele încălzite, de 0,3 CM-% nu încetează să se
constate deteriorări, care se explică prin procesele de umezire.
Dacă se ajunge la o îmbogățire a apei în șapa de sulfat de calciu, au
loc procese chimice și fizice, care pot duce la pierderea rezistenței și
nu în ultimul rând la distrugerea mortarului aplicat în strat subțire.
Această distrugere se explică prin formarea așa-numitului „cristal
etringită“ în mortarul pe bază de ciment.
Apa care pătrunde dizolvă partea de gips a șapei. Prin activitatea
capilară, această soluție de sulfat de calciu ajunge în patul de mortar
pe bază de ciment, unde reacționează cu componentele cimentului și
formează un cristal/etringită. Această formare de cristale este însoțită
de o mărire de 8 ori a volumului, care duce la distrugerea structurii
mortarului, cu consecința deteriorării îmbinării prin aderență.

În combinație cu materialele ceramice care în prezent devin din ce
în ce mai mari (până la 5 m²), pe lângă deteriorarea de tip cristal/
etringită, se mai cunoaște un tip de deteriorare care se explică exclusiv
prin umiditatea îndelungată (sub placa mare) și prin umezirea, care
rezultă de aici, a suprafeței șapei. Pentru a evita acest lucru, trebuie
alese sisteme de montare corespunzătoare, în funcție de formatul
gresiei (consultați și capitolul 1).
Fișa cu observații ZDB „Gresie și plăci ceramice, piatră naturală și
piatră artificială din beton pe șape legate cu sulfat de calciu“ oferă
ajutor pentru montarea sigură și pe durată lungă a gresiei și plăcilor
ceramice pe șape legate cu sulfat de calciu.

Deteriorare a îmbinării aderente prin formarea de etringită.

Formare de etringită la
mortarul normal în strat subțire, în
zona suprafeței de contact cu șapa
de sulfat de calciu (șapă din anhidrit).

Sopro AHK 560: nu se formează
etringită în zona suprafeței de
contact cu șapa de sulfat de calciu
(șapă din anhidrit).
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Înainte de montare, șapele de sulfat de calciu trebuie șlefuite,
aspirate și grunduite, cu excepția situațiilor în care producătorul
specifică alte indicații.
La producerea șapei de sulfat de calciu se ajunge la efecte de umflare
a lianților și plastifianților, care pot avea efect de reducere a aderenței.
Șlefuirea și îndepărtarea acestui strat este o lucrare specială, care
trebuie executată, pentru a evita deteriorările îmbinării prin aderență.
Acest strat (șlamuri îmbogățire cu liant, eventual și îmbogățire cu
umidificatori) se prezintă adesea ca o crustă groasă, foarte tare, care
în primul moment pare un foarte bun suport de montare. Această
aparență înșală însă adesea, pentru că sub crusta tare se află material
moale, care ulterior nu va face față sarcinii de preluare a tensiunilor,
cauzând astfel deteriorarea îmbinării prin aderență.
Notă: Verificarea prin „zgâriere în grătar” și verificarea cu lovituri
de ciocan sunt necesare pentru evaluarea capacității portante a
suprafeței.

Verificarea capacității portante a suprafeței, prin verificarea prin „zgâriere în grătar”.

Șlefuirea suprafeței șapei legate cu sulfat de calciu, cu șmirghel grosier.
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După șlefuire nu se mai văd decât zgârieturile ascuțite. Suprafața este pregătită
în mod optim pentru montare.
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Repartiția rosturilor și dimensionarea
Chiar dacă șapa de sulfat de calciu este considerată ca având
contracție redusă și constructorii ar fi tentați să renunțe complet la
rosturile de dilatație, în funcție de materialul de placare (ceramică/
piatră naturală) trebuie proiectată și respectată o repartizare a
rosturilor de dilatație.
În zonele de intrare în locuințe, care prezintă multe colțuri, șapa
trebuie încheiată în zona ușii, respectiv tăiată după ce este produsă,
pentru a evita o formare necontrolată de fisuri (consultați Fișa cu
observații ZDB „Gresie și plăci ceramice, piatră naturală și piatră
artificială din beton pe șape legate cu sulfat de calciu“).

Formarea de fisuri la șapele legate cu sulfat de calciu după uscare e un fenomen care
nu încetează se manifeste în zona holului, atunci când la pasajul de ușă nu s-a
executat separarea câmpului de șapă.

Foaia ușii
Rost aparent
(zonă de separație impusă)

I>5m

Gresia

0,5 m
Șapă

0,2 m
Izolație

Plafon din beton

Dispunerea unui rost aparent.

Rost aparent
I>5m

Rost de dilatație
Gresia

0,5 m

Șapă

0,2 m
Izolație

Plafon beton

Rost de dilatație

Dispunerea unui rost de dilatație.

Dispunerea rosturilor pe o suprafață neîncălzită (graficul de sus) și o suprafață încălzită (graficul de jos).
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Repartiția rosturilor și dimensionarea
Spre deosebire de alte șape, șapele legate cu sulfat de calciu se
împart în câmpuri mai mari. În acest context trebuie să se acorde o
atenție specială dimensionării suficiente a benzilor de izolare margini
și a profilelor, căci la șapele legate cu sulfat de calciu coeficientul
de dilatație poate oscila puternic, în funcție de produs. Acest lucru
este de o mare importanță, pentru că pentru modificări de lungime
în funcție de temperatură trebuie folosit un ∆T de 40 K.
Coeficienții de dilatație se situează, în funcție de produsul de
șapă și producător, în intervale cuprinse între 0,008 mm/mK și
0,016 mm/mK.
O bandă de izolare margine nu are voie să fie, în stare
comprimată, mai îngustă de 4 mm; de acest lucru trebuie
să se țină seama la dimensionare!

d
L
∆T
αT

=
=
=
=

grosimea benzii de izolare margine, în mm
lungimea camerei, în m
diferența de temperatură 40 K
coeficient de dilatație termică

Exemplu de calcul cu 2 produse:
aT1 = 0,008 mm/mK
aT2 = 0,016 mm/mK

* Respectați indicațiile producătorului.
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Situație pe șantier:
10 m lungimea camerei/lungimea câmpului (= L)
40 °C interval de oscilare a temperaturii (= ∆T)
d1 = 10 x 40 x 0,008 + 4 mm = 7,2 mm
d2 = 10 x 40 x 0,016 + 4 mm = 10,4 mm
Din calcul reiese clar că trebuie să se facă o dimensionare a benzilor de izolare margine în funcție de produsul respectiv. Acest lucru
înseamnă: Dacă se lucrează cu câmpuri de dimensiuni mari, rosturile
de dilatație trebuie adaptate automat pe lățime și executate de
manieră funcțională.
Grosimile șapei:
Grosimile șapelor legate cu sulfat de calciu trebuie determinate în
funcție de solicitări conform DIN 18 560-2, folosind tabelele 1 – 4.
În combinație cu straturi de acoperire rigide, respectiv ceramice,
trebuie respectată o grosime minimă de 40 mm (șapă lichidă de sulfat
de calciu) resp. 45 mm (șapă de sulfat de calciu convențională).*
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Șape legate cu sulfat de calciu
Montarea
Prin dezvoltarea de produse adaptate special la șapa de sulfat de
calciu există posibilitatea de a garanta o montare sigură a tuturor
materialelor de placare și de a exclude formare de cristale/etringită.

• Masă de egalizare auto-nivelantă pe bază de semi-hidrat tip
alfa (1 – 30 mm, aceleași caracteristici ca o șapă legată cu sulfat
de calciu) pentru nivelarea denivelărilor etc. (Sopro AFS 561).

• Mortar în strat subțire, flexibil, pe bază de ciment, căruia îi lipsesc partenerii reactivi responsabili pentru formarea de etringită (Sopro AHK 560) la dimensiuni normale de gresie (până la
40 x 40 cm); pentru plăcile cu format mare consultați capitolul
1 și paginile următoare.
La sistemele neîncălzite, o montare sigură cu sistemul
menționat mai sus este posibilă deja de la un conținut de
umiditate de 1,0 CM-%.

Sopro AFS 561

Dacă conținutul de umiditate este mai mare de 1,0 CM-% umiditate reziduală, ar trebui să se renunțe la montare, pentru că
șapa de sulfat de calciu pierde în rezistență și tinde spre formarea
de umflături. Acest lucru poate duce, în procesul ulterior de uscare,
la contracții și la formarea implicită de fisuri.

H

E

1

2

3

F

4

D

B

Sopro AHK 560

1 Sopro Grund (poz. 030)
2 Sopro AFS 561 (poz. 040)
3 Sopro AHK 560 (poz. 050)
4 Sopro FL plus
B Beton
D Izolație
E Suport șapă de sulfat de calciu (șapă din anhidrit)
F Gresie
H Încălzire
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Șape legate cu sulfat de calciu
Sisteme de montare pe șape legate cu sulfat de calciu în funcție
de formatul și dimensiunea plăcilor*
Montarea
Ve

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

DI

cat confo
rifi

rm

rm

cat confo
rifi

C2 TE S1

Ve

Grunduire
Ve

Format gresie

C2 E S1
DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

max. 60 cm
și
max. 0,2 m2

Sopro Grund
de blocare

Sopro FKM® XL
FKM

Ve

Ve

DI

Ve

Ve

DI

S2

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

rm

S2

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® Silver

cat confo
rifi

C2 TE

rm

rm

rm

sau

cat confo
rifi

C2 EF S1

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Sopro
VarioFlex® XL

cat confo
rifi

cat confo
rifi

DI

DI

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® HF®

cat confo
rifi

C2 E S1

C2 EF
DI

C2 FT

Ve

Ve

DI

N E N 1 20 0 4

Grund Sopro

cat confo
rifi

C2 TE S1

Sopro‘s No.1
S1 adeziv flexibil

până la 1 m2

Sopro
VarioFlex® XL

rm

C2 TE S1
DI

Sopro FKM® XL
FKM

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro‘s No.1
S1 adeziv flexibil

Ve

Grund Sopro

C2 EF
DI

S2

N E N 1 20 0 4

> 1 m2
Sopro MGR 637

Sopro
EPG 522

Sopro MG-Flex®
rapid

Sopro
MG-Flex® S2

Sopro
MEG 665

Chituirea

E N 13 8

Ve

88

N

cat confo
rifi

CG2 WA
DI

N

Sopro FL plus

* Respectați informațiile actuale despre produs.
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Sopro Brillant®
PerlFuge

88

Ve

88

Ve

CG2 WA

rm

E N 13 8

rm

DI

N

rm

CG2 WA

DI

cat confo
rifi

cat confo
rifi

E N 13 8

Sopro DF 10®
DF 10

Sopro KeramikSilicon
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Șape din asfalt turnat
La șapele din asfalt turnat, liantul bitum este cel care constituie
baza pentru șapă. În acesta se amestecă granulat, de exemplu split,
nisip și praf de piatră. Asfaltul turnat se montează fierbinte (cca.
230 °C – 250 °C). După răcire este imediat circulabil și utilizabil –
acesta este fără îndoială marele său avantaj.
În combinație cu straturile de acoperire de piatră și ceramice se
recomandă atenție, pentru că asfaltul turnat prezintă un coeficient
de dilatație pe lungime foarte mare a T = 0,036 mm/(m × k). În comparație cu asfaltul turnat, straturile ceramice au un a T = 0,006 mm/
(m × k).
Dacă zona proiectată este expusă și unor oscilații mari de temperatură, combinația dintre stratul ceramic și o șapă de asfalt turnat
trebuie considerată critică.
Șapele din asfalt turnat se pot utiliza în zona cu expunere mare la
apă. Dar în ciuda etanșeității mari la apă, nu înlocuiesc stratul de
sigilare necesar! Întrucât, în funcție de vârstă, șapele din asfalt turnat
ajung să aibă o suprafață foarte netedă și groasă, pentru montarea
straturilor de acoperire sunt necesare punți de aderență speciale.

Asfaltul turnat se aduce pe șantier și se montează în stare fierbinte.

Egalizarea șapelor din asfalt turnat
Din cauza comportamentului lor termoplastic, fragil după procesul
de răcire, șapele din asfalt turnat nu pot fi egalizate decât foarte
limitat cu mase de șpaclu cu conținut de ciment (max. 5 mm grosimea
stratului) (consultați în această privință și capitolul 11.1 Egalizarea
și nivelarea suportului de bază).

Deformare în asfaltul turnat și stratul ceramic de acoperire, ca urmare a influenței
temperaturii.

Grosimi de șapă în combinație
cu sisteme de încălzire
1. Încărcare din trafic ≤ 2,0 kN/m2
2. Încărcare din trafic ≥ 2,0 kN/m2
până la 5,0 kN/m2

➥

Grosime nominală ≥ 35 mm

➥

Grosime nominală ≥ 40 mm

min.
15 mm

> 35 mm (1)
sau

Observație:
Stratul de acoperire a țevilor trebuie să aibă minimum 15 mm.

> 40 mm (2)

Șapă din asfalt turnat cu încălzire în pardoseală.

Temperaturi de încălzire:
Temperaturile medii la sistemele de încălzire în pardoseală pe bază de apă caldă
cu șape din asfalt turnat
➥ 45 °C
nu au voie să fie depășite pe durată lungă.
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Șape din asfalt turnat
Montarea straturilor de acoperire ceramice pe șape din asfalt turnat
Grunduire
Sopro HPS 673

Nivelare/șpăcluire (dacă este necesar)
Sopro AFS 561
Material de șpaclu „cu tensiuni
reduse“ adaptat la șapele din asfalt
turnat și la caracteristicile acestora

Grund (pe strat de nivelare/șpăcluire)
Sopro MGR 637

Sopro Grund epoxidic

DI

cat confo
rifi

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

Sopro FKM® XL
FKM

Ve

Ve

Sopro‘s No. 1
S1 adeziv flexibil

cat confo
rifi

C2 TE
DI

N E N 1 20 0 4

rm

C2 TE S1

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Montarea
S2

Sopro MG-Flex S2

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

Sopro FL plus

Sopro DF 10®
DF 10

rm

Ve

Chituirea

DI

E N 13 8

cat confo
rifi

rm

Ve

N

88

CG2 WA

DI

N
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88

CG2 WA
E N 13 8

Sopro KeramikSilicon
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Șape pe bază de rășini sintetice
Șapele pe bază de rășini sintetice s-au impus în ultimii ani pe șantierele
noastre, ca soluții de sistem elegante. Acest lucru este valabil mai ales
când se dorește să se realizeze straturi foarte subțiri, de distribuție
a sarcinii pe strat separator sau construcții flotante.

Observație:
Dacă se montează gresie pe șape pe bază de rășini reactive trebuie
să aveți în vedere că acestea dețin un coeficient de dilatație ceva
mai mare decât șapele legate cu sulfat de calciu sau cu ciment.

Pentru realizarea unei șape se folosește un liant pe bază de rășină
reactivă (Sopro BH 869), în care se adaugă, ca agregat, nisip cuarțos
uscat cu foc (Sopro EEK 871).

Dacă ulterior suprafețele vor fi supuse unor oscilații mai mari de
temperatură (încălzire, razele solare etc.) și urmează să se monteze
gresie în format mare (dimensiunea gresiei > 0,5 m²), pentru lipire
trebuie să se folosească un adeziv S2 (Sopro megaFlex, Sopro
MG–Flex). Modificările mari pe lungime ale șapei sunt compensate
de comportamentul vâscos-elastic al celor două mortare în strat
subțire. Modificările pe lungime ale șapei pe bază de rășină reactivă
și implicit coeficientul de dilatație al șapei pot varia, întrucât depind
de conținutul de liant. Șapele de rășini reactive au nevoie de condiții
cadru corespunzătoare pentru montare, de exemplu de un interval
de temperatură care ar trebui să se încadreze între 10 și 25 °C.

Rășinile reactive ating rezistențe foarte mari la compresiune
(60 – 100 N/mm²) și la întindere din încovoiere (10 – 15 N/mm²).
Aceste valori mari permit o reducere a grosimii șapelor de până la
25 mm. Șapele din rășini reactive sunt soluția ideală mai ales în zona
suprafețelor de dușuri fără bariere cu înălțimi constructive reduse și
straturi de acoperire foarte subțiri ale țevii de scurgere care de regulă
se pozează lateral față de scurgerea în pardoseală!
Un alt avantaj îl reprezintă faptul că după procesul de întărire a
rășinii (ziua următoare) suprafețele se pot utiliza imediat și se poate
monta imediat gresia (nu există umidități reziduale). La aceasta se
adaugă faptul că structura nu prezintă comportament de contracție
și astfel nu își schimbă forma.

pat de adeziv S2,
modificări mai mari
care compensează ale lungimii componentelor
tensiunile
la oscilații de temperatură
datorită coeficientului
mai mare de dilatație
a rășinilor reactive

Componentele unei șape legate pe bază de rășini sintetice constau dintr-un nisip
cuarțos uscat la foc și o rășină de construcție (Sopro BH 869 + Sopro EEK 871).

Sopro BH 869

Sopro EEK 871

Pat de adeziv S2, care compensează tensiunile.

Raporturile de amestec care se folosesc la șapele de rășini sintetice
influențează rezistența la compresiune și la întindere din încovoiere,
precum și porozitatea mortarului de șapă. Acest lucru este deosebit
de important atunci când cu mortarele de șapă legate cu rășini
reactive se realizează umpluturi etanșe la nivel capilar. Acestea
nu sunt de regulă etanșe la nivel capilar, întrucât amestecurile de
mortare de șapă se prepară prea slab în ceea ce privește conținutul
de liant de rășină.
Dacă sunt necesare astfel de utilizări, trebuie mărită partea de rășină
(raport de amestec 1 : 2 în porțiuni de volum; 1 PV rășină : 2 PV nisip
cuarțos). Consultați în această privință și capitolul 4 pagina 228.
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Șape pe bază de rășini sintetice
Șapele pe bază de rășini sintetice sunt adesea singura soluție care funcționează pe termen lung, mai ales în situațiile în care suprafața este
redusă (duș/baie) și înălțimile constructive sunt diferite și foarte mici.

Amestecarea mortarului de șapă pe bază de rășini sintetice.

Suprafață de duș cu șapă pe bază de rășini sintetice.
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Structură de șapă epoxidică într-o suprafață de duș cu înălțimi constructive mici.
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Sistem de pardoseală/planșeu fals
În clădirile industriale și de birouri se întâlnesc din ce în ce mai mult
pardoseli de sistem și structuri de planșee false. Acest lucru se explică
printre altele prin aceea că în ziua de astăzi alimentarea instalațiilor
clădirii se face prin pardoseala la roșu. Înălțimile instalațiilor respective
fac necesar ca pardoseala de acoperire să fie montată „flotant” pe
reazeme deasupra instalațiilor clădirii.

Structurile de planșee false se pot instala cu reazeme de înălțimi diferite (în funcție
de obiectele sanitare instalate).

Sisteme de planșee false
1. Planșeu fals ud
De regulă aici este vorba despre o șapă lichidă legată cu sulfat de
calciu, montată pe un „plan de cofrare pierdut“ (acoperit în prealabil
cu folie). După întărire, pentru montator se aplică obișnuitele reguli
cunoscute pentru tratarea șapelor legate cu sulfat de calciu.

Șapa lichidă legată cu sulfat de calciu, montată pe o structură de planșeu sprijinită
pe reazeme.
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Sistem de pardoseală/planșeu fals
2. Planșeu fals uscat
Planșeele false uscate sunt compuse din plăci prefabricate, care
pot fi pătrate sau dreptunghiulare. Aceste plăci individuale sunt
îmbinate între ele pe șantier cu adezivi de sistem corespunzători (de regulă adezivi pe bază de rășini reactive) prin sistemul
nut și feder, așa încât să formeze o placă mare autoportantă.
Plăcile prefabricate sunt produse din sulfat de calciu, în unele
cazuri însă și din amestecuri de mortar cu conținut de ciment.
După montarea pardoselilor este posibilă montarea directă a
stratului de acoperire – în funcție de indicația producătorului.

Structură de planșeu fals uscat în zona unei scări.

Dacă urmează să se monteze straturi de acoperire ceramice
sau piatră naturală trebuie să se țină cont de faptul că aceste
pardoseli posedă o anumită săgeată. În această privință trebuie
cerute informații de la producătorul pardoselii. Dacă deformările sunt prea mari, nu se recomandă ca montarea ceramicii
sau pietrei să se facă în contact direct. De aceea, în funcție
de încărcările din trafic care se așteaptă, pardoseala trebuie
dimensionată de către proiectant.
Diverse analize și experiențe din practică arată că se pot recomanda două tipuri de montare.
Plăci de planșeu fals cu dantură laterală pentru producerea unei îmbinări monolitice
cu placa vecină.

„Sisteme de mortar S2 înalt elastice“
cat confo
rifi

rm

Ve

A. Montare cu mortare în strat subțire
S2 extrem de elastice

C2 FT
DI

S2

N E N 1 20 0 4

C2 E
DI

Ve

S2

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Sopro MG-Flex® rapid

C2 EF
DI

S2

N E N 1 20 0 4

Foarte evidentă este „deformarea“ ceramicii fără spărturi. Aceste
sisteme de mortar sunt atât de elastice încât pe de o parte pot
prelua deformările, care acționează inclusiv sub formă de împingere
asupra stratului de adeziv, fără să se ajungă la spargerea plăcii. Pe
de altă parte sunt îmbinate atât de stabil încât placa ceramică și
structura de planșeu fals formează o unitate care este în stare să se
deformeze până la un anumit punct fără să se rupă.
Sopro MEG 665
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Sopro MEG 666
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Sistem de pardoseală/planșeu fals
B. Montare cu izolație
În anumite condiții de șantier este util ca structura planșeului fals să
fie stabilizată suplimentar printr-un strat de izolație. Sopro FDP 558
are un rol de rigidizare și compensare, formând un tampon față de
stratul superior de acoperire.

Sopro FDP 558
Montarea unui strat de izolare cu adeziv flexibil pe o structură de planșeu fals.

Grunduiri
În funcție de sistemul de planșeu fals și de dimensiunea plăcii ceramice se utilizează două variante de grunduiri.

Sistem de grund apos
Grund Sopro
Dispersii apoase pe bază de rășini sintetice,
„acestea trebuie să se aerisească bine“
(numai gresie și plăci cu format mic)

Sisteme de grunduri legate cu rășini
Sopro MGR 637

Sopro Grund epoxidic

Grund pe bază de rășini reactive, cu uscare rapidă, monocomponentă, fără dizolvanți. Mai ales pentru șape de sulfat de calciu (șape de anhidrit) la montarea gresiei porțelanate de format mare, precum și pentru fixarea tuturor
suporturilor absorbante și neabsorbante. Pentru aplicarea
grundului se recomanda utilizarea produsului Sopro 004.
Aplicarea ulterioară a grundului proaspăt se face cu Sopro
Nisip cuarțos grosier.

Grunduri pe bază de rășini sintetice, care nu conțin apă și
au caracteristici de barieră. Acest lucru este util la plăcile de
sistem din planșeele false legate cu sulfat de calciu, în
combinație cu plăcile de format mare.
Aplicarea ulterioară a grundului proaspăt se face cu Sopro
Nisip cuarțos grosier.
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Rosturi de dilatație în șapă
Dacă se realizează șape pe strat separator sau ca structură flotantă, nu se pot monta ca suprafață mare fără sfârșit. Aceasta înseamnă
că suprafața șapei trebuie împărțită în câmpuri, conform unui plan de rosturi, care trebuie întocmit de către proiectant. Acest lucru este
necesar pentru că plăcile de șapă în strat subțire au o anumită viață proprie, manifestată prin scurtări ale componentelor (contracție prin
uscare) sau modificări în lungime ca urmare a influențelor de temperatură. Suprafețele de șapă realizate fără rosturi ar tinde cu siguranță
spre formarea necontrolată de fisuri, ca urmare a tensiunilor proprii. Pentru a evita acest lucru, ar trebui respectate următoarele dimensiuni
ale componentelor:
Șape de ciment*:

neîncălzit:

Lungimea laturii cca. 8 m
Dimensiunea câmpului cca. 60 m²

încălzit:

Lungimea laturii cca. 6,5 m
Dimensiunea câmpului cca. 40 m²

Șape legate cu sulfat de calciu**:

neîncălzit:

Lungimea laturii cca. 20 m

încălzit:

Lungimea laturii cca. 10 m
Dimensiunea câmpului cca. 100 m²
Sopro EDD 152 montat deja în zona rosturilor de dilatație.

Notă:
Rosturile de dilatație necesare la șapele flotante trebuie securizate cu dibluri împotriva decalării pe înălțime (Sopro EDD 152) împotriva
efectelor de basculare la sarcini dinamice.
*
**

Fișa cu observații ZDF „Strat de acoperire pe șapă de ciment“
Fișa cu observații ZDF „Strat de acoperire pe șapă de sulfat de calciu“
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Rosturi de dilatație în șapă
Pe lângă limitările lungimii câmpului, suplimentar trebuie să se țină cont de rosturi, respectiv separări în șapă, atunci când

•
•
•
•

se întâlnesc suprafețe încălzite și neîncălzite,
există circuite de încălzire diverse în suprafața șapei,
suprafața este străbătută de un rost de construcție,
există pasaje de ușă.

Gresie de format mare pe structuri de șapă
În ceea ce privește structura pardoselilor, piața produselor ceramice s-a schimbat complet în ultimii ani. Gresia și plăcile cu formate mari
(60 x 60 cm, 80 x 80 cm, 100 x 100 cm, 40 x 80 cm etc.) se află pe lista de dorințe a beneficiarilor, fiind de regulă și ușor de montat. Cu
privire la rosturile de dilatație din șapă, prescrise, respectiv existente, nu încetează să existe discuții despre aspectul estetic general, care în
acest domeniu are de suferit, dacă straturi de acoperire cu plăci este de format mare.
Conform regulilor recunoscute ale tehnicii, pentru structurile standard trebuie respectate, printre altele, fișele de observații deja menționate
ale Asociației Centrale a Constructorilor Germani „Strat de acoperire pe șapă de ciment“ și „Strat de acoperire pe șapă de sulfat de calciu“.
Distanțele dintre rosturile de dilatație care sunt specificate în aceste documente au adesea drept consecință, atunci când se utilizează
formate mari, o libertate limitată de a influența aspectul estetic.

Standard

Procedura tradițională presupune preluarea rosturilor din suportul de bază și în stratul de acoperire, unele peste altele. Acest
lucru poate avea drept consecință un raster de rosturi cu un aspect estetic neplăcut în stratul superior.
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Rosturi de dilatație în șapă
Pentru ca stratul de acoperire dorit să aibă un aspect estetic atrăgător, sunt necesare soluții speciale, posibile din punct de vedere tehnic
și specifice șantierului respectiv.

Soluția 1
Acoperire cu rășină și o nouă tăiere la șapele neîncălzite (CA(F) și CT)
Soluția clasică de șantier o reprezintă acoperirea cu rășină a rosturilor de dilatație existente la șapele de ciment sau sulfat de calciu, neîncălzite. Rostul de câmp existent trebuie îmbinat prin aderență, prin acoperire cu rășină și prinderea în scoabe (Sopro RH 646, Sopro BH
869, Sopro GH 564). Înainte de montarea stratului de acoperire se taie un nou rost de câmp pe toată suprafață șapei, la locul potrivit, și
se preia, pe aceeași linie, în stratul superior de acoperire. În acest context trebuie respectate dimensiunile câmpurilor de șapă prevăzute
în fișele de observații.

Câmp de șapă
ca. 8 m

Câmp de șapă
Δl

ca. 8 m

Rost de dilatație nou tăiat
Rost de dilatație acoperit cu rășină și fixat cu scoabe

Rost de dilatație nou tăiat
Rost de dilatație acoperit cu
rășină și fixat cu scoabe

În situația de șantier clasică rostul de dilatație se acoperă cu rășină și se retaie, cu un decalaj de câțiva centimetri.
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Rosturi de dilatație în șapă
Soluția 2
Acoperire cu rășină a câmpurilor de șapă neîncălzite cu izolare ulterioară
Dacă într-o cameră există, de exemplu, două câmpuri de șapă cu lungimi de câmp maxim admise, acestea pot fi îmbinate prin aderență
folosind procedeul acoperirii cu rășină (Sopro RH 646, Sopro BH 869, Sopro GH 564). Ulterior șapa trebuie separată de stratul ceramic de
acoperire care urmează să se monteze printr-un strat de izolare (Sopro FDP 558 4 mm/7 mm sau Sopro Bandă de Sigilare și izolare plus.
Lipirea trebuie executată cu adezivi S1 și S2! Începând de la un format de gresie ≥ 100 cm trebuie să se lucreze neapărat cu adezivi S2
(Sopro MG-Flex® MicroGum® adeziv flexibil S2/Sopro MG-Flex® MicroGum® adeziv flexibil S2 rapid sau Sopro MEG 665/Sopro MEG 666).
În stratul superior ceramic trebuie prevăzut, în funcție de împărțirea câmpurilor, un rost de dilatație la distanță de 8 – 10 m.

Strat izolator
Sopro FDP 558

Rost de dilatație acoperit
cu rășină și fixat cu scoabe

Acoperirea cu rășină și izolarea suplimentară permit ulterior o împărțire liberă a rosturilor de dilatație în stratul de
acoperire.
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Soluția 3
Acoperirea rosturilor de câmp la șapele încălzite prin
securizarea împotriva decalării pe înălțime și strat izolator
Dacă urmează să se ajusteze, respectiv să se modifice câmpuri de
șapă încălzite, acest lucru se face prin securizarea împotriva decalării
pe înălțime a șapei în zona rostului de dilatație cu Sopro EDD 152 și
izolare ulterioară a stratului de acoperire. Prin această măsură rostul
de dilatație rămâne liber în mișcarea sa orizontală și poate face față,
în continuare, modificărilor în lungime.
Montarea diblurilor Sopro EDD 152 se face la o distanță de cca.
30 cm. Diblurile se decalează cu contact forțat folosind Sopro DBE
500. Adâncimea de decalare depinde de stratul de acoperire al
țevilor de încălzit, dar trebuie să fie de minimum 2 cm.
Pe suprafața de șapă stabilizată are loc montarea stratului izolator
(Sopro FDP 558 4/7 mm). Pentru lipirea tuturor straturilor trebuie
utilizați adezivi S2 (Sopro MG-Flex® MicroGum® adeziv flexibilS2/
Sopro MG-Flex® MicroGum® adeziv flexibil S2 rapid sau Sopro MEG
665/Sopro MEG 666). Rostul de dilatație din stratul de acoperire din
gresie este paralel cu rostul de câmp acoperit de la capătul formatului gresiei montate. Trebuie respectate dimensiuni ale câmpurilor
de cca. 8 – 10 m.
O decalare a rostului de dilatație din stratul superior este posibil
chiar și la șapele încălzite, prin utilizare sistemului de izolare (Sopro
FDP 558), diblurilor împotriva decalării pe înălțime (Sopro EDD 152)
și adezivilor S2 foarte flexibili (de ex. Sopro MEG 665).

Indicații:
Soluțiile descrise sunt sisteme fiabile din punct de vedere tehnic,
care oferă montatorului posibilitatea de a realiza, pe o piață a
straturilor de acoperire ceramice în continuă schimbare, straturi
de acoperire atractive, realizate în mod profesionist, sigure și cu
durată mare de viață. Întrucât aceste sisteme nu sunt înregistrate
în nicio normă și în nicio fișă de observații, este vorba despre
structuri speciale, care trebuie convenite separat cu beneficiarul.
În principiu șapele CA și CA(F) trebuie realizate conform DIN
18 560 Partea 2 și 4. Înainte de aplicarea soluțiilor descrise
trebuie respectate valorile limită pentru umiditatea reziduală
(șapă de ciment ≤ 2,0 CM-%, șapă de sulfat de calciu neîncălzită
≤ 0,5 CM-% resp. încălzită ≤ 0,3 CM-%). Este interzis să existe
contracții la margini sau ca rosturile de dilatație să fie murdărite
de resturile de adeziv etc. Soluțiile sunt valabile pentru gresie
cu grosime de min. 8 mm. Rosturile din construcțiile la roșu nu
pot fi nivelate sau modificate cu sistemele descrise.
Ulterior circuitele de încălzire nivelate nu mai pot fi încălzite
diferit.
Variantele de soluții în funcție de proiectul de construcție
respectiv pot fi clarificate în fiecare caz în parte cu departamentul
Tehnica de aplicații al companiei Sopro.
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Sisteme de produse Sopro pentru
construcții durabile

Structura schematică a sistemului
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* O prezentare generală a tuturor produselor găsiți în broșura noastră cuprinzătoare.
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Condiții de bază

În zonele în care se lucrează cu amestecuri, gaze, vapori, ceață,
pulberi explozive sau aparate de măsură sensibile este necesară
implementarea de măsuri speciale care să garanteze capacitatea
pardoselilor de a descărca sarcinile electrostatice.
De exemplu: Fabrici de material explozibil, ansambluri
de baterii, stații de gaz, industrie chimică, producerea și
prelucrarea lacurilor, laboratoare, zone cu computere, săli
chirurgicale, săli sterile în industria electronică etc.
La proiectarea și execuția unei pardoseli cu capacitate de descărcare
a sarcinilor electrostatice trebuie să se țină cont și să se respecte
următoarele norme și regulamente:
DIN 18352

Lucrări de montare a gresiei și a plăcilor

AGI-Fișă
de lucru S 30
Martie 2005

Pardoseli cu capacitate de descărcare a
sarcinilor electrostatice (construcție de
protecție anti-acizi)

BG RCI T033
August 2016

Directiva privind evitarea
pericolelor de aprindere ca urmare a
încărcărilor electrostatice

Reguli tehnice
pentru materiale
periculoase
TRGS 727
Ianuarie 2016

Evitarea pericolelor de aprindere ca
urmare a încărcărilor electrostatice

Suprafețe de uz medical (zone chirurgicale etc.).

Baze electrotehnice:
Când se pășește pe anumite tipuri de pardoseli, la atingerea altui
corp sau obiect (de exemplu clanța ușii) se pot forma fulgere de
descărcare din cauza electricității statice. Astfel de fulgere de descărcare, pe care oricine le cunoaște, nu reprezintă de regulă un
pericol pentru persoane, deși pot antrena acțiuni eronate, din cauza
șocului pe care-l provoacă.
În zonele descrise mai sus, aceste fulgere de descărcare, în sine
benigne, trebuie totuși neapărat evitate, pentru că pot duce la
distrugerea componentelor electronice și chiar până la explozia
întregii instalații.

Zone de laborator cu pericol de explozie.

sări de sarcini electrice la fluxul, vărsarea și pulverizarea de lichide,
precum și la fluxul de gaze și vapori care conțin cantități mici de
particule solide distribuite fin.
Aceste deplasări de sarcină antrenează potențiale inegale și așa-numite „încărcări electrostatice“.

O mărime decisivă în domeniul electrotehnicii o reprezintă încărcările electrice. Toate obiectele și persoanele sunt încărcate pozitiv și
negativ, care de regulă se află în echilibru = stare neutră.
Electricitatea statică se generează întotdeauna prin mișcarea izolatorilor ficși sau a substanțelor fluide, respectiv din cauza separării
mecanice, de exemplu la ridicarea, frecarea, mărunțirea și vărsarea
obiectelor și materialelor solide. De asemenea pot interveni depla-
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Potențialele electrice inegale tind să se re-egalizeze. Aceasta
înseamnă că atingerea unei persoane/obiect încărcat electrostatic cu
o persoană/obiect cu conductivitate antrenează egalizarea spontană
a încărcărilor (de ex. clanțe de ușă).

a persoanelor și obiectelor, luând măsuri pentru ca încărcările să nu
se cumuleze și să se adune, ci să se descarce în mod uniform prin
pardoseală. Altfel spus, prin împământare electricitatea statică este
descărcată și fulgerul de descărcare este împiedicat.

Scânteia care se formează la egalizarea diferențelor de tensiune
(fulger de descărcare) poate avea efect de aprindere într-o atmosferă explozivă.

Conductivitatea depinde de rezistența respectivă R. Are capacitate
de descărcare a sarcinilor electrostatice pardoseala a cărei rezistență
de descărcare este R < 109 V. În funcție de utilizarea suprafeței
respective, pot fi necesare și rezistențe mai mici (ZH 1-200).

Un alt fenomen care însoțește încărcarea electrostatică îl reprezintă
câmpurile electrice, care pot afecta sau perturba funcționarea
aparatelor sensibile.
Formarea electricității statice nu poate fi niciodată împiedicată, dar
influența acesteia poate fi redusă, prin alegerea materialelor adecvate. Ce se poate împiedica cu adevărat este încărcarea prea mare

În funcție de cerințele diferite în privința capacităților de descărcare
pe care trebuie să le îndeplinească materialele de sistem (ceramica,
adezivul, rosturile etc.), se recomandă insistent să se apeleze la
consultanță detaliată și adecvată la proiect în materie de tehnica
aplicațiilor.

Sistemele de pardoseală trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
Zone

Rezistența de descărcare la
pământ RE, cerută pentru pardoseli

Spații cu aparatură electronică precum centre de calcul,
spații operaționale pentru computere, spații de birouri cu dotări speciale

RE < 1 × 109 V

Module sau componente electronice neprotejate, cu cerințe de protejarea personalului,
de ex. câmpuri de control în domeniul producției electronice

RE < 1 × 108 V

Module sau componente electronice neprotejate, de exemplu laboratoare pentru
producerea și repararea aparaturii electronice

RE < 1 × 108 V

Atmosferă explozivă, de ex. în laboratoare, instalații de reglare a presiunii gazului

RE < 108 V

În spațiile de uz medical, cu pardoseli proaspăt montate

RE < 107 V

După 4 ani

RE < 108 V

Chirurgie HF

RE > 5 × 104 V

Materiale cu pericol de explozie, producție de explozibil și muniție, precum și depozite

RE < 106 V
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Soluție de sistem
Structura sistemului

Recomandare produs

1

Suport de bază:
Beton, șapă de ciment, șapă pe bază de sulfat de calciu
(șapă anhidrită), gresie veche etc.

2

Împământare:
Șină de egalizare a potențialului (câte 50 m2) conform regulilor VDE (de pregătit și instalat de către un electrician calificat)

3

Dispunere tip raster:
Pozați benzile de cupru în raster la distanță
maximă de 4 – 5 m.
Secțiune minimă a benzii de cupru 1 mm2.
De exemplu:
• SE-CU 58 număr material 20070
• E-CU 58 număr material 20065
• 3 M bandă cu conductivitate electrică Nr. 1181,
lățime 19 mm
• Sopro bandă de cupru

Materiale de montaj și chituire:
În funcție de structura pardoselii ceramice (consultați punctul 4 ),
la mortarul de montaj, respectiv de chituire trebuie reglată conductivitatea în timpul procesului de amestecare, prin adăugarea unei
dispersii speciale Sopro Electra Dispersie conductivă.

Sopro Electra Dispersie conductivă ...
Structura pardoselii în funcție de ceramică:

4

Corp neconductor al gresiei cu
glazură specială conductoare
4.2 Cioburi ceramice conductoare
continuu
4.3 Pardoseală fără capacitate de descărcare cu
rost cu capacitate de descărcare și pat de mortar
cu capacitate de descărcare
4.1

... este o dispersie pentru realizarea de mortare în strat subțire și
mortare pentru rosturi, cu conductivitate electrică, întărire hidraulică
și flexibile.
Pentru descărcarea încărcărilor electrostatice în:
• spații chirurgicale, spații cu computere și birouri
• centrale electrice, întreprinderi chimice
• spații de producție și depozite cu pericol de explozie

Notă:
Prin adăugarea de Electra Dispersie conductivă, mortarul pentru rosturi se colorează
în negru/antracit. Culoarea rostului rămâne
negru/antracit în stare întărită!
Sopro Electra Dispersie conductivă
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Sopro’s No.1 S1 adeziv flexibil
Perete și pardoseală

Sopro VarioFlex® XL
numai pardoseală

Sopro TitecFuge® lat
sau Sopro TitecFuge® plus

Sopro FlexFuge plus sau
Sopro DF 10® DesignFuge Flex

359

Pardoseli ceramice cu capacitate de descărcare
a sarcinilor electrostatice

8

Soluție de sistem

4.1

Corp neconductor al gresiei cu
glazură specială conductoare

Gresia
neconductivă
Glazură de gresie
conductivă

Rost conductiv:
Sopro TFb sau
Sopro FlexFuge plus cu
Sopro Electra Dispersie conductivă

Mortar în strat subțire:
Sopro VF XL413 cu
Sopro Electra Dispersie conductivă

Bandă cupru
autoadezivă
Distanță
max. 4–5 m
Șapă

Etape de lucru:
• Curățarea suportului de bază.
• Grunduire (suport de bază absorbant/neabsorbant)
cu Sopro Grund resp. Sopro HPS 673.
• Montarea benzilor de cupru (autocolante) pe
șapă, în raster (distanță max. 4 – 5 m), respectiv, dacă nu sunt
autocolante fixare cu Sopro VarioFlex® XL, cu adăugare de
Sopro Electra Dispersie conductivă.
• Racordul rasterului la șina de egalizare a potențialului
(instalator electric).
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• Montarea gresiei cu mortar flexibil, cu întărire hidraulică
(Sopro VarioFlex® XL, Sopro’s No. 1 S1 adeziv flexibil etc.),
cu adăugare de Sopro Electra Dispersie conductivă.
• Chituirea suprafeței de gresie cu Sopro TitecFuge® plus lat
sau Sopro FF plus, cu adăugare de Sopro Electra Dispersie
conductivă.
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4.2

Cioburi ceramice conductoare
continuu

Gresia
conductivă

Rost neconductiv:
Sopro TFb sau
Sopro FlexFuge plus fără
Sopro Electra Dispersie conductivă

Mortar în strat subțire:
Sopro VF XL413 cu
Sopro Electra Dispersie conductivă

Bandă cupru
autoadezivă
Distanță
max. 4–5 m
Șapă

Etape de lucru:
• Curățarea suportului de bază.
• Grunduire (suport de bază absorbant/neabsorbant)
cu Sopro Grund resp. Sopro HPS 673.
• Montarea benzilor de cupru (autocolante) pe
șapă, în raster (distanță max. 4 – 5 m), respectiv, dacă nu
sunt autocolante fixare cu Sopro VarioFlex® XL, cu adăugare
de Sopro Electra Dispersie conductivă.
• Racordul rasterului la șina de egalizare a potențialului
(instalator electric).

• Montarea gresiei cu mortar flexibil, cu întărire hidraulică
(Sopro VarioFlex® XL, Sopro’s No. 1 S1 adeziv flexibil etc.),
cu adăugare de Sopro Electra Dispersie conductivă.
• Chituirea suprafeței de gresie cu Sopro TitecFuge® lat sau
Sopro FF plus, fără adăugare de Sopro Electra Dispersie
conductivă, pentru că corpul gresiei este conductor.
• Alternativ: În caz de rezistență ridicată la acizi, chituirea se
face cu Sopro FEP, plus sau îngust.
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4.3 Pardoseală fără capacitate de descărcare cu rost și pat de mortar cu capacitate
de descărcare. Formate max. 240 x 115 mm sau 150 x 150 mm
Gresia
neconductivă

Rost conductiv:
Sopro TFb sau
Sopro FlexFuge plus cu
Sopro Electra Dispersie conductivă
„chituit la nivel cu suprafața“

Mortar în strat subțire:
Sopro VF XL413 cu
Sopro Electra Dispersie conductivă
conductiv

Bandă cupru
autoadezivă
Distanță
max. 4–5 m
Șapă

Etape de lucru:
• Curățarea suportului de bază.
• Grunduire (suport de bază absorbant/neabsorbant)
cu Sopro Grund, Sopro grund de blocare resp. Sopro HPS 673.
• Montarea benzilor de cupru (autocolante) pe
șapă, în raster (distanță max. 4 – 5 m), respectiv, dacă nu sunt
autocolante fixare cu Sopro VarioFlex® XL, cu adăugare de
Sopro Electra Dispersie conductivă.
• Racordul rasterului la șina de egalizare a potențialului (instalator
electric).
• Montarea gresiei cu mortar flexibil, cu întărire hidraulică (Sopro
VarioFlex® XL, Sopro’s No. 1 S1 adeziv flexibil etc.), cu adăugare
de Sopro Electra Dispersie conductivă.
• Chituirea suprafeței de gresie cu Sopro TitecFuge® lat sau Sopro
FF plus, cu adăugare de Sopro Electra Dispersie conductivă.
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Indicație importantă:
Pentru că nu are loc decât o descărcare electrică prin partea de
rosturi a pardoselii de gresie, este interzisă depășirea unui anumit
format de gresie (dimensiuni: 240 × 115 mm sau 150 × 150 mm).
Chituirea rosturilor trebuie să fie realizată la același
nivel cu gresia.
O pardoseală de gresie conductoare cu gresie neconductoare
(altfel spus, unde descărcarea se face doar prin rost) este problematică în măsura în care este nevoie de o chituire completă
la nivelul gresiei. Acest lucru este greu de aplicat în practică, de
aceea e bine să vă distanțați deja din faza de proiectare
de această tehnică de montare!
Controlul standardizat al unei pardoseli cu capacitate de descărcare electrică se face cu un electrod definit, care în timpul
măsurătorii este pus pe o gresie neconductoare.
În practică, din cauza acestei variante de structură se ajunge
mereu la măsurători eronate și la pardoseli nefuncționale.
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Structura sistemului
Pardoseală din gresie cu capacitate de descărcare
2

7

6

4

5

3

1

U

Benzi de cupru montate pe pardoseală.

Distanță
4–5 m

Bandă de cupru racordată la șina de egalizare a potențialului.

Trecerea peste rosturi la pardoselile din plăci
de descărcare electrostatică

1 Sopro Grund (poz. 020)
2 Benzi de cupru, racord la pardoseală (poz. 030)
3 Pat de mortar conductor cu Sopro Electra Dispersie con-

ductivă (poz. 040)

Sfoară rotundă din polietilenă
(material de umplere posterioară)
Gresie sau plăci
rezistente la acizi
Rost elastic

4 Gresie (detaliu 4.1: glazură de gresie, conductoare detaliu/
Material de aplicare
conductiv

4.2: corp neconductor al gresiei) (poz. 040)
5 Corp conductor al gresiei = mortar pentru rosturi

neconductor (poz. 050)
Glazură de gresie, conductoare = mortar pentru rosturi
conductor (poz. 060)
6 Rost de racord, elastic (poz. 080)
7 Egalizare potențial cu racord pentru pardoseală

ceramică, cu posibilitate de descărcare la pământ (poz.
070)
U Suport de bază, de ex. șapă

Lițe din cupru

Bandă de sigilare

Sigilare
În combinație

Șapă
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Prelucrare

1 Pardoseală șpăcluită cu Sopro FS 15® plus, grunduită, pentru lucrările post-montare
a gresiei.

2 Bandă de cupru (autocolant) pentru pozarea unei pardoseli conductoare.

3 Lipirea benzilor de cupru cu dimensiunea corespunzătoare a rasterului.

4 Montarea benzii de cupru la componenta ascensională, pentru conectarea ulterioară
la egalizarea potențialului.

5 Montarea ceramicii cu mortar în strat subțire, preparat conductiv.

6 Chituirea suprafețelor cu Sopro FF plus, cu adăugarea de Sopro Electra Dispersie
conductivă.
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9.1

Suporturi de bază din oțel
Indiferent dacă este vorba despre construcții civile, de construcții
subterane sau construcții inginerești, întotdeauna specialiștii sunt
confruntați cu un material de construcție decisiv și esențial. Este
vorba de marea categorie a oțelurilor de construcție și oțelurilor
inoxidabile, fără de care multe construcții n-ar fi posibile. O regăsim
în construcția la roșu (armătură, reazeme, grinzi etc.) sau ca element
de design (scări complicate), precum și în zona dotării tehnice a unei
clădiri (de ex. la lifturi).

Oțel, un material de construcții important, fără de care construcțiile n-ar mai fi posibile azi.

Oțelul are caracteristici speciale, care îl fac indispensabil pentru
șantier. Este vorba, printre altele, de rezistența mare la tracțiune și
compresiune, precum și de însușirile sale elastice.
În cadrul lucrărilor de finisare și de design la clădiri sunt necesare
soluții constructive în care construcția din oțel trebuie combinată cu
straturi de acoperire rigide (ceramică sau piatră naturală). Altfel spus,
o placă rigidă, de regulă casabilă urmează să fie fixată, respectiv lipită
pe o suprafață de oțel „netedă“, care se deformează și se dilată.

Având în vedere comportarea construcției la vibrațiile proprii, este necesar ca mortarul de montaj să aibă o capacitate ridicată de preluarea a tensiunilor.

Ca acest lucru să funcționeze cu succes și pe termen lung, nu se poate
lucra cu mortarele obișnuite, cu liant hidraulic, care se utilizează în
mod normal. Acestea nu obțin necesara îmbinare prin aderență cu
suprafețele de metal foarte netede și închise și, din cauza caracterului
acestora fragil și ferm, nu pot prelua pe perioade lungi posibilele
deformări, care provin de la suportul de metal.
Din acest motiv, în contact direct cu suporturile de bază din metal
se pot folosi numai așa ziși adezivi pe bază de rășină reactivă sau
adezivi S2 îmbunătățiți în cazuri individuale. În acest scop contactați
Tehnica de aplicații.

Scară metalică suplă, pe mai multe etaje, acoperită cu piatră naturală.
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Suporturi de bază din oțel
Gresie fisurată pe podeaua unui lift, la care
nu s-a ținut cont de deformările intervenite.

Adezivii pe bază de rășină poliuretanică s-au dovedit a fi soluția cea
mai eficientă, pentru că aceștia își păstrează buna flexibilitate în stare
întărită. De asemenea prezintă un foarte bun comportament de
aderență pe suprafețele netede, închise (4 N/mm²), ceea ce face ca
montajele executate să fie foarte stabile și cu durată mare de viață.
Lipirea ceramicii cu adeziv Sopro PU în
contact direct cu suprafața metalică.

Deformare în jos a bazei cabinei de lift din cauza încărcăturii reprezentate de persoane, prin inerția maselor la deplasarea ascendentă.

cat confo
rifi

rm

Ve

Recomandare produs:
R2 T
DI

N E N 1 20 0 4

Adeziv Sopro PU
Adeziv pe bază de rășină reactivă
Adeziv bicomponent, pe bază de rășină reactivă-poliuretanică, pentru fixarea și montarea stratului de acoperire
ceramic, a plăcilor de beton și piatră naturală, mai ales pe
metal și materiale lemnoase.
Pentru standarde ridicate în privința rezistenței aderenței
la tracțiune și forfecare, elasticității și efectului de barieră
anti-umezeală pe suporturi de bază critice.

Deformare în sus a bazei cabinei de lift, prin eliberarea de sarcină a suprafeței bazei
la deplasarea descendentă.

funcție de
în
ă
ț
n
a
lt
u
Cons
-170
611 1707
0
:
e
r
a
r
c
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Rigolele din oțel inox, care se utilizează la transportul sacilor de ciment, se îmbracă
cu straturi de acoperire ceramice foarte rezistente. Ceramica se află în contact direct
cu oțelul, lipirea se face cu adeziv Sopro PU.
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9.2

Straturi de acoperire rigide în construcții navale
O formă specială a construcțiilor metalice o reprezintă construcțiile
navale. Fie că este vorba despre iahturi private sau ambarcațiuni
mari de pasageri, toate acestea sunt similare din punct de vedere
al cerințelor și problematicii.
Gresia și plăcile montate pe nave trebuie să poată prelua în mod
permanent și fără deteriorări mișcările și deformările la care este
supus corpul navei. Acest lucru este important mai ales în cazul
în care stratul de acoperire al pardoselii se află în contact direct
cu corpul navei (suprafața de metal).

„MSC Fantasia“

Deformări care din cauza influențelor exterioare acționează permanent asupra corpului navei.

„Queen Mary 2“

Din motive care țin de tehnica protecției anti-incendiu și care
în construcțiile navale joacă un rol decisiv, toate produsele care
se folosesc trebuie evaluate suplimentar în cadrul unui test la
incendiu.
Abia după trecerea cu succes a testului la incendiu și a altor
criterii de evaluare diverse se pot emite certificatele de verificare
și produsele sunt prevăzute cu simbolul timonă.

Verificarea unui corp dae probă în casa de încercare la foc.
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Straturi de acoperire rigide în construcții navale
Soluții de sistem

1 Baie, zona WC-ului (solicitare moderată)
1 Șapă navală sau

nivelare din
Sopro PU- FD
4

2 Agent de lipire

5

Sopro HPS 673

3

3 Sistem de sigilare

Sopro
Bauchemie GmbH

compozit
Sopro DSF 423
4 Lipire
Ve

cat confo
rifi

rm

Sopro FKM® XL

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

Ve

88

88

CG2 WA
DI

N

cat confo
rifi

rm

rm

2

cat confo
rifi

CG2 WA
DI

Sopro Brillant®
PerlFuge sau
Sopro DesignFuge
DF 10®*

Ve

5 Chituire

N

E N 13 8

E N 13 8

1

2 Centru de wellness (solicitare mare)
1 Șapă navală sau

nivelare din
Sopro PU-FD
2 Sistem de sigilare

Sopro
Bauchemie GmbH

compozit
Sopro DSF 423

DI

N

3

88

88

DI

2

EN 120

R2 RG
N

1

E N 13 8

04

Sopro FEP plus

N

DI

4 Chituire

EN 120

R2 RG
DI

Sopro FEP plus

N

04

3 Lipire

E N 13 8

4

* Glitter nu este permis în construcții navale
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Straturi de acoperire rigide în construcții navale
Soluții de sistem
Construcție la roșu
pe punte.

Ve

rm

cat confo
rifi

R2 T

1 Șpăcluire/nivelare

DI

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

2 Lipire

Ve

Adeziv Sopro PU sau
Nivelare și sigilare
Sopro PU-FD

R2 T
DI

Adeziv Sopro PU

N E N 1 20 0 4

3 Chituire

R2 RG
DI
N

3

2

EN 120

DI

N

04

Sopro FEP plus

88

3 Montare pe punte

E N 13 8

1

Punți finalizate
cu strat de acoperire
din mozaic.

Zone de alimentare și bucătării mari

4 (solicitări mari cu agenți agresivi)

1 Nivelare și

sigilare
Sopro PU-FD
EN 120

DI

88

R2 RG
DI

Sopro FEP plus

N

04

2 Lipire

N

E N 13 8

3 Chituire

Sopro FEP plus
DI

EN 120
04

N

DI

N

1

2

3

88

R2 RG
E N 13 8

Pardoseală din oțel
cu îmbinări sudate,
care trebuie nivelate
înainte de montarea
gresiei.
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Straturi de acoperire rigide în construcții navale
Soluții de sistem

5 Depozite (zone uscate)
1 Agent de lipire

Sopro HPS 673

2 Strat de nivelare

(șapă navală)
Sopro FAS 551

2

3

4

Sopro FKM® XL

cat confo
rifi

rm

1

Ve

3 Lipire

C2 TE S1
DI

N E N 1 20 0 4

Ve

N

E N 13 8

E N 13 8

Corp de bazin metalic
pregătit cu PU-FD.
PU- FD servește drept
agent de lipire, ca
strat de relaxare și
nivel de sigilare.

6 Piscine din metal

1 Agent de lipire,

strat de relaxare + sigilare
Sopro PU-FD
2 Lipire

Sopro FEP plus
DI

Sopro FEP plus

3

2

1

N

88

R2 RG
DI

3 Chituire

EN 120
04

N

372

88

DI

DI

N

cat confo
rifi

CG2 WA

88

CG2 WA

rm

cat confo
rifi

rm

Sopro TitecFuge® lat
sau
Sopro TitecFuge® plus

Ve

4 Chituire

E N 13 8

Montare sistem
pe machetă.
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Cerință individuală
Având în vedere complexitatea și cerințele extrem de diferite în privința materialelor utilizate în domeniul construcțiilor navale,
echipa noastră de consultanță vă stă cu plăcere la dispoziție pentru chestiuni legate de proiectare și execuție. Vă rugăm să folosiți
hotline-ul (06 11 17 07-1 70).
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La prelucrarea produselor trebuie respectate următoarele fișe de date tehnice:

În cadrul serviciilor de consultanță punem la dispoziție devize de lucrări și detalii cu privire la proiectul în pregătire/în curs.
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Soprodur® MicroHohlraumSchlämme

Aspectul deteriorat cauzat de golurile formate la pardoselile ceramice, din piatră naturală, la șape și pardoselile compozite (pardoseli
vibrate) nu încetează să fie o problemă în practică.
Acest lucru confruntă de regulă întreprinderea montatoare și beneficiarul cu măsuri de renovare costisitoare, care de cele mai multe
ori se termină cu o renovare generală cu costuri foarte mari – ca
să nu mai vorbim de pierderile antrenate de nefolosirea temporară
a construcției.
Alternativa la aceste măsuri, care presupun costuri mari și consum
de timp ridicat, o reprezintă păstrarea stratului de pardoseală deja
existente, ceea ce adesea contravine dorințelor beneficiarului.
Deficiențele sunt înlăturate fără să fie nevoie de demontarea, respectiv deteriorarea stratului de acoperire deja existent.
Acest lucru înseamnă o enormă economie de costuri, iar stratul de
pardoseală existent se păstrează într-o stare ireproșabilă din punct
de vedere estetic.
Condiția este ca suspensia ultrafină pe bază de ciment (de ex. Sopro
Soprodur® șlamuri cu micro-capilare)să se poată extinde și repartiza
sub stratul de acoperire, respectiv stratul de mortar, eventual sub
presiune. Acest lucru trebuie stabilit și evaluat în prealabil, prin
injecții de probă.

Remedierea deficiențelor (golurilor):
Cu ajutorul unei suspensii pe bază de ciment, produsă cu
ciment ultrafin, se umplu fisurile foarte fine din stratul
subțire, montajele poroase în pat gros și șapele cu goluri.

Pardoseală de gresie cu goluri dedesubt.

Comparare dimensiune granulație
Gran. ciment
„normală”
Ø = 0,04 mm
Gran. ciment fină
Ø = 0,0095 mm

Avantajele tehnologiei Soprodur®:

•
•
•
•

Nu este nevoie de renovare generală
Fără murdărie/moloz și fără timpi de nefolosire temporară
Obținerea aspectului vizual existent al stratului de acoperire
Suprafețele se pot utiliza chiar în ziua următoare

Șapă pe bază de ciment, poroasă, cu porii deschiși.

Structură etanșă după utilizarea de Soprodur® MicroHohlraumSchlämme.
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Soprodur® MicroHohlraumSchlämme
1. Tehnică de micro-impregnare
Tehnica de impregnare este cea mai simplă metodă de umplere
a golurilor existente. Materialul mixat se introduce prin turnare
în golurile umezite în prealabil, prin intermediul unui rost deschis
sau descoperit. Materialul se toarnă până la umplerea completă a
golurilor. Suspensia în exces de pe gresie se îndepărtează ulterior
cu un burete umed. Suspensia rigidizată se îndepărtează din rosturi,
după care se execută umplerea cu mortar pentru rosturi.

Gresie

Mortar de montaj/
șapă

Talpă de beton/
construcție de bază
Umplere prin intermediul unui rost deschis.

2. Tehnică de micro-injectare
Cu ajutorul unei seringi, suspensia se poate injecta rapid și cu mare
precizie prin intermediul rosturilor deschise, respectiv al unui orificiu.
Cu injecția manuală concepută chiar de Sopro se pot umple goluri
cu o presiune de până la 2 bari.

Gresie

Mortar de montaj/
șapă

Talpă de beton/
construcție de bază
Injectare cu presa manuală, pentru suprafețe mici.
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Soprodur® MicroHohlraumSchlämme
3. Tehnica de micro-injecție
Dacă metodele de mai sus nu au succes, atunci trebuie aplicată
tehnica de injecție.
Suspensia se injectează cu până la 10 bari. Pentru a împiedica ieșirea suspensiei din orificiu, prin lateral, se introduc, prin înșurubare,
așa-zisele garnituri de etanșeitate.

Gresie

Numărul orificiilor de realizat și al garniturilor de etanșeitate de
montat depinde de tipul construcției și de mărimea golurilor (cca.
1 – 5 găuri/m²).

Mortar de montaj/
șapă

Talpă de beton/
construcție de bază

Injectare cu presa de injecție (15 bari).

Alegerea garniturii de etanșeitate corecte
Sopro 906 trebuie utilizat în cazul acelor goluri de sub gresie sau
plăci, materiale de lipit sau de șpaclu, care necesită ieșirea laterală
a lichidului în goluri.
La întărirea mortarelor convenționale de montaj sau a șapelor cu
goluri, trebuie utilizate garnituri Sopro 906 cu deschizătura în jos.

Sopro 907

Înainte de injectarea suspensiei, trebuie realizată umidificarea cu
apă, care se introduce cu aceeași presă.
După injectarea golurilor, suprafețele cu gresie se încarcă, pentru
realizarea unei îmbinări optime prin aderență (pachete de gresie,
saci cu mortar), după care se scot garniturile și se curăță cu apă.

Sopro 906
Injecție

Inel
sigilare

Injecție

Strat de contact

Gresie
Mortar de montaj/
strat de egalizare
cu rezemare în gol

Mortar

Șapă

Gresie

La garniturile de etanșeitate se racordează o presă de injecție, care
injectează suspensia în goluri, cu o presiune de până la 10 bari.

Talpă de beton/
construcție de bază

Inel
sigilare

Injectarea unui strat de acoperire de pardoseală cu
goluri pe o scară.
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Soprodur® MicroHohlraumSchlämme
Indicații pentru utilizare:

Tehnologia aparatelor Soprodur®:

• Golurile trebuie ciocănite în prealabil, respectiv localizate și marcate.

• La șape pe strat separator, scurgeri în pardoseală sau componente similare, trebuie să vă
asigurați că suspensia nu pătrunde în zona
izolației termice, a benzilor de margine sau în
alte spații libere, de exemplu prin elemente
de acoperire sau benzi de margine permeabile la apă sau care nu sunt realizate corect.
Indiciul că se întâmplă acest lucru este o pierdere prea mare de material.

• La sistemele de încălzire în pardoseală trebuie
să vă asigurați că nu se deteriorează țevile de
încălzire.

Dispozitiv de amestecare profi

Soprodur®
MicroHohlraumSchlämme

Seringă manuală

Presă de injecție

906 6 mm

907 6 mm/8 mm

• Soprodur® MicroHohlraumSchlämme nu este
adecvat pentru suporturi deosebit de sensibile la umezeală (de exemplu suporturi de
lemn) sau tipuri de piatră naturală (de ex.
marmură albă).

Renovarea suprafețelor
verticale*

Suprafețele de perete cu goluri dedesubt se pot de asemenea
renova și repara în mod durabil.

* Dacă trebuie reparate goluri în suprafețe de perete, și acestea trebuie localizate și eventual securizate, prin rezemarea împotriva unei posibile
apăsări în timpul unei eventuale operațiuni de presare.
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Egalizarea și nivelarea suprafețelor de bază

Pretratare suprafață de bază

Pentru a obține o îmbinare aderentă optimă a maselor de șpaclu
pentru nivelare și egalizare, ca suprafață de bază, este util și necesar ca aceasta să fie pre-tratată. În acest context se face diferența
între suporturi absorbante și non-absorbante, pentru fiecare exis-

tând grunduri corespunzătoare. După uscare se aplică masele de
egalizare. Alternativ, în multe cazuri când se montează mase de
șpaclu se poate utiliza o emulsie aderentă „proaspăt-pe-proaspăt“
cu produsul următor.

Matrice de prelucrare
Șantier rapid
(fără timp de uscare)
ventilat

„proaspăt-pe-proaspăt“
Sopro Emulsie adezivă
Suprafețe de bază

pur

Sopro Grund

Sopro HPS 673

Sopro Grund
de blocare

diluat

non-absorbante:
acoperiri ceramice vechi

•

•

•*

Terrazzo

•

•

•*

lacuri permanente

•

•

plăci de asfalt turnat/șapă

•

plăci din piatră naturală și beton

•

•

beton, neabsorbant

•

•

resturi de adeziv vechi

•

•

absorbante:
șape de ciment

•

•

•

beton, absorbant

•

•

•

șape pe bază de sulfat de calciu

•*

•**

șape uscate

•

•

tencuieli (gips/ciment)

•

•

soluții speciale:
suporturi din lemn
șape de xilolit
beton/șapă contaminată cu ulei
*
**

•
Sopro Grund epoxidic EPG 522 (saturat), acoperit cu nisip cuarțos pulverizat
Sopro EPG 868 (saturat), acoperit cu nisip cuarțos pulverizat

Respectați versiunea actuală a Informațiilor Tehnice despre produs.
Se recomandă în special pentru formatele de gresie de până la 1 m2.
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Egalizarea și nivelarea suprafețelor de bază
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Sopro HPS 673

Grund pe bază de rășini artificiale fără conținut de
solvenți, albastru deschis, pentru suporturi puternic
absorbante sau cu capacități de absorbție diferite.
Pentru tratarea prealabilă a șapelor de ciment, șapelor de sulfat de calciu, șapelor uscate, plăcilor de
gips-carton și de gips, tencuielilor de var cu ciment
și de gips. La suporturile puternic absorbante se
poate dilua cu apă. La suporturile legate cu gips
sau dacă ulterior se aplică mase de șpaclu fluide
Sopro, Sopro Grund se utilizează nediluat, sub
formă de concentrat.*

Grund special pe bază de dispersie polimerică modificat cu nisip cuarțos, fără conținut de solvenți, gri
deschis, pentru realizarea de punți de aderență pe
suporturi etanșe, netede și non-absorbante
înainte de montarea gresiei și dalelor. Adecvat mai
ales pentru montarea pe acoperiri ceramice deja
existente. Ca primer de aderență pe lemn, șape din
asfalt turnat și de oxid de magneziu, precum și
pentru resturi persistente de adeziv vechi, lacuri și
acoperiri din PVC.
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Sopro Grund

o a r t e re

Sopro EPG 522
Rășină fluidă epoxidică fără conținut de solvenți,
nepigmentată, bicomponentă. Se folosește ca
grund pentru consolidarea suporturilor minerale, cu
conținut de nisip, precum și ca agent de aderență
pe suporturi netede, cum sunt metalul, asfaltul turnat
și vopselurile vechi. Pentru sigilarea și etanșarea
capilară a suporturilor legate cu ciment, pentru
umplerea fisurilor, acoperirea rosturilor la rigole și
scurgeri, precum și pentru realizarea rosturilor anticapilare. Se poate prelucra cu Sopro Nisip cuarțos de
cristal, respectiv Sopro Nisip cuarțos grosier. Rezistent
la apă, apa de mare și ape uzate, de asemenea
rezistent la baze, acizi diluați, soluții de sare, uleiuri
minerale, lubrifianți și carburanți. Ca sigiliu capilar
pentru suporturi umede, de ciment, pentru montarea
rapidă a parchetului, PVC-ului etc.

* Respectați versiunea actuală a Informațiilor Tehnice despre produs.
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Grund special pe bază de rășini sintetice monocomponentă, fără conținut de solvenți pentru suporturi
puternic absorbante sau cu capacități de
absorbție diferite.. În funcție de utilizare, se poate
dilua cu apă până la 1 : 1. Special pentru șape din
sulfat de calciu în combinație cu gresie porțelanată de format mare. Mai ales pentru aplicarea
ulterioară a adezivilor minerali, a maselor și șpaclu și
sistemelor de sigilare compozite.

em

Specialiști:

Sopro Grund de blocare

Dispersie pe bază de rășini reactive ca punte de
aderență pentru tencuieli minerale și mase de șpaclu
(de ex. Sopro FS 15® plus). Pentru aplicarea „proaspăt-pe-proaspăt“.
Pentru îmbunătățirea mortarelor, șapelor și șlamurilor.
Notă: Când se prelucrează „proaspătpe-proaspăt“, Sopro Emulsie adezivă nu
trebuie aplicată cu mult înainte, ci numai cu
atât cât să nu aibă loc uscarea emulsiei.

is
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Sopro Emulsie adezivă
em

em
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se

Pretratare suprafață de bază

Sopro ESG 868
Strat de baraj din rășină epoxidică bicomponentă, fără conținut de solvenți, pentru tratarea
prealabilă a suportului, mai ales pe șape tinere și/
sau umede. Pe suporturi de beton murdărite de
ulei, dar curățate înainte. Posedă caracteristici excelente de umezire și aderență pe suporturi umede din
beton și șapă șireduce riscul de formare de bule
de osmoză. Ca strat de baraj împotriva umidității
ascensionale. Rezistent la apă, apa de mare și ape
uzate. Rezistent la baze diluate, acizi, uleiuri minerale, lubrifianți și carburanți.

Egalizarea și nivelarea suprafețelor de bază

11.1

Materiale autonivelante
Adesea suporturile existente care urmează să se acopere cu acoperiri
ceramice, respectiv din piatră naturală sau cu un alt strat de acoperire,
nu au planeitatea dorită și necesară, mai ales dacă urmează să se
monteze gresie cu format mare.
Aceasta înseamnă că în prealabil este necesară aplicarea de mase
de șpaclu pentru egalizare. Pentru alegerea materialului de șpaclu
corect, trebuie să se țină cont de următorii indicatori:
1. Grosimea stratului de aplicat
2. Materialul suportului
(natura suportului)
3. Formarea unei pante sau unei suprafețe
plane, orizontale (nu există pantă = utilizarea
de mase de șpaclu auto-nivelante)

Montarea produsului Sopro FS 15® plus ca măsură pregătitoare pentru montarea
ulterioară a gresiei cu format mare prin metoda „în pat subțire”.
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se

du

du

Sopro FS 15® plus
2 – 150 mm în combinație
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o a r t e re

em

Sopro FS 5®
până la 5 mm
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em

em

ii f

se

Sistemul Sopro pentru mase de șpaclu și șape auto-nivelate:

o a r t e re

Sopro Rapidur®
FE Șapă lichidă
de 20 – 70 mm

Proprietăți:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pardoseală
Interior
Autonivelant
Proprietăți foarte bune de prelucrare și curgere
datorită fluidificatorilor de înaltă performanță, precum și caracteristicilor de mortar solid, prin tehnologia Mikrodur®
Cu întărire rapidă, se poate acoperi după 2 – 3 ore
Adecvat pentru scaunele cu rotile
Adecvat pentru sistemele de încălzire în pardoseală
Se poate monta cu mașini speciale
Cu conținut redus de cromat, conform Directivei (CE) nr.
1907/2006, Anexa XVII

Observație: În funcție de situația de pe șantier și calitatea suporturilor, masele de șpaclu se pot arma prin inserarea armăturii
SoproTex® Plasă de șpaclu fluid.

Grosimea stratului de masă de șpaclu

FS 5®
5 mm
FS 15®
2 – 150 mm
Rapidur® FE
70 mm
Utilizabil în combinație
și cu suport

Suport de bază
flotant portant
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Egalizarea și nivelarea suprafețelor de bază

Materiale autonivelante
Masă de șpaclu rezistentă la abraziune (Sopro HF-S 563)
Dacă, având în vedere tipul construcției și utilizarea acesteia, nu se
mai dorește altă acoperire de pardoseală și, în plus, este necesară o
rezistență mare la abraziune, atunci trebuie să se lucreze cu o masă
de șpaclu care să dispună de o rezistență finală mare, cu o suprafață
rezistentă la abraziune.
Sopro HF-S 563 este o masă de șpaclu pentru pardoseală cu întărire rapidă, bazată pe tehnologia Mikrodur®, cu întărire hidraulică.
Adecvată pentru realizarea de pardoseli industriale (hală de depozit)
respectiv pentru zone în care din motive estetice/arhitectonice se
dorește o suprafață netedă, non-absorbantă, etanșă, omogenă (de
ex. zone comerciale publice).

Aplicarea produsului Sopro Emulsie adezivă pentru prelucrarea ulterioară, „proaspăt-pe-proaspăt“, cu Sopro HF-S 563.

Suprafață plană, după întărire insensibilă la abraziune.

Structură în strat gros
Sopro HF-S 563

Recomandare produs
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Aplicarea produsului Sopro HF-S 563 se face ușor, cu ajutorul unei mașini.

o a r t e re

4 – 40 mm

Sopro HF-S 563
4 – 40 mm
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Egalizarea și nivelarea suprafețelor de bază

11.1

Materiale autonivelante
Strat de acoperire a suprafeței pe bază de rășini reactive (SoproDur® HF-L 513)
Dacă se dorește, Sopro HF-S 563 se poate acoperi cu un strat de
acoperire pe bază de rășini epoxidice, SoproDur® HF-L 513; suprafața se poate amenaja prin împrăștierea de nisip cuarțos, pastile
de culoare etc.

Modalități diverse de amenajare a suprafeței cu SoproDur® HF-L 513.

SoproDur® HF-L 513 acoperă suprafața pardoselii într-o cameră pentru deșeuri, în
combinație cu pereți cu faianță.

SoproDur® HF-L 513 pentru amenajarea simplă și pentru punerea în valoare a garajelor și camerelor de la subsol.

Structura sistemului:
Sopro HF-S 563/
SoproDur® HF-L 513

Recomandare produs

SoproDur® HF-L 513

Sopro HF-S 563

Bet

on

bru

t

SoproDur® HF-L 513
Componenta A

SoproDur® HF-L 513
Componenta B
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Egalizarea și nivelarea suprafețelor de bază

Materiale autonivelante
Suporturi legate cu sulfat de calciu
și șape din asfalt turnat
Șapele legate cu sulfat de calciu (șapele de anhidrit) cer să se folosească o masă de șpaclu special adaptată, care să aibă aceleași
caracteristici de material ca și șapa. Cu atât mai mult cu cât șapele legate cu sulfat de calciu se montează în formate mari, iar de aspecte
cum sunt contracția sau dilatația condiționată de temperatură trebuie să se țină seama într-o măsură considerabil mai mare decât la alte
șape. La aceasta se adaugă faptul că din cauza masei de șpaclu fluide de anhidrit între masa de șpaclu proaspătă și suprafața șapei nu se
poate forma etringită (vezi capitolul 7.3).

is

Structură
Sopro AFS 561
1 – 30 mm
Grosimea stratului

30

mm

Sopro AFS 561

o a r t e re

Sopro AFS 561
1 – 30 mm

Turnarea produsului Sopro AFS 561.
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Recomandare produs

Șapă de sulfat de calciu (șapă de anhidrit)

Masă de șpaclu pentru pardoseli, cu întărire rapidă, pompabilă și
autonivelantă, pe bază de semi-hidrat tip alfa. Adecvată pentru
nivelarea șapelor legate cu sulfat de calciu, precum și pentru realizarea de suporturi plane, netede și fără urme de adaos în vederea
montării ulterioare a acoperirilor cum sunt gresia și dalele ceramice,
acoperirilor din piatră naturală, precum și a celor textile și elastice.
• Pardoseală
• Interior
• Grosimea stratului: 1 – 30 mm,
începând de la 10 mm se poate acoperi cu nisip
cu granulație de 0 – 2 mm
• Timp de prelucrare: cca. 40 minute
• Circulabil: după cca. 3 ore
• Se poate acoperi: la grosimi ale stratului de până la
10 mm după cca. 24 – 36 ore
• Adecvat pentru sistemul de încălzire în pardoseală

Masă de șpaclu special adaptată la șapa de sulfat de calciu, pentru evitarea tensiunilor în structura ca întreg.

Șape din asfalt turnat:
Din cauza comportamentului lor termoplastic, fragil după procesul de răcire, șapele din asfalt turnat nu pot fi egalizate decât foarte
limitat cu mase de șpaclu cu conținut de ciment (max. 5 mm grosimea stratului). Datorită dezvoltării foarte reduse de tensiuni proprii
de către Sopro AFS 561, acest produs se poate folosi fără probleme și pentru lucrări de nivelare de până la 30 mm pe șape din asfalt
turnat. Șapa trebuie tratată în prealabil cu Sopro HPS 673. După uscarea Sopro AFS 561, acesta trebuie sigilat cu Sopro EPG 522.
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11.1

Materiale autonivelante
Nivelarea suprafețelor de pardoseală plane și cu pantă (VarioFS)
Dacă se dorește ca pe întreaga suprafață a pardoselii unei camere (de ex. încăperea de racordare a utilităților) să se realizeze o pantă
cu formă organică către scurgerea dispusă în mijlocul încăperii, atunci Sopro VarioFS se pretează excelent pentru lucrările de șpăcluire și
nivelare. Prin adăugarea de apă se poate transforma într-o masă de șpaclu fluidă, care se poate modela în poziția corespunzătoare și apoi
se închide în suprafață.
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Recomandare produs

o a r t e re

Sopro VarioFS
3 – 70 mm în combinație
Grund 749

VarioFS

de ex. încăperea de racordare a utilităților cu pantă uniformă către scurgerea din
pardoseală.

Prin adăugarea de apă consistența produsului VarioFS se poate
regla în mod corespunzător, altfel spus prelucrarea e posibilă de la
o consistență stabilă (pantă) până la una fluidă (suprafață plană).

Cameră de baie cu
suprafață de duș

pantă

Masă de șpaclu cu conținut de ciment, auto-nivelantă și modelabilă, cu întărire rapidă, flexibilă, armată cu fibre, pentru egalizarea
suporturilor de lemn și minerale. Deosebit de adecvată în reabilitări
și renovări.
•
•
•
•
•
•
•

Pardoseală
Interior
Grosimea stratului: 3 – 70 mm în combinație
Flexibil, armat cu fibre
Timp de prelucrare: 30 – 40 minute
Circulabil: după cca. 2 – 3 ore
Se poate acoperi: după 2 – 3 cu ceramică

netedă

Cameră de baie cu diverse situații de pardoseală.
Suprafață în pantă, realizată cu VarioFS.

389

11.1
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Materiale autonivelante
Suporturi din lemn
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Recomandare produs

Pentru a realiza o suprafață plană pe un suport din lemn neplan și
labil (dușumea uzată) se utilizează produsul Sopro VarioFS.

o a r t e re

Sopro VarioFS
3 – 70 mm în combinație

Masă de șpaclu cu conținut de ciment, auto-nivelantă și modelabilă, cu întărire rapidă, flexibilă,
armată cu fibre, pentru egalizarea suporturilor
de lemn și minerale. Deosebit de adecvată în
reabilitări și renovări.

Distribuirea și aerisirea produsului Sopro VarioFS pe suportul tip dușumea, cu ajutorul
unui valț cu țepi.

Strat de nivelare subțire, armat cu fibre, pe dușumea

6

•
•
•
•
•
•
•

Pardoseală
Interior
Grosimea stratului: 3 – 70 mm în combinație
Flexibil, armat cu fibre
Timp de prelucrare: 30 – 40 minute
Circulabil: după cca. 2 – 3 ore
Se poate acoperi: după 2 – 3 cu ceramică

H Suport de lemn

F

F Gresie
S Fixare cu șuruburi
1 Închiderea rosturilor

4
5

Sopro Acril de sigilare DA 049

3

1

4

2 Strat de grund

S

Sopro HPS 673
3 Armătură SoproTex®

H

3

4 Strat de șpaclu

Sopro VS 582
(grosime minimă 10 mm)
1

H

2
S

Suport de lemn faliat, neplan, cu multe tensiuni
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5 Sopro Adeziv pentru gresie

(se pot folosi diverși adezivi)
6 Rostuire Sopro DF 10®

Egalizarea și nivelarea suprafețelor de bază

11.1

Materiale autonivelante
Nivelare ușoară la structurile cu mai multe straturi
Nivelare ușoară, în strat gros, a suprafețelor de pardoseală în
domeniul reabilitărilor, de ex. planșee din grinzi de lemn, calotă
de boltă etc.

1

F

2

3

S

4

5

F Gresie
S Izolație Styrodur
1 Sopro Adeziv pentru gresie

(se pot folosi diverși adezivi)
2 Rostuire

Sopro DF 10®
3 Șapă Rapidur® FließEstrich

FE 678 (flotantă și pe rost de
separare)
4 Folie PE
5 Nivelare ușoară (B1/B3)

Boltă (calotă prusacă)

6 Strat de grund
1

F

1

3

S

4

5

Sopro HPS 673

Plafoane cu boltă (boltă în cruce sau boltă semicirculară), de exemplu plafoane de subsoluri vechi
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Materiale autonivelante
Pardoseală fără rosturi „ambiento® floor“
Dacă, în afara cerințelor tehnice, pardoseala trebuie să îndeplinească
și cerințe estetice speciale (de ex. în magazine), există posibilitatea
de a achiziționa masa de șpaclu cu conținut de ciment, foarte rezistentă, într-o nuanță la alegere, obținută prin amestecarea prealabilă
a unui pigment.

Sopro ambiento® floor este o masă de șpaclu fluidă pentru amenajări, cu care se poate realiza o pardoseală colorată, foarte rezistentă
și fără rosturi.

is

du

em

ii f

se

ambiento® floor este disponibil în trei culori* :

o a r t e re

alb

argintiu

gri flanelă
ambiento® floor într-un magazin de haine.

Alte nuanțe sunt posibile la cerere și tonaj corespunzător.

Suprafața acoperită cu masă de șpaclu ambiento® floor se poate folosi direct după aceea și se utilizează în cele mai diverse spații, pentru
amenajarea pardoselii.

O eșantionare trebuie făcută întotdeauna pe șantier, pentru că fiecare pardoseală montată este un unicat având în vedere condițiile
cadru exterioare și poate fi diferită de următorul proiect de construcție!

Prelucrare

Pregătirea suportului de exemplu prin șlefuire/frezare.

Grunduirea suprafeței cu Sopro EPG522.

* Din motive care țin de tehnica tipăririi, nuanțele din imagini pot diferi de nuanțele materialului întărit.
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Egalizarea și nivelarea suprafețelor de bază

11.1.1

Tratarea cu nisip a Sopro EPG 552 în exces.

Amestecarea ambiento® floor trebuie pregătită în mod corespunzător.

Distribuirea ambiento® floor pe suprafață, cu ajutorul unei spatule.

Pentru distribuire pe suprafață și compactare, ambiento® floor se poate prelucra cu
un valț cu țepi.

După doar câteva ore ambiento® floor este întărit și circulabil.

Cu produsele corespunzătoare de la Dr. Schnell/Dr. Schutz, ambiento® floor poate fi
protejat la suprafață.
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Materiale rezistente
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Recomandare produs
em

Pe lângă suprafețele plane, orizontale (de exemplu în zonele de locuit
etc.), mai ales în cazuri de expunere la apă și unde există scurgeri în
pardoseală, trebuie executate suprafețe cu mase de șpaclu în pantă
(balcoane, zone industriale).

o a r t e re

Altfel spus este necesară o masă de șpaclu rezistentă, modelabilă pentru realizarea de pante sau pentru nivelarea denivelărilor
în zona peretelui.

Sopro RAM 3® Mortar
pentru renovare &
nivelare
după cca. 2 ore
se poate acoperi

Mortar de tencuială și șpaclu rezistent, cu
conținut de ciment, cu întărire rapidă, pentru
utilizare universală, pentru tencuire, gletuire
și reparare rapidă a suprafețelor de pereți și
pardoseală. Pe suporturi minerale, cum sunt
de exemplu betonul, betonul poros și zidăria. Foarte bune capacități de prelucrare și
modelare. Ideal pentru reabilitări și renovări.
Se poate acoperi cu gresie după numai 2
ore. Adecvat în spații umede și ude, precum
și pe balcoane și terase. Datorită faptului că
devine rapid rezistent, denivelărilor din masa
de șpaclu se pot înlătura deja dintr-o fază
timpurie, cu o rindea pentru gips.
•	Grosimea stratului: 3 – 60 mm la
aplicare într-un singur strat, pe toată
suprafața
• Pardoseală, perete, plafon
• Interior și exterior
• Timp de prelucrare: cca. 20 minute
• Circulabil: după cca. 1,5 ore
• Corespunde DIN EN 998-1, clasa de
rezistență CS IV
• Cu conținut redus de cromat, conf.
Directivei (CE) nr. 1907/2006, Anexa XVII

Realizarea unei nivelări a pantei cu Sopro RAM 3® Mortar pentru renovare & nivelare
pe o placă de balcon.

Dacă suprafețele sunt supuse unei umezeli permanente și alternante, trebuie aplicat, ca măsură de
sigilare, un sistem de sigilare compozit. Acest lucru
este valabil pentru ambele produse!
Mortar de șpaclu rezistent, cu conținut de
ciment, cu întărire rapidă, gri, pentru gletuirea
și repararea suprafețelor de perete din beton,
tencuială, zidărie. Se poate utiliza mai ales
ca tencuială de egalizare în zona peretelui
cu diverse suporturi (zidărie (diverse pietre),
beton, etc.), ca urmare a structurii sale moi,
care preia tensiunile.

Acoperirea cu masă de șpaclu a rampelor, de exemplu în zona ușii garajului.

Secțiune masă de șpaclu în pantă

30

Sopro AMT 468
după cca. 12 ore
se poate acoperi

Sopro RAM 3®
Mortar renovare & egalizare
m

m
Beton sau
3
Șapă de ciment

Masă de șpaclu în pantă pe beton sau șape.
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m

m

•
•
•
•
•
•
•

Perete
Interior și exterior
Cu tuf vulcanic
Grosimea stratului: 2 – 30 mm
Timp de prelucrare: cca. 45 minute
Circulabil: după cca. 6 ore
Cu conținut redus de cromat, conf.
Directivei (CE) nr. 1907/2006, Anexa XVII

Egalizarea și nivelarea suprafețelor de bază

11.2

Materiale rezistente

Zidărie

min. 3 mm
Sopro RAM 3® Mortar
pentru renovare &
nivelare

Sopro Grund
max. 30 mm

du
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Netezirea zidăriei cu Sopro RAM 3® Mortar pentru renovare
& nivelare, în vederea pozării ceramicii în pat subțire

em

Pentru ca suportul netezit să se poată acoperi cât mai repede, se recomandă utilizarea produsului Sopro RAM 3® Mortar pentru renovare
& nivelare.

se

Recomandare produs

Adesea, mai ales în domeniul renovărilor, este necesar să se rectifice pereții, respectiv să se acopere spărturi sau cavități, înainte de
montarea noii ceramici în pat subțire.

o a r t e re

Sopro RAM 3® Mortar
pentru renovare &
nivelare
după cca. 2 ore
se poate acoperi

Mortar de tencuială și șpaclu rezistent, cu
conținut de ciment, cu întărire rapidă, pentru
utilizare universală, pentru tencuire, gletuire
și reparare rapidă a suprafețelor de pereți și
pardoseală. Pe suporturi minerale, cum sunt
de exemplu betonul, betonul poros și zidăria. Foarte bune capacități de prelucrare și
modelare. Ideal pentru reabilitări și renovări.
Se poate acoperi cu gresie după numai 2
ore. Adecvat în spații umede și ude, precum
și pe balcoane și terase. Datorită faptului că
devine rapid rezistent, denivelărilor din masa
de șpaclu se pot înlătura deja dintr-o fază
timpurie, cu o rindea pentru gips.
•	Grosimea stratului: 3 – 60 mm la
aplicare într-un singur strat, pe toată
suprafața
• Pardoseală, perete, plafon
• Interior și exterior
• Timp de prelucrare: cca. 20 minute
• Circulabil: după cca. 1,5 ore
• Corespunde DIN EN 998-1, clasa de
rezistență CS IV
• Cu conținut redus de cromat, conf.
Directivei (CE) nr. 1907/2006, Anexa XVII

Sistem de sigilare
compozit

Mortar în strat subțire

Gresie

Netezirea zidăriei cu Sopro RAM 3® Mortar pentru
renovare& nivelare, în vederea pozării ceramicii și dalelor
în pat subțire.
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Materiale rezistente
Construcția de piscine

o a r t e re
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se

Dacă trebuie să se niveleze, șpăcluiască și modeleze bazine din
beton armat în construcția de piscine (modelarea intră în discuție la
bazinele pentru copii), acest lucru nu este posibil decât cu tencuieli
și mase de șpaclu special dezvoltate și promovate, cu conținut de
ciment și fără hidroxid de calciu.

A LTĂ P U

Sopro SBP 474 este un produs dezvoltat special pentru
acest domeniu de utilizare și îndeplinește cerințele Fișei de
observații ZDB „Construcția de piscine“. Suplimentar Sopro
SBP 474 se întărește repede și permite o continuare rapidă
a lucrărilor (lucrări de sigilare și acoperire cu ceramică).

Sopro SBP 474

Sopro SBP 474 se poate prelucra ușor cu mâna.

Dacă se utilizează pe suprafețe mari, Sopro SBP 474 se poate prelucra și cu mașini.

Iar cu dreptarul de aluminiu netezirea Sopro SBP 474 se face de asemenea ușor.

La capul bazinului Sopro SBP 474 se poate modela ușor cu un șablon.
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Materiale rezistente
Utilizări speciale

Recomandare produs

În cazul suprafețelor expuse unor solicitări mecanice mari (circulația
autocamioanelor, motostivuitoarelor), sunt necesare adesea reparații
parțiale. Altfel spus este necesar un mortar cu rezistență maximă,
precum și cu rezistență chimică, pentru a reabilita, de exemplu, o
rampă.

Sopro EE 771

Sopro EE 771 se caracterizează prin:
• Rezistență finală extrem de ridicată
• Aderență mare la suport
• Rezistență chimică
• Prelucrabilitate ușoară

Zone expuse unor solicitări mari, de exemplu o rampă.

Montarea plăcilor de capăt de bazin cu Sopro EE 771.

Șpaclu-mortar epoxidic pentru preluarea încărcărilor punctiforme mobile înalte.

1 Sistem de sigilare compozit
2 Mortar flexibil în strat subțire
3 Sopro EE 771

Scurgere în pardoseală,
montată cu Sopro EE 771

4 Mortar pentru rosturi, de ex. Sopro TitecFuge®
5

2

F

1

D

BA

3

E

4

B

5 Umplutură elastică pentru rosturi, de ex.

Sopro SanitärSilicon
B Beton
BA Scurgere în pardoseală
D Izolație
E Șapă
F Gresie

Notă:
Cu EE 771 se pot realiza și șape în straturi subțiri, flotante,
de care este nevoie întotdeauna când se construiesc suprafețe de duș fără bariere. Consultați și Capitolul 3.
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Sisteme de produse Sopro pentru
construcții durabile

Structura schematică a sistemului
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Mase de șpaclu cu emisii reduse* – autonivelante

o a r t e re

Masă de șpaclu lichidă
FS 5 549

Masă de șpaclu lichidă
foarte rezistentă
HF-S 563

Masă de șpaclu lichidă
cu fibre
FAS 551

Masă de șpaclu fluidă
de anhidrit
AFS 561

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**
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du

ii f

o a r t e re
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em

em

ii f

se

Mase de șpaclu cu emisii reduse* – stabile

o a r t e re

Mortar pentru renovare
& nivelare RAM 3®
RAM 454

SBP 474

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

DGNB: Cel mai înalt
nivel de calitate 4,
Rândul 8**

* O prezentare generală a tuturor produselor găsiți în broșura noastră despre sustenabilitate.
** Evaluarea conform DGNB (Sigla de calitate Germană pentru Construcții Durabile), criteriu „ENV1.2 Riscuri pentru mediul înconjurător local“ (versiunea 2015).
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12

Condiții de bază
Produse rapide, când timpul presează

În ziua de astăzi, presiunea termenelor de livrare fixate foarte „strâns”
pentru ca timpul de neutilizare a unei construcții să fie cât mai scurt,
precum și termenele de inaugurare stabilite nu lasă montatorului
decât un timp foarte limitat pentru executarea lucrării sale.
Din cauza timpilor de așteptare necesari din motive de fizica
construcțiilor, mai ales la șantierele în termen este de importanță
decisivă să se poată recurge la un sistem care să garanteze execuția
sigură și rapidă a lucrărilor și să nu întârzie progresul acestora.

Datorită cercetării intense în domeniul tehnologiei cimentului și
betonului, compania Sopro Bauchemie GmbH este în măsură să
recurgă la un know-how foarte complex. Pe baza concluziilor obținute prin cercetare s-a dezvoltat o gamă de produse caracterizată
prin obținerea rapidă a rezistenței și a stării gata de montare, precum
și printr-o utilizabilitate rapidă.

Aceasta înseamnă, de exemplu, ca circulația publicului să fie posibilă
din nou fără restricții dimineața după o lucrare de renovare de o
noapte sau ca suprastructurile complete (inclusiv șapă) să se poată
finaliza după 2 – 4 zile, respectiv ca suprafețe parțiale să poată fi
eliberate în doar câteva ore pentru execuția altor lucrări.
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Sisteme de șape rapide
Din cauza timpilor lungi de uscare a unei șape convenționale, termenele de execuție „strânse” sunt adesea imposibil de respectat.

**
Ve

Ve

Ve

DI

N E N 13813

cat confo
rifi

CT-C45-F7
DI

N E N 13813

cat confo
rifi

rm

DI

*

cat confo
rifi

CT-C40-F6

rm

Ve

*

CT-C50-F6

rm

cat confo
rifi

rm

În funcție de grosimea stratului, șapele de ciment convenționale
au nevoie de un timp de uscare de circa 4 – 10 săptămâni pentru a
atinge umiditatea reziduală cerută de 2 CM-%.

Construcții cu suprafețe mari
CT-C25-F5-A12

DI

N E N 13813

N E N 13813

Prin utilizarea de amestecuri de lianți special create pentru realizarea
de șape de ciment, procesul de uscare se poate accelera.
Lianții Sopro Rapidur® B1 turbo, Sopro Rapidur® B3 și Sopro Rapidur®
B5, precum și amestecul finit uscat Sopro Rapidur® FE permit realizarea de șape de ciment peste care montarea se poate face rapid
și care altminteri posedă toate caracteristicile șapelor de ciment
normale, putând fi utilizate exact în același fel.
Acoperirea șapei cu ceramică este posibilă după 6 până la 12 ore
(Sopro Rapidur® B1 turbo), după cca. 24 ore (Sopro Rapidur® FE),
24 până la 48 ore (Sopro Rapidur® B3) resp. cca. 3 –5 zile (Sopro
Rapidur® B5) de la realizarea șapei.
Sistemele de șapă rapidă constau dintr-o multitudine de cimenturi
și aditivi. Se deosebesc în principiu două sisteme:

Sopro
Rapidur® B3
Liant șapă
rapidă

Sopro Rapidur®
B5
Liant șapă
rapidă

Sopro Rapidur®
FE
Șapă lichidă

Se poate acoperi
cu gresie după
6 – 12 ore

Se poate acoperi
cu gresie după
24 – 48 ore

Se poate acoperi
cu gresie după
cca. 3 – 5 zile

Se poate acoperi
cu gresie după
cca. 24 ore

* Raport de amestec 1 : 4 (25 kg Rapidur® B1 turbo resp. Rapidur® B3
: 100 kg nisip de șape granulație 0 – 8 mm, cf. DIN EN 12 620).
** Raport de amestec 1 : 5 (25 kg Rapidur® B5
: 125 kg nisip de șape granulație 0 – 8 mm, cf. DIN EN 12 620)

Ve

CT-C50-F7-A12

DI

N E N 13813

cat confo
rifi

CT-C40-F6-A9

DI

N E N 13813

cat confo
rifi

rm

rm

2. Lianți cu întărire rapidă
(de ex. Sopro Rapidur® B5)
= acoperirea este posibilă după câteva zile

cat confo
rifi

rm

(cca. 12 – 48 ore).

Ve

Șantiere cu spațiu limitat
Ve

1. Lianți cu întărire foarte rapidă
(de ex. Sopro Rapidur® B1 turbo/B3)
= acoperirea este posibilă după doar câteva ore

Sopro
Rapidur® B1
Liant șapă
rapidă

CT-C25-F5-A12

DI

N E N 13813

(cca. 3 – 5 zile)

Sopro Rapidur® M1
Mortar șapă
rapidă

Sopro Rapidur® M5
Mortar șapă
rapidă

Sopro Rapidur® FE
Șapă lichidă

Se poate acoperi cu
gresie după cca. 4 ore

Se poate acoperi cu
gresie după cca. 24 ore

Se poate acoperi cu
gresie după cca. 24 ore

Agregat deja adăugat, în acest fel logistica pe șantier se ușurează considerabil.

Șapă compozită
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Șapă flotantă

Șapă pe strat separator

Șapă încălzită
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Sisteme de șape rapide

La realizarea unui mortar de șapă convențional, în timpul procesului
de amestecare se adaugă o anumită cantitate de apă. În acest fel
începe procesul de „priză“. Mortarul se realizează cu o consistență
suplă, de umiditatea pământului natural, care se poate prelucra cu
ușurință. Prin adăugarea unui plastificator ca aditiv, necesarul de apă
se poate reduce deja dinainte de începerea procesului.

Lianții de șapă cu întărire foarte rapidă sunt astfel „echipați”
chimic încât apa în exces este „legată” chimic în sistem printr-o
formare controlată de cristale (etringită), așa încât această șapă
de ciment poate fi acoperită în numai câteva ore.

C3A x 3 CaSO4 x 32 H2O

Cantitatea de apă din mortarul de șapă proaspăt rămâne totuși, chiar
și după adăugarea unui plastificator, mai mare decât cantitatea de
care este nevoie până la urmă pentru procesul de priză a cimentului
(hidratare) (apă în exces).

Lianții de șapă cu întărire rapidă sunt alcătuiți, pe lângă aditivi,
dintr-o combinație de cimenturi măcinate foarte fin, a căror suprafață
este mai mare de câteva ori în comparație cu cimenturile normale.
Acest lucru are drept consecință faptul că lianții reacționează și fac
priză rapid, precum și faptul că consumă o cantitate mărită de apă
pentru hidratarea cimentului. Apa în exces este „legată” în principal
de aditivi, respectiv se evaporă în decursul primelor ore și zile după
montarea șapei.

Urmarea: intervale lungi de uscare la șapele de ciment convenționale, normale.

Comparație intervale de uscare – șape cu întărire normală:
1-a
Zi

7-a
Zi

14-a
Zi

Șapă de ciment

21-a
Zi

28-a
Zi

Se poate acoperi după 28 de zile (+2-6 săptămâni)
Încălzire de la a 21-a zi

Șapă de sulfat de calciu
(șapă de anhidrit)

Șapă de ciment cu
Sopro 760 turbo

Șapă de ciment cu
Sopro Rapidur® B3

Șapă de ciment cu
Sopro Rapidur® B5

Șapă de ciment cu
Sopro FE 678

Se poate acoperi după 21 de zile

(+ 2-6 săptămâni)

Încălzire de la a 7-a zi

Se poate acoperi după 12 ore (27 zile câștig timp)
Se poate încălzi* după cca. 24 ore

Se poate acoperi după 48 ore (26 zile câștig timp)
Încălzire* după cca. 48 ore

Utilizare rapidă a
suprafeței
proaspete
montate cu alte
mecanisme deja
după cateva ore
posibilă

Se poate acoperi după 3 de zile (25 zile câștig timp)
Încălzire* de la a 3-a zi

Se poate acoperi după cca. 24 ore (27,5 zile câștig timp)
Încălzire* după cca. 24 ore

Încălzire conform normei: 3 zile, 25°C, 4 zile temp. max. pe tur, final

*
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Sigilare, montare și rostuire în sistem
Sigilare/montare/rostuire sub presiunea timpului, cu cerința ca suprafețele să fie redate rapid
circulației și utilizării
La șantierele în termen care se ocupă de renovări, pe lângă o execuție înalt calitativă a lucrării, dorința supremă a beneficiarului este ca perioada în care construcția (magazin, bucătărie mare, restaurant etc.) nu se mai poate folosi să se reducă la un interval cât mai scurt cu putință.
Perioadele de neutilizare care rezultă din lucrările de renovare și pierderile de profit legate de acestea trebuie bineînțeles evitate.
Adesea renovările pardoselilor existente trebuie executate într-un singur weekend sau într-o singură noapte – cu cerința ca pardoselile să
poată fi încărcate la câteva ore după finalizarea lucrărilor.

Sigilare:
Șlamuri de sigilare cu priză rapidă, bicomponentă, flexibile, pe bază de ciment, pentru realizarea sistemelor de sigilare impermeabile la apă, cu capacitate de a acoperi rapid fisurile.
Uscare completă indiferent de condițiile meteo, datorită sistemului bicomponentă. Flexibilitate
maximă datorită dispersiei polimerice performante. Consum foarte mic, datorită grosimii mari
a stratului uscat.
• Priză rapidă (cca. 2 ore per strat)
• Deja după 6 ore etanș la apa sub presiune de 3 bar
• Deja după 6 ore acoperă fisurile
• Mai ales pentru anotimpul rece
Sopro TDS 823

• Timp de prelucrare: 30 – 40 minute
• Interior și exterior, perete și pardoseală
• Permeabil la vaporii de apă
• Poate fi aplicat cu rola, șpaclul, pensula și poate fi pulverizat

C2 EF
DI

N E N 1 20 0 4

Ve

Mortar flexibil în strat fluid, pe bază de
ciment, cu întărire turbo-rapidă, devine
extrem de rezistent foarte rapid.

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Montare:
C2 EF S1
DI

N E N 1 20 0 4

• Pardoseli interioare și exterioare

• Pardoseli interioare și exterioare

• Timp de prelucrare: 30 – 45 minute

• Timp de prelucrare:
30 – 45 minute

• Se poate monta/circula peste:
după cca. 2 ore

• Se poate monta/circula peste:
după cca. 3 ore

• Atinge capacitatea portantă maximă:
după cca. 5 ore
Sopro VarioFlex® HF®
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Mortar în strat subțire, mediu și fluid pe
bază de ciment, gri argintiu, cu întărire
rapidă, cu formare de apă de înaltă
puritate.

Sopro VarioFlex® Silver

Sisteme de construcții rapide pentru șantiere la termen

12.2

Sigilare, montare și rostuire în sistem

88

DI

N

Ve

cat confo
rifi

rm

CG2 WA

CG2 WA
N

88

Mortar pentru rosturi cu conținut de
ciment, flexibil, cu întărire rapidă,
rezistent, pentru chituirea în culori vii și
fără urme de calcar a tuturor tipurilor
de ceramică și piatră naturală.

DI

cat confo
rifi

rm

Ve

Chituire:

E N 13 8

E N 13 8

• Lățimea rostului 1 – 10 mm
• Circulabil: după cca. 2 ore

Sopro DF 10®
DF 10

• Atinge capacitatea portantă
maximă:
după cca. 12 ore

Sopro FL plus
FL plus*

Mortar pentru rosturi cu conținut de
ciment, flexibil, cu întărire rapidă, solicitabil și rezistent la îngheț, pentru chituirea
în culori vii și fără urme de calcar a rosturilor înguste și late, în interior și exterior,
pe perete și pardoseală. Pentru chituirea
facilă a gresiei vitro-ceramice, gresiei
porțelanate, pietrei artificiale din beton
și pietrei naturale, plăcilor ceramice din
piatră naturală, precum și a plăcilor de
clincher pentru pardoseală.
• Lățimea rostului: 2 – 20 mm
• Interior și exterior, perete și pardoseală

cat confo
rifi

rm

Ve

• Comportament foarte bun de închidere și spălare

DI

N

88

CG2 WA
E N 13 8

Mortar pentru rosturi cu conținut de
ciment, cu întărire rapidă, foarte rezistent, cu tuf vulcanic, pentru zone foarte
puternic solicitate. Solicitare mecanică
și rezistență mare la abraziune, datorită
cimentului ultrafin Sopro Mikrodur®.
• Lățimea rostului 3 – 30 mm
• Circulabil: după cca. 1,5 ore

Sopro TitecFuge® lat

• Atinge capacitatea portantă maximă:
după cca. 6 ore

* Marfă tratată conform reglementării privind produsele biocide.
Respectați informația actuală privind produsele de la adresa www.sopro.com
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Sigilare, montare și rostuire în sistem

*

Ve

CT-C50-F6
DI

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Realizarea șapei:

Recomandări produs

Ve

Sistem I
Sistem de construcții rapide

CT-C50-F7-A12

N E N 13813

DI

N E N 13813

Sopro Rapidur® B1 turbo,
Sopro Rapidur® M1
se poate acoperi cu gresie după
cca. 12 resp. 4 ore
se poate încălzi după cca. 24 ore
Sopro
Rapidur® M1

Sopro
Rapidur® B1 turbo

Sigilare:
Sopro TDS 823
Durată de uscare: cca. 2 ore per strat
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Sopro TDS 823

cat confo
rifi

rm

Ve

Montare/lipire:

C2 EF
DI

N E N 1 20 0 4

VarioFlex® HF®
circulabil după cca. 2 ore

N

88

E N 13 8

cat confo
rifi

CG2 WA
DI

DI

N

88

CG2 WA

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Chituire:

Ve

VarioFlex® HF®

E N 13 8

Sopro TitecFuge® lat
atinge capacitatea portantă maximă
după cca. 6 ore

Sopro DF 10® DF 10
atinge capacitatea portantă maximă
după cca. 6 ore

Sopro TitecFuge® lat
(zone cu încărcări foarte
mari)

Sopro DF 10®
DF 10
(zone normale)

= 1 – 2 zile
* Raport de amestec 1 : 4 (25 kg Rapidur® B1 turbo : 100 kg nisip de șape granulație 0 – 8 mm, cf. DIN EN 12 620).
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Sistem II
Sistem de construcții rapide

Recomandări produs

Ve

cat confo
rifi

rm

Realizarea șapei:

CT-C25-F5-A12

DI

N E N 13813

Sopro Rapidur® FE
se poate acoperi cu
gresie după cca. 24 ore
se poate încălzi după
cca. 24 ore
Sopro Rapidur® FE
Șapă lichidă

Sigilare:
Sopro TDS 823
Durată de uscare: cca. 2 ore per strat

zistent
3 zile re presiuă
p
u
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:
Notă
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Sopro TDS 823

Ve

C2 EF S1
DI

cat confo
rifi

rm

Ve

cat confo
rifi

rm

Montare/lipire:

C2 EF

N E N 1 20 0 4

DI

Sopro VarioFlex® Silver,
circulabil după cca. 2 ore

N E N 1 20 0 4

VarioFlex® HF®
circulabil după cca. 3 ore

Sopro VarioFlex®
Silver

Ve

CG2 WA
N

Sopro TitecFuge® lat
atinge capacitatea portantă maximă
după cca. 6 ore

88

E N 13 8

DI

DI

N

88

CG2 WA

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Chituire:

VarioFlex® HF®

E N 13 8

Sopro DF 10® DF 10
atinge capacitatea portantă maximă
după cca. 6 ore

Sopro TitecFuge®
lat

Sopro DF 10®
DF 10

(zone cu încărcări foarte
mari)

(zone normale)

= 2 – 3 zile

407

12.2
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Sigilare, montare și rostuire în sistem
Sistem III
Sistem de construcții rapide

Recomandări produs

cat confo
rifi

*

rm

Ve

Realizarea șapei:

CT-C40-F6
DI

N E N 13813

Sopro Rapidur® B3,
se poate acoperi
după cca. 48 ore
Se poate încălzi după
cca. 48 ore

Sopro Rapidur® B3

Sigilare:
Sopro TDS 823
Durată de uscare:
cca. 2 ore per strat

t
rezisten
pă 3 zile ub presiuu
D
:
ă
t
No
pă s
ent la a
e)
perman
de piscin
ii
ț
c
u
r
t
s
n
ne (co

Ve

Ve

C2 EF S1
DI

N E N 1 20 0 4

cat confo
rifi

rm

C2 EF
DI

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Montare/lipire:

Ve

Sopro TDS 823

C2 FTE S1
DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® HF®,
Sopro VarioFlex®
Silver,
Sopro’s No.1
404 rapid Adeziv
flexibil
circulabil după
cca. 2 – 3 ore

E N 13 8

Ve

N

88

88

88

N

cat confo
rifi

CG2 WA
DI

E N 13 8

DI

DI

N

cat confo
rifi

CG2 WA

Sopro’s No.1
404 rapid Adeziv flexibil

rm

CG2 WA

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Chituire:

Sopro VarioFlex®
Silver

Ve

Sopro VarioFlex®
HF®

E N 13 8

Sopro TitecFuge® lat
atinge capacitatea
portantă maximă
după cca. 6 ore
Sopro DF 10® DF 10
atinge capacitatea
portantă maximă
după cca. 12 ore
Sopro FL plus

Sopro TitecFuge®
lat

Sopro DF 10®
DF 10

(zone cu încărcări
foarte mari)

(zone normale)

Sopro FL plus

atinge capacitatea
portantă maximă
după cca. 12 ore

= 3 – 4 zile
* Raport de amestec 1 : 4 (25 kg Rapidur® B3 : 100 kg nisip de șape granulație 0 – 8 mm, cf. DIN EN 12 620).
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Sigilare, montare și rostuire în sistem
Sistem IV
Sistem de construcții rapide

Recomandări produs

*
Ve

CT-C45-F7
DI

cat confo
rifi

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Realizarea șapei:

CT-C40-F6-A9

DI

N E N 13813

N E N 13813

Sopro Rapidur® B5,
Sopro Rapidur® M5
se poate acoperi
după 3 zile resp.
24 ore
se poate încălzi
după cca. 3 zile

Sopro Rapidur® M5

Sopro Rapidur® B5

Sigilare:
Sopro TDS 823
Durată de uscare:
cca. 2 ore per strat

t
rezisten
pă 3 zile ub presiuu
D
:
ă
t
No
pă s
ent la a
e)
perman
de piscin
ii
ț
c
u
r
t
s
n
ne (co

Sopro TDS 823

DI

Ve

Ve

C2 EF S1

N E N 1 20 0 4

rm

C2 EF
DI

rm

Ve

cat confo
rifi

cat confo
rifi

cat confo
rifi

rm

Montare/lipire:

C2 FTE S1
DI

N E N 1 20 0 4

N E N 1 20 0 4

Sopro VarioFlex® HF®,
Sopro VarioFlex®
Silver,
Sopro’s No.1
404 rapid Adeziv
flexibil
circulabil după
cca. 2 – 3 ore

E N 13 8

Ve

N

88

88

88

N

cat confo
rifi

CG2 WA
DI

E N 13 8

DI

DI

N

cat confo
rifi

CG2 WA

Sopro’s No.1
404 rapid Adeziv flexibil

rm

CG2 WA

rm

cat confo
rifi

rm

Ve

Chituire:

Sopro VarioFlex®
Silver

Ve

Sopro VarioFlex®
HF®

E N 13 8

Sopro TitecFuge® lat
atinge capacitatea
portantă maximă
după cca. 6 ore
Sopro DF 10® DF 10
atinge capacitatea
portantă maximă
după cca. 12 ore
Sopro FL plus
atinge capacitatea
portantă maximă
după cca. 12 ore

Sopro TitecFuge®
lat

Sopro DF 10®
DF 10

(zone cu încărcări
foarte mari)

(zone normale)

Sopro FL plus

= 6 – 7 zile
* Raport de amestec 1 : 5 (25 kg Rapidur® B5 : 25 kg nisip de șape granulație 0 – 8 mm, cf. DIN EN 12 620).
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Fixarea suprafețelor în domeniul privat și public

La consolidarea suprafețelor de pavaj private (de regulă cu încărcări
reduse din trafic), se combină modul de construcție legat cu cel nelegat. Acest lucru înseamnă că stratul portant și patul nu sunt legate
și doar agentul de umplere a rosturilor conține lianți. Beneficiarii
privați preferă acest mod de construcție, întrucât astfel suprafața
de pavaj nu necesită întreținere (nu trebuie să smulgă permanent
buruienile) și de asemenea nu aduc nisip și pietre pe încălțăminte
când intră în casă. Având în vedere efectul de arc al suprafețelor
de pavaj nelegate, pentru acest mod de construcție se pot folosi
însă numai agenți de umplere a rosturilor legați cu rășini reactive și
cu utilizare flexibilă (vezi în această privință 13.2 „Chituirea pe bază
de rășină reactivă“).

Plafon

strat portant 2
strat portant 1
(de ex. strat antiîngheț)
platformă
fundație
îmbunătățită

umplutură
sol în contact

pavaj

Lucrări de construcție de drumuri – Suprafețe pavate și
de dale, mod de construcție nelegat, borduri

• DIN EN 1338
Pavaje din beton

• DIN EN 1339
Dale din beton

• DIN EN 1342, DIN EN 1343

Dale din piatră naturală pentru zone exterioare, pavaje din
piatră naturală pentru zone exterioare

• DIN EN 1344, DIN EN 1345

Clincher pentru pavaje în pat de nisip, clincher pentru
pavaje în pat de mortar

• DIN EN 18 503

Clincher pentru pavaje

• Fișa de observații DNV

acoperiri de pavaj și dale din piatră naturală
pentru suprafețe carosabile

rost

pat
DIN 18318
Fișă de observații

Plafon
suprastructură

• ZTVP – StB 06 (FGSV)

• DIN 18 318 (VOB, Partea C)

suport de bază

Structură conform RStO

La proiectarea și executarea străzilor, drumurilor și piețelor în
modul de construcție legat trebuie să se țină seama preponderent de următoarele lucrări din literatura de specialitate
precum și de următoarele regulamente:

Condiții contractuale și directive tehnice suplimentare
pentru realizarea de suprafețe pavate, de dale și borduri

Fundație

În funcție de tipul drumului/pieței și de utilizarea acesteia (încărcări din
trafic, mașini de curățat etc.) în general se face diferența între două
moduri de construcție: modul legat și nelegat . În cazul modului
de construcție legat, pentru rost, pat și stratul portant se utilizează
materiale cu conținut de lianți, în cazul modului de construcție legat,
materialele nu au lianți.

pavaj inclusiv
umplutură rosturi
pat
bază

Suport de bază

Consolidarea străzilor, drumurilor și piețelor cu acoperiri de pavaj
și dale reprezintă una dintre cele mai vechi metode de construcție.
Aceasta se folosește astăzi în multe domenii ale construcției de
străzi și drumuri publice, precum și la construcția grădinilor private.

suprastructură

Condiții de bază

strat portant
(straturi portante)

ZTVT

fundație evtl.

ZTVE

suport de bază

ZTVE

RStO

Asocierea cu regulamentele aplicabile

• FGSV – Societate de cercetare în

domeniul drumurilor și traficului rutier

Fișa de lucru pentru consolidarea suprafețelor cu
acoperiri de pavaj și dale, modul de construcție legat

• RStO 12 (FGSV)

Directive pentru standardizarea suprastructurii suprafețelor
carosabile

• Fișa de observații WTA

Mod de construcție legat – pavaje istorice

• FGSV

Fișă de observații pentru straturile portante din beton cu
capacități drenante

• ZTV-construcții de drumuri

Condiții contractuale tehnice suplimentare pentru construcția de drumuri și piețe în afara suprafețelor destinate circulației rutiere

• Manual pentru modul de construcție
legat

Know-how compact pentru birou și șantier
413
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Condiții de bază
În modul de construcție legat acoperirea din pavaj sau dale se
montează într-un pat de mortar (mortar de pat) cu întărire hidraulică, pe un strat portant cu lianți, cu ajutorul ciocanului de cauciuc.
Mortarul de pat și inclusiv straturile portante legate hidraulic constau din mortare care în stare întărită posedă caracteristici bune de
drenaj. Acest lucru este valabil în aceeași măsură pentru straturile
de asfalt drenante, legate cu bitum. În schimb rostuirea o constituie
o matrice de mortar închisă, așa încât apa care este deviată, după
posibilități, la suprafață și nu ajunge în construcție. Pietrele pavajului
trebuie montate cu o distanță suficientă și pe cât posibil uniformă
între rosturi. Anumite pietre de pavaj din beton dispun de distanțiere
care garantează realizarea unui aspect uniform al rosturilor fără
efort mare de montare.
Umplerea rosturilor se face de regulă cu o masă pentru rosturi legată
hidraulic. Prin combinarea unei fundații legate cu o rostuire legată ia
naștere o structură generală care face față celor mai mari solicitări.

Pietre de pavaj din granit montate în pat de mortar cu capacități drenante, pe un
strat portant legat cu granulație mare și permeabil la apă.

În funcție de solicitări, modurile de construcție legate preiau deformările doar în măsură limitată.
Dilatațiile însă nu pot atinge decât o dimensiune foarte mică, întrucât
mortarul pentru rosturi și pat nu posedă decât o foarte mică alungire
la rupere (0,1 până la 0,2 mm/m).
Având în vedere solicitările diferite (încărcările din trafic, influențele
de temperatură), structura generală neomogenă a acoperirii de pavaj,
caracteristicile diferite de contracție și tensiunile diferite rezultate de
aici în construcție, fisurile fine sunt inevitabile. Acestea nu cauzează
însă deteriorarea acoperirii de pavaj și nu reprezintă un defect.
Prin modul de construcție nelegat se înțelege montarea pietrelor de pavaj, respectiv a acoperirii de dale într-un pat de criblură
nelegată, cu compactare ulterioară. Rosturile, în măsura în care
existau, erau umplute în trecut cu nisip sau criblură. Ca urmare a
faptului că pentru curățarea străzilor se utilizează mașini de măturat
cu absorbție, aceste umpluturi de rosturi nefixate sunt îndepărtate
foarte rapid. Consecința este că, la încărcări corespunzătoare din
trafic, pietrele se deplasează și în acest fel se formează șanțuri. În
anumite condiții situația se poate remedia cu mortare pentru rosturi
legate cu rășini reactive (capitolul 13.2).

Pietre de pavaj din beton ca și construcție de rigolă, montate pe un fundament de
beton.

Montarea pietrelor de pavaj cu fundație nelegată, în pat de nisip-pietriș.
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Condiții de bază
Deteriorări și cauze
Modul constructiv nelegat al pavajului, consacrat în istorie, face
față cerințelor actuale în ceea ce privește suprafețele publice doar
în anumite condiții, așa cum se întâmplă în numeroase orașe și
comune. Având în vedere încărcările mai mari din trafic la ora actuală (autocamioane și autobuze), acoperirile nelegate au de suferit
în cel mai dur mod. Utilizarea mașinilor de măturat cu absorbție,
care preiau materialul de rosturi nelegat (nisip, criblură etc.), golind
astfel rostul, favorizează pătrunderea apei în construcție și implicit
deteriorarea pe termen lung a construcției în întregime. Deteriorările
sunt reprezentate de șanțuri, tasări, pietre slăbite și teșite, precum și
de deplasări ale pietrelor. Pentru a evita aceste deteriorări, în cazul
încărcărilor mari din trafic trebuie planificat să se aplice mortar pe
pietrele de pe stratul portant legat. Rostuirea trebuie executată de
asemenea cu un mortar pentru rosturi foarte rezistent, cu întărire
hidraulică, respectiv cu un mortar pe bază de rășini reactive.

Umplutură de rosturi îndepărtată prin absorbție sau spălare, din cauza procesului de
curățare și a apei de ploaie.

Mod de lucru nelegat

Pat de
balast

Nisip
Caz de
încărcare

Strat de acoperire deplasat ca urmare a lipsei umpluturii de rosturi și a încărcării mari
din trafic.

Formarea de șanțuri și deplasarea acoperirii cauzate de încărcături mari din trafic, la
modul de construcție nelegat.

O acoperire de pavaj nelegată nu se poate stabiliza ulterior prin agenți
de umplere a rosturilor foarte rezistenți, cu priză hidraulică. Aceștia
sunt prea fragili și nu pot prelua mișcarea elastică a acoperirii de
pavaj. Consecința o reprezintă distrugerea rosturilor (vezi fotografia
din dreapta). Agenții de umplere a rosturilor cu priză hidraulică nu
trebuie utilizați în acoperirile de pavaj nelegate!

Rost distrus, cauzat de combinația dintre rostul legat hidraulic și fundația nelegată,
în condiții de încărcări mari din trafic.
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Condiții de bază
Straturi de acoperire

Pavaj din cărămidă

Pentru consolidarea suprafețelor carosabile în zone publice și private
se utilizează astăzi cele mai diferite materiale de tip piatră. Acestea
sunt, printre altele, din beton, piatră naturală sau cărămidă. Pietrele
sunt disponibile în cele mai diferite forme, grosimi și dimensiuni. Se
poate constata o tendință în favoarea pietrelor cu format mare, cu
grosimi mari (cca. 8 – 16 cm).

Pietre din beton

În anumite regiuni consolidarea suprafețelor carosabile se face cu cărămizi. Acestea
se montează de regulă în pat de mortar.

Rezistența la compresiune a
pietrelor naturale
Pietrele de pavaj din beton sunt disponibile astăzi într-o diversitate de forme și culori
devenită între timp enormă, fiind utilizată în multe locuri pentru consolidarea suprafețelor. Realizarea se supune unei reglementări standardizate conform DIN EN 1338,
DIN EN 1339.

Grupe de roci

Pavaj din piatră naturală

1. Granit, sienit
2. Diorit, gabbro
3. Porfir cuarțos
Keratofir
Porfirită
Andezit
4. Bazalt, melafir
Lavă bazaltică
5. Diabaz

Pavajele din piatră naturală sunt documentate istoric și reprezintă
cel mai vechi mod de construcție. Pentru realizarea suprafețelor de
pavaj trebuie utilizată piatră naturală rezistentă la intemperii. Un
expert în domeniul pietrei naturale trebuie folosit ca consultant.

A. Roci eruptive

B. Roci sedimentare

6. Roci tip pietriș
a) Cuarț filonian, cuarțit,
gresie șistoasă
b) Piatră nisipoasă cuarțoasă
c) Alte tipuri de gresie cuarțoasă
7. Pietre de calcar
a) Calcar dens și dolomită
(inclusiv marmură)
b) Alte pietre de calcar
incl. conglomerate de calcar
c) Travertin

Rezistența la compresiune conform
DIN 52 105 N/mm2
160 – 240
170 – 300
180 – 300

250 – 400
280 – 150
180 – 250

120 – 300

280 – 180

Pavaj mare din piatră naturală pentru un sector de stradă cu circulație intensă.

C. Roci metamorfe
8. Gnais, granulit

416
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Condiții de bază

Structuri în funcție de încărcări, conform RStO

pat legat (cu proprietăți drenante)

Structură:
• 8 – 16 cm
pavaj din piatră naturală/beton
• 3 –   5 cm
pat de mortar
• 12 – 20 cm
strat portant legat (cu capacități drenante)
		antiîngheț

strat portant legat

strat portant nelegat
= strat de protecție la îngheț

Prescriere conform RStO

RStO (Directiva privind standardizarea suprastructurii suprafețelor
carosabile) în versiunea valabilă la ora actuală descrie modul de
construcție nelegat, așa cum o făcea și în versiunile trecute. Poate
însă servi ca bază de lucru și pentru proiectarea unei suprafețe în
modul de construcție legat. Structurile nelegate posedă o anumită
elasticitate sau chiar efecte de arc. Acest lucru nu se întâmplă la
modul de construcție legat. De aceea construcțiile legate trebuie
să fie cu câțiva centimetri mai groase.

Soluții de sistem în funcție de gradul de solicitare
1

Chituire legată

mortar de montare 8-10 cm
(cu proprietăți drenante)

•
•
•
•

Intrări în curți și garaje
Alei în grădini și parcuri
Locuri de parcare
Străzi pietonale cu circulație ușoară, pentru livrări

•
•
•
•

Circulație autoturisme, autobuze și autocamioane
Locuri de întoarcere
Străzi
Sensuri giratorii și insule de circulație

strat portant nelegat
(pietriș compactat)
Solicitare redusă până la medie.

2

Chituire de îmbinare

Mortar de susținere 3 – 5 cm (cu capacitate de drenare)

Strat portant de îmbinare 12 – 20 cm

Solicitare medie până la ridicată.

417
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Condiții de bază
Construcții de rigole
Pentru evacuarea apei de pe străzi și suprafețe, indiferent de tipul de
acoperire (inclusiv la straturile asfaltice de acoperire), apa pluvială care
cade este ghidată prin rigole (din pavaj de beton și piatră naturală)
către punctele de evacuare a apei (guri de canal).
Din punct de vedere al tehnicii construcțiilor, rigolele sunt construcții
fără capăt, înguste, în unele cazuri extrem de înguste. Cu cât sunt
mai înguste, cu atât sunt mai sensibile la mișcările de deplasare și
la încărcăturile de sus.
Important pentru longevitatea unei rigole este un suport stabil
(eventual și o fundație betonată, armată), montarea pietrelor de
pavaj „proaspăt-pe-proaspăt“ cu punți de aderență corespunzătoare,
precum și o umplere completă a pietrelor de pavaj cu un mortar de
rosturi adecvat (Sopro BSF 611, Sopro PFM HF).
În multe cazuri rigolele stradale sunt realizate astăzi din pietre fasonate din beton.

Structură rigolă

Fundație betonată de rigolă stradală.

1

2

4

1 Strat portant
2 Beton de fundație
3 Punte de aderență (Sopro HS 448)
4 Mortar de pat (Sopro DM 610)
5 Rostuire legată
Montarea pietrelor de pavaj din piatră naturală în combinație, pe o fundație cu
traversă.

418
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Sopro BSF 611)
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Condiții de bază
Straturi de acoperire/suprafețe de pavaj
În cele mai diferite zone publice, pentru consolidarea suprafețelor
de dimensiuni mari se utilizează pietre și plăci de pavaj.
Acest lucru este valabil mai ales pentru piețe, zone pietonale, străzi
și amenajări speciale de tehnica circulației (stații de autobuz, sensuri
giratorii etc.).
În funcție de încărcări, și aceste suprafețe se realizează în modul
de construcție legat. În acest context trebuie luate măsuri pentru
ca straturile portante să fie dimensionate în mod corespunzător
și mortarul de pat și puntea de aderență să fie prelucrate „proaspăt-pe-proaspăt“.
Pe lângă formatele uzuale și cunoscute de pietre de pavaj, pentru
realizarea piețelor publice se folosesc astăzi pietre cu format din ce
în ce mai mare (de ex. 60 x 120 x 14 cm). Aici decisiv este ca pozarea să se facă într-o construcție legată, întrucât din cauza sarcinilor
exercitate de anumite forțe de pârghie plăcile pot fi ridicate în sus,
apărând muchii în care trecătorii se pot împiedica.

Zonă de stradă consolidată cu pavaj din piatră naturală.

Pentru amenajarea piețelor publice, pe lângă plăcile din piatră naturală, astăzi se
folosesc și plăci de beton de format mare.

Plăci de piatră naturală cu format mare, în modul de
construcție legat.

În special la plăcile mari decisivă pentru longevitatea
construcție este aplicarea unei punți de aderență și
montarea „proaspăt-pe-proaspăt“.

Placă de piatră naturală montată în pat de mortar cu
grosime dimensionată corespunzător.
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Condiții de bază
Particularități ale modului constructiv legat
Chiar și atunci când o suprafață de pavaj este realizată în modul de construcție legat și suprafața se consideră sigilată*, în construcție
pătrunde o anumită umezeală. Acest lucru se explică parțial prin porii deschiși ai acoperirilor și, pe de altă parte, prin posibilele microfisuri
formate în construcție.
Acestea apar izolat din cauza influențelor de temperatură, respectiv contracțiilor din fundație ca întreg. Aceste microfisuri nu reprezintă
totuși o deficiență și nici nu influențează longevitatea construcției.
Ca urmare a pătrunderii umezelii în construcție se urmează principiul „de sus în jos, din ce în ce mai permeabil la apă“. Aceasta înseamnă că
pentru realizarea stratului portant și stratului de pat se utilizează un beton/mortar monogranular (Sopro DM 610). Acesta nu înmagazinează
apa, ci o lasă să curgă fără obstacole, ceea ce face ca evacuarea apei din construcție să se facă de la sine și construcția să fie protejată la
îngheț pe toată durata sa de viață.

80 – 90 %

Rigolă stradală

≈ 10 – 20 %
Profil de stradă urmând principiul: „De sus în jos, din ce în ce mai permeabil la apă.“
* Reține: Dacă se construiește în modul de construcție legat, trebuie să se garanteze devierea apei de suprafață prin rigole și guri de scurgere!

Lățimea și adâncimea rosturilor

Rosturi cu lățimi
de 5 – 30 mm

Adâncime rost
cca. grosimea pietrei/plăcii,
min. 2/3 din grosimea
pietrei

Pentru a obține o acoperire rezistentă și funcțională pe termen lung trebuie proiectate
și respectate anumite lățimi și adâncimi ale rosturilor (2/3 din grosimea pietrei).
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Pentru a putea umple bine rosturile cu mortar de rosturi cu
lianți, trebuie respectată o anumită lățime a rostului.
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Condiții de bază
Structură de pavaj
Strat portant nelegat (strat antiîngheț)

Strat portant legat (beton sau asfalt)

Strat de pietriș, compactat pentru solicitări reduse până la medii.

Strat portant legat (beton), compactat pentru solicitare medie până la ridicată.

Pat

Amestecarea mortarului de pat cu caracteristici drenante, cu bătător sau malaxor cu
amestecare forțată.

Sopro DM 610
Mortar finit uscat legat cu ciment cu tuf calcaros pentru montarea stratului de acoperire
din piatră naturală, pavaj și dale, precum și
pentru montarea gresiei în zona exterioară.
Datorită curbei granulometrice speciale se
obține un pat de mortar permeabil la apă,
care nu are aproape niciun efect de absorbție
capilar. Acest lucru împiedică suplimentar
deteriorările cauzate de apă, cum sunt
eflorescențele și distrugerea îmbinărilor prin
influența înghețului, pe suprafețe de pavaj,
terase, scări, paliere și alte suprafețe exterioare. Montarea materialelor de acoperire se
face cu utilizarea produsului Sopro HSF 748
„proaspăt-pe-proaspăt“.

Pregătirea stratului de mortar de pat:
4 – 5 cm la montarea pe un pat portant legat;
8 – 10 cm la montarea pe un strat de pietriș
cu solicitare redusă până la medie.
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Condiții de bază
Structură pavaj
Punte de aderență

Sopro
HSF 748
Aplicarea punții de aderență (Sopro HSF 748), cu mistrie, pe spatele pietrei.

Aplicarea punții de aderență prin imersarea pietrei în Sopro HSF 748.

Montarea pietrei, pe care în prealabil s-a aplicat puntea de aderență, în patul de
mortar deja pregătit Sopro DM 610, prin metoda „proaspăt-pe-proaspăt“.

Orientarea pietrei cu ajutorul corzii și ulterior fixare cu ciocanul de cauciuc.

Îmbinare aderentă optimă între mortarul de pat (Sopro DM 610) și piatra de pavaj
datorită utilizării produsului Sopro HSF 748.
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13.1

Chituirea pe bază de ciment
Particularități ale modului constructiv legat (rosturi de dilatație)
Având în vedere dilatațiile și contracțiile termice care apar în structurile monolite de pavaj, acestea trebuie proiectate cu rosturi de dilatație.

Pavaj din piatră naturală
6–

Pietre de pavaj din beton

ma

x. 5

8m

m

Dispunerea rosturilor de dilatație în suprafețe și construcții de
rigole cu strat de acoperire de pavaj din pietre de pavaj din beton,
pavaj de clincher și pavaj din piatră naturală se face conform Fișei
de observații pentru consolidarea suprafețelor cu strat de
acoperire din pavaj și dale. În funcție de materialul de acoperire
trebuie să se respecte distanțe între 5 și 8 m.
La suprafețele cu strat de acoperire din pietre de pavaj din beton,
mai ales la construcțiile fără sfârșit trebuie prevăzută o distanță între
rosturile de dilatație de maximum 5 m, întrucât, în cazul betonului,
pe lângă modificările de lungime de natură termică trebuie să se
țină seama și de contracțiile cunoscute.
Pavajul din piatră naturală se poate poza cu distanțe de max. 8 m
între rosturile de dilatație.
Rosturile de dilatație se pot realiza prin introducerea de materiale
elastice în rost înainte de procesul de rostuire sau prin incizarea
ulterioară a umpluturii de rost proaspete. La construcțiile de rigole,
s-a consacrat utilizarea așa-ziselor discuri de dilatație din cauciuc,
iar la suprafețele stradale incizarea ulterioară.

Dispunerea de rosturi de dilatație este necesară în special la construcțiile fără sfârșit
(de ex. străzi, rigole).
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Chituirea pe bază de ciment
Particularități ale modului constructiv legat (rosturi de dilatație)
Montarea materialelor elastice
min. 1 cm

Formare de rosturi de dilatație prin montarea unui material elastic (disc de dilatație
din cauciuc), de exemplu la o construcție de rigolă. Având în vedere că discul de
dilatație se comprimă din cauza temperaturilor, discul de dilatație trebuie montat cu
1 cm mai jos decât suprafața pavajului.

Disc din cauciuc montat la acoperirile de pavaj din beton, ca rost de dilatație.

Elementele rosturilor de dilatație nu trebuie acoperite, pentru că altminteri își pierd
complet funcția.

Rost de dilatație adăugat, devierea tensiunilor nu este posibilă. În acest fel, întreaga
construcție poate suferi deteriorări.

Rupturi și fisuri în construcție ca urmare a rosturilor de dilatație nedescoperite.

Spărturi în pietrele de pavaj.
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13.1

Chituirea pe bază de ciment
Particularități ale modului constructiv legat (rosturi de dilatație)
Realizarea de rosturi de dilatație prin incizare ulterioară
Incizarea ulterioară este o metodă consacrată la acoperirile de tip
pavaj de piatră care trebuie să facă față unor solicitări mari, așa cum
sunt suprafețele rutiere. Prin incizare canalul format de pietrele de
pavaj în contact cu rostul de dilatație se păstrează (răsturnarea este
împiedicată la deplasarea prin frânare și accelerare).

Lățimile de rosturi dorite se pot obține folosind discuri de tăiat cu lățime diferită.

Incizarea unui rost de dilatație în stratul de acoperire rutieră la câteva zile după
procesul de montare și rostuire.

Rost de dilatație deschis în stratul de acoperire a străzii, cu ajutorul unei mașini de
șlefuit unghiulară.

Umplerea inciziei cu Sopro PUD 682 sau Sopro TDS 823.
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Chituirea pe bază de ciment
Alegerea agenților de umplere a rosturilor
Având în vedere deja menționata diferență între caracteristicile pavajului de piatră din beton și cele ale pavajului de piatră naturală – care
privesc în esență rezistențele la compresiune și coeficienții de dilatație – pentru fiecare tip de piatră trebuie aleși agenți de umplere diferiți.
Aceasta înseamnă că în principiu agentul de umplere a rostului trebuie să aibă întotdeauna o rezistență finală considerabil mai mică decât
aceea a pietrei montate. Dacă rezistența este mai mare, construcția va suporta deteriorări, de exemplu pietre fisurate sau deformări în
suprafață.

cat confo
rifi

rm

Ve

Pavaj din piatră naturală

DI

88

CG2 WA
N

E N 13 8

iginal
or

tuf
calcaros
di

Sopro PFM HF 5 – 30 mm
Mortar pentru rosturi foarte rezistent, cu întărire hidraulică, pentru rostuirea stratului de acoperire de pavaj din
piatră naturală care trebuie să facă față unor solicitări
mari.

n Rin

Sopro Sopro PFM HF – adaptat la rezistențele pavajului din piatră naturală.
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Pavaj de piatră din beton (produse din beton)
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Sopro BSF 611 are caracteristici și rezistențe adaptate la particularitățile pietrelor de
pavaj din beton.
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n Rin

Sopro BSF 611 5 – 30 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment și tuf vulcanic, cu întărire rapidă special pentru chituirea pavajelor din beton în lucrările de amenajare a grădinilor și
peisajelor, adecvat pentru solicitări medii până la mari
în construcția de drumuri cu solicitări prin expunere la
îngheț și la rouă.
Deosebit de adaptat pe caracteristicile pavajelor din
beton (de ex. rezistență și comportament la temperatură). Pentru realizarea construcțiilor fără capăt ca de ex.
rigole, străzi, sensuri giratorii și pentru amenajarea
suprafețelor, ca de ex. a piețelor urbane.
Cu tuf de Rin.
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13.1

Chituirea pe bază de ciment
Prelucrare
Pavaj din piatră naturală (suprafață rutieră)

Amestecarea mortarului pentru rosturi cu malaxorul.

Umplere ușoară a rosturilor, datorită proprietăților
excepționale de curgere ale mortarului pentru rosturi.

Curățarea unei suprafețe mari cu mașina de spălare.

Curățarea cu lancea pulverizatoare.

Curățarea pe suprafețe mici cu gletiera burete.
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Pavaj din piatră naturală cu rosturi de lățimi diferite, se
poate umple fără probleme cu Sopro PFM HF.
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Sopro PFM HF
5 – 30 mm
Mortar pentru rosturi pe bază de ciment, cu conținut de tuf vulcanic,
cu întărire rapidă și foarte rezistent, creat pentru straturi de acoperire
din pavaj și piatră naturală înalt solicitat, CG2 WA conform DIN
EN 13 888. Cu conținut redus de cromat, conform Directivei (CE) nr.
1907/2006, Anexa XVII.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pentru rosturi cu lățimi de 5 – 30 mm
Rezistențe la compresiune ≥ 68 N/mm2
Rezistent la mașina de măturat prin absorbție
Îmbinare cu mortar înalt rezistentă
Rezistență mare la abraziune
Reduce eflorescențele de var
Se poate circula și încărca foarte repede
Rezistent la solicitările cauzate de îngheț și sarea pentru dezghețare
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Chituirea pe bază de ciment
Prelucrare
Pavaj din beton

Plăci din beton 40 x 40 cm pozate în pat gros pe un
strat portant.

Inclusiv pavajul din beton de format mare se poate
monta în modul constructiv legat și se poate rostui cu
ciment.

Pavajul de piatră din beton trebuie umezit bine înainte.

Sopro BSF 611 se poate amesteca în doar câteva
secunde.

Datorită consistenței sale, Sopro BSF 611 permite o
realizare și umplere ușoară a rostului.

Prin adăugarea de pigmenți, Sopro BSF 611 poate lua
diverse culori.

Sopro BSF 611 se poate adapta cromatic la culoarea
pietrelor pavajului din beton, prin adăugarea de pigment pe șantier.

Curățare simplă a suprafeței cu mașina cu bandă de
burete.

Curățarea suprafeței după întărirea mortarului pentru
rosturi cu lancea pulverizatoare.
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13.1

Chituirea pe bază de ciment
Prelucrare
Pavaj din beton
Observație:
Din cauza rezistenței și formei lor (teșite), pietrele de pavaj din beton nu au voie să fie rostuite coplanar cu muchia de sus. Din cauza
tensiunilor cauzate de temperatură, în cazul nerespectării acestei indicații, este posibil ca piatra să plesnească sau să suporte deteriorări.

Teșitură a unei pietre de pavaj din beton optim eliberată.

Teșitură optim eliberată a unei pietre de pavaj din
beton cu mortar de rosturi la aceeași culoare, datorită
adăugării de pigmenți.

Greșit

Deteriorare
Spargerea muchiei superioare a pietrei din cauza
umplerii complete a rostului.

Corect
Teșitura pietrei eliberată.
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Atenție: Pietrele de pavaj din beton nu au voie să fie
rostuite „până sus“, altfel spus rostul trebuie spălat
până la teșitura pietrei, pentru ca mai târziu aceasta să
nu sufere deteriorări.

Inclusiv pietrele de pavaj de dimensiuni mari se pot
rostui astfel în mod durabil.
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Sopro BSF 611
5 – 30 mm
Mortar pentru rosturi cu conținut de ciment și tuf vulcanic, cu întărire
rapidă special pentru chituirea pavajelor din beton în lucrările de amenajare a drumurilor, grădinilor și peisajelor și pentru solicitări medii până
la mari în construcția de drumuri. Deosebit de adaptat pe caracteristicile pavajelor din beton (de ex. rezistență și comportament la temperatură). Pentru realizarea construcțiilor fără capăt ca de ex. rigole, străzi,
sensuri giratorii și pentru amenajarea suprafețelor, ca de ex. a piețelor
urbane.
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Chituirea pe bază de rășină reactivă
Suprafață de asfalt cu proprietăți drenante
Pentru realizarea suprafețelor de asfalt permeabile la apă, nesigilate
cu agenți de umplere a rosturilor cu lianți – cum se dorește adesea
la fixarea suprafețelor de uz privat – se recomandă utilizarea produsului Sopro EPF.

P

3

Prin utilizarea de nisip cuarțos monogranular ca agregat, după întărire
mortarul pentru rosturi este permeabil la apă, ca urmare suprafața
este considerată nesigilată, având o anumită proporție de rosturi.
Pentru pat, respectiv stratul portant trebuie utilizat un material cu
proprietăți drenante, pentru a conduce apa pluvială în sol. Conform
descrierii din Condiții de bază (capitolul 13), statul portant și patul
trebuie alese în funcție de încărcările din trafic.

Secțiune printr-o structură completă de pavaj, cu capacități drenante.

i de 2 c
lăc

m

p

Recomandare produs
2 cm

Prin combinarea produselor Sopro EPF cu Sopro DM 610, montate pe stratul portant corespunzător, se creează un sistem legat
complet permeabil la apă, în stare în același timp să facă față unor
solicitări mari.

b

ra

se
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al

c o n și te

Capacitate
optimă de
deviere a apei

b

se
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al

2 cm

i de 2 c
lăc

m

p

Sopro EPF
(bicomponentă)
Pentru încărcări din trafic mai mari
(vehicule)

c o n și te

Capacitate
optimă de
deviere a apei

1

3

P

2

B

Sopro Solitär® F20
Pentru încărcări din trafic mici
până la medii

Pavaj pe Sopro DM 610,
rostuit cu Sopro EPF
1 Sopro DM 610
2 Sopro HSF 748
3 Sopro EPF/Sopro Solitär® F20
B Beton, respectiv strat de pietriș cu proprietăți drenante

(strat portant)
P Pavaj din piatră
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Sopro DM 610
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13.2

Chituirea pe bază de rășină reactivă
Rost întărit, modul de construcție nelegat
Cele mai multe suprafețe întărite sunt montate prin modul de construcție nelegat. Dar cererea de agenți de umplere rosturi pentru întărire
este din ce în ce mai mare, atât în domeniul privat, cât și la beneficiarii publici. Acoperirea ulterioară cu nisip sau înlocuirea pietrelor deplasate împovărează din ce în ce mai mult bugetul orașelor și comunelor. La aceasta se adaugă reclamațiile că suprafețele de pavaj sunt greu
circulabile din cauza rosturilor lor mari și adânci și că se trece cu greutate peste ele cu cărucioare de copii, cadre de deplasare cu rotile și
scaune cu rotile.
Iar întrucât o suprafață de pavaj sau dale fără lianți este întotdeauna în mișcare, rosturile legate cu ciment trebuie excluse ca soluție permanentă! Alungirea la rupere a sistemelor pe bază de ciment este prea mică ca să poată prelua modificările de lungime rezultate din cauza
diferențelor de temperatură sau încărcărilor din trafic. Urmarea ar fi apariția unui număr mare de fisuri și spargerea ulterioară a mortarului.

1

Adâncimea de umplere
1/3 din grosimea pietrei,
totuși minimum 4 – 5 mm

2

1 Umplutură de rosturi cu lianți

(Sopro HF® EPF)
2 Pat de nisip/criblură

Sopro HF® EPF
Mortar legat cu rășini, ușor de prelucrat, emusificabil, pentru umplerea
centimetrilor de sus ai rostului.

Mortar pentru rosturi legat cu rășini reactive
O posibilă soluție o reprezintă mortarele legate cu rășini reactive, cu caracteristicile lor elastice în comparație cu mortarul pentru rosturi cu
conținut de ciment. Pentru aceasta, suprafața care urmează să fie rostuită trebuie să fie bine pregătită. Rosturile trebuie să aibă o adâncime
minimă de 4 până la 5 centimetri și o lățime de minimum 6 până la 8 milimetri. Lateralele plăcilor de piatră trebuie să fie curate și să nu
prezinte componente cleioase și nici resturi de plante.
Sistemele bicomponentă, emulsificabile (Sopro HF® EpoxiPflasterFuge) se pretează deosebit de bine, pentru că sunt levigabile și cu doar
puțin efort se poate obține un grad de umplere a rostului bun până la foarte bun. Datorită compatibilității cu apa, mortarul poate suporta
la prelucrare chiar și intemperii moderate. În funcție de produs rostul se compactează cu oțel de rostuit, prin batere sau cu mașina. În acest
caz, efectul de drenaj nu e dat și e neglijabil. Respectarea indicațiilor specifice produsului este obligatorie.

Observație:
La suprafețele urbane pavate se exprimă tot mai des dorința de a se utiliza agenți de umplere rosturi cu conținut de lianți. Suprafețele
sunt deseori pozate nelegat, fiind de regulă circulate de automobile și vehicule care fac livrări. Dacă suprafețele și-au încetat activitatea
de tasare și nu prezintă deformări (șanțuri), umplerea cu un rost legat cu rășini reprezintă în mod sigur o opțiune. Multe suprafețe care
între timp sunt realizate astfel se cunosc din practică și funcționează cu succes. Montarea unei suprafețe-mostră poate fi de folos la
luarea deciziei.
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Chituirea pe bază de rășină reactivă
Prelucrare
Rost întărit, metoda constructivă nelegată

Cine încearcă să întărească umpluturi de rost în modul constructiv nelegat trebuie
mai întâi să se ocupe de curățarea rosturilor.

Cu forță de apăsare și o sculă specială (suflantă de rosturi), rosturile se pot purja cu
efort minim.

Ulterior rosturile se umplu cu un mortar pentru rosturi legat cu rășini Sopro HF® EPF.

Prin montarea cu ajutorul mașinilor, mortarul pentru rosturi capătă un grad de compactare deosebit de bun.

După finalizarea lucrărilor suprafața pavajului este perfect închisă, ușor de întreținut
și plăcută la circulat.

Inclusiv rosturile late se pot umple cu Sopro HF® EPF în așa fel încât să aibă un aspect
atrăgător pe termen lung.
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13.2

Chituirea pe bază de rășină reactivă
Montare și rostuire permeabilă la apă a
stratului de acoperire de pavaj
Suport de bază
• Strat portant legat (cu capacități drenante)
• Pat de pietriș compactat

➥ încărcări mari din trafic

➥ încărcări din trafic reduse până la medii

Pat de mortar

Sopro DM 610

Sopro HSF 748

Chituirea

Sopro Solitär® F20

Sopro EPF

Pentru încărcări din trafic reduse
până la medii

Încărcări din trafic reduse până la
medii pe pat de pietriș și straturi portante legate

Sopro HF® EPF
Utilizabil pentru încărcări mari din trafic pe straturi portante legate, totuși fără
efect de drenaj. După verificarea condițiilor, adecvat pentru umplerea rosturilor în modul constructiv nelegat.
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Chituirea pe bază de rășină reactivă
Prelucrare
Sopro EPF pentru suprafețe de pavaj permeabile la apă

Udarea prealabilă a stratului de acoperire curățat, care
urmează să se chituiască.

Adăugarea de agent de întărire în amestecul de nisip-rășină.

Amestecarea Sopro EPF după ce se adaugă apă.

Sopro EPF prelucrabil.

Introducerea mortarului, pentru umplerea rosturilor.

Curățarea stratului de acoperire chituit.

Sopro EPF
Mortar pentru rosturi pe bază de rășini epoxidice,
bicomponentă, fără solvenți, emulsificabil, pentru strat
de acoperire din pavaj și piatră naturală, cu solicitări
reduse până la medii.
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• Pentru rosturi cu lățimi începând de la 5 mm
• Permeabil la apă
• Rezistent la mașina de măturat prin absorbție
• Prelucrare ușoară
• Levigabil
•	
Rezistent la îngheț și sare de combatere a
poleiului
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13.3

Ceramică groasă pe strat gros pentru zonele exterioare
Tendința este să se comercializeze din ce în ce mai mult plăci mari din ceramică, în strat gros, pentru realizarea și fixarea suprafețelor
exterioare. Această nouă generație de plăci ceramice este disponibilă în aproape orice dimensiune și într-o diversitate nelimitată în ceea
ce privește structura suprafeței.
Partea specială la plăci este grosimea acestora, care se învârte în
jurul valorii de 2 – 3 cm. În funcție de utilizarea viitoare a suprafeței
sunt posibile diverse opțiuni de montare. Criteriul decisiv îl reprezintă
încărcările așteptate din trafic.
Bineînțeles că montarea fixă pe o placă de pardoseală din beton sau
pe un mortar de drenaj, dimensionat suficient de gros, s-a dovedit
a fi cea mai bună soluție. Din păcate acest lucru nu este posibil
întotdeauna sau, dacă este posibil, presupune costuri prea mari.
Când se întâmplă acest lucru, există și posibilitatea de a construi în
structură semi-legată.
Pozarea complet nefixată a plăcilor nu e recomandată. Acest lucru
se explică printre altele prin aceea că, în ciuda grosimii lor de 2
mm, la încărcare plăcile pot să basculeze la margine sau să se
deplaseze, cu urmarea că suprafața va forma proeminențe ieșite în
afară și muchii de care e posibilă împiedicarea. Cauza o reprezintă
forțele de pârghie în acțiune și îmbinarea insuficientă a plăcilor prin
intermediul laturilor lor.

Noua generație de ceramică în formate diverse pentru zonele de terasă.

Iar modul constructiv legat sau semi-legat descris mai sus se pretează
pentru montarea plăcilor mai ales la construcția teraselor. Beneficiarul
primește astfel o suprafață de terasă închisă, ușor de îngrijit și care
nu se modifică în ceea ce privește planeitatea suprafeței.

Plăci de ceramică pe pat de pietriș cu solicitări diferite și efecte neplăcute de basculare, precum și cu formare de proeminențe ieșite în afară.
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Montare semi-legată pe terase
Dacă se știe cu claritate că pe o terasă nu va avea loc decât trafic
pietonal, este posibilă o structură semi-legată.
Pentru ca această variantă să funcționeze, trebuie să se țină cont
de anumiți parametri.
Structură:
• Strat antiîngheț compactat și dimensionat corespunzător.
• Pat de split – spart, cu granule ascuțite, compactat.
• Delimitarea pe margine a suprafeței (borduri de delimitare a
gazonului etc.).

Sopro Solitär® F20

• Montarea plăcilor cu adeziv de gresie (Sopro's No.1 adeziv flexibil etc.) aplicat la partea posterioară cu șpaclul cu dinți, pentru
„dințarea” plăcii cu split.
• Umplerea rosturilor cu Sopro Solitär® F20 prin spălarea mortarului
cu furtunul de apă.
• După ce se întărește, fugul Solitär își menține proprietățile drenante.

Adeziv de gresie (Sopro’s No.1 adeziv
flexibil –punte de aderență prin dințare)

Strat antiîngheț
(compactat)

Adezivul (de ex. Sopro’ No.1 adeziv flexibil) se aplică pe
partea posterioară a plăcii.
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Sopro Solitär® F20 cu grad ridicat
de umplere și compactare

Placă

Split pentru pat (granule
sparte), grosime 4 – 5 cm

Granulele de split se pot vedea cu ușurință pe partea
posterioară.

Granule de split integrate în adeziv.
Partea posterioară a plăcii devine aspră
și „dințată”, iar în acest fel
nu se mai poate deplasa.

Chituirea ușoară a rostului Sopro Solitär® F20 cu ajutorul furtunului cu apă și al unei raclete din cauciuc.

Fixarea suprafețelor în domeniul privat și public

13.3

Ceramică groasă pe strat gros pentru zonele exterioare
Construcția unei terase cu plăci de ceramică de 2 cm, în construcție legată

Montarea unui strat antiîngheț nelegat.

Compactarea stratului portant și stratului antiîngheț nelegat.

Amestecarea mortarului cu proprietăți drenante pentru stratul de pat, cu ajutorul
pompei de șapă.

Compactarea și subțierea până la înălțimea dorită a stratului de mortar cu capacități
drenante.

Aplicarea adezivului Sopro MEG 665, cu ajutorul șpaclului cu dinți, pe partea posterioară a plăcii, pentru montarea prin metoda buttering.

Strat montat, gata pentru chituirea cu Sopro FL plus.
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Asfalt rece pentru suprafețe mici și pentru reparații
Străzile noastre și suprafețele de trafic sunt supuse la intemperii
permanente și în mod corespunzător unor încărcări ridicate de
trafic. Acest lucru conduce în mod iminent la deteriorări care influențează în mod considerabil traficul, în caz extrem îl poate pune
chiar și în pericol.
Frecvent nu sunt numai locuri mici deteriorate (gropi) în stratul asfaltic, care se repară foarte repede după apariție de către responsabilii
șantierului și ai rețelei de drumuri. Din motivul reutilizării rapide a
străzii sau a locului sunt necesarii soluții care se pot aplica rapid și
după cel mai scurt timp posibil permit traficul.

Asfalt rece pentru umplerea suprafețelor deteriorate de pavaj.

Pe lângă străzile deteriorate există însă frecvent și multele aplicații
mici pentru care sunt necesare materiale pe bază de liant bituminos.
Din motivul cantităților mici necesare utilizarea asfaltului încins nu
poate intra în discuți încă din cauza efortului logistic.
În acest caz Sopro asfalt rece reprezintă materialul ideal pentru a
putea repara resp. remedia reparații mici sau suprafețe mici cu cel
mai redus efort, chiar și la temperaturi scăzute.

Deteriorări uzuale ale străzilor noastre după o iarnă lungă sau încărcări ridicate la
trafic.

Sopro asfalt rece KA 655
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13.4

Asfalt rece pentru suprafețe mici și pentru reparații

Realizarea unei rampe de acces.

Asfaltul rece se aplică ...

... și distribuit relativ supraînălțat pe suprafață.

Înainte de compactare se umezește suprafața cu apă.

Asfaltul rece se compactează în final cu o placă vibratoare.

Pe suprafața finită se poate păși imediat după compactare.
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Condiții de bază

Un sistem de protecție fiabil a structurii construcției împotriva
pătrunderii apei și umidității servește nu numai păstrării clădirii,
ci este și stipulat de legiuitor în reglementările de construcție ale
landurilor federale.
Materialele de construcție utilizate pentru un subsol (zidărie și
fundație), ca de exemplu bolțarii cu goluri, bolțarii din var cu nisip,
betonul etc. îndeplinesc cerințele de rezistență, dar sunt numai în
cazuri izolate impermeabile la apă.
De aceea subsolurile trebuie protejate din exterior împotriva umezelii,
prin aplicarea unui strat de sigilare.
De aproximativ trei decenii, pe lângă vechii sigilanți de tip bandă
bituminoasă, practica a consacrat uzul așa-ziselor sisteme de
acoperire bituminoase groase.
„Directiva pentru proiectarea și execuția sistemelor de
sigilare cu acoperiri bituminoase groase modificate sintetic
(KMB) – componente în contact cu solul – (Directiva KMB)“
precum și în DIN 18 195 (versiunea 12/2011) reglementează execuția lucrărilor de sigilare.
Decisivă pentru solicitarea sistemului de sigilare este permeabilitatea
la apă a solului. Se măsoară cât de rapid se evacuează apa prin sol.
Dacă coeficientul de permeabilitate este k > 10 – 4 m/s, acest lucru
înseamnă că apa de infiltrație curge prin sol cu o viteză de minimum
0,1 mm pe secundă. Dacă nu se atinge această valoare, aveți de-a
face cu un sol cu permeabilitate redusă. În acest caz, apa acumulată
poate exercita presiune asupra sistemului de sigilare.
Sistemul de sigilare Sopro KD trebuie utilizat la clasele de influență a apei descrise mai jos, îndeplinind toate cerințele tehnice în
aceste zone.

Aplicarea stratului de acoperire gros (PMBC) pe peretele exterior al subsolului.

Solicitați, vă rugăm, protocolul de execuție
Info: +49 611 1707-170

Norma DIN 18 533 Sigilarea componentelor în contact cu solul
face diferența între diverse clase de influență a apei, explicate în
cele ce urmează.
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Condiții de bază

Norma privind sigilarea valabilă până acum, DIN 18 195, a fost modificată și împărțită în norme separate, în funcție de domeniul de aplicabilitate respectiv.
Acest set de regulamente unitar a intrat în vigoare în iulie 2017.
Modificările în ceea ce privește componentele în contact cu solul sunt descrise în cele ce urmează.

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533

DIN 18 533 – Sigilarea componentelor în contact cu pământul – se aplică pentru:
•
•
•
•
•

Sol umed și apă fără presiune
Apă care exercită presiune din exterior
Apă care nu exercită presiune pe plafoanele îngropate în sol
Apă pulverizată și sol umed la soclul peretelui
Apă capilară în și sub pereții în contact cu solul

Norma descrie execuția sistemului de sigilare cu materiale de sigilare sub formă de bandă și
cu prelucrare lichidă, fiind alcătuite din trei părți:
Partea 1 Cerințe, principii de proiectare și de execuție
Partea 2 Sisteme de sigilare cu materiale de sigilare în formă de bandă
Partea 3 Sisteme de sigilare cu prelucrare rapidă
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Condiții de bază

DIN 18 533-1 până la-3

Noutatea constă în faptul că, cu privire la încărcarea cu apă, nu se mai vorbește despre cazuri de încărcare, ci despre așa-zisa influență a apei.

Clase de influență a apei
1.

W1-E

Umiditatea solului și apă fără presiune

2.

W1.1-E

Umiditatea solului la pereți și plăci de fundație în contact cu solul
pe/în solul puternic permeabil k > 10-4 m/s

3.

W1.2-E

Umiditatea solului și apă fără presiune la pereți și plăci de fundație în contact cu solul
pe/în sol cu impermeabilitate redusă k ≤ 10-4 m/s cu drenaj conform DIN 4095

4.

W2-E

5.

W2.1-E

Influență moderată a apei sub presiune până la 3 m adâncime de imersie a componentelor sigilate

6.

W2.2-E

Influență mare a apei sub presiune peste 3 m adâncime de imersie

7.

W3-E

Apă care nu exercită presiune pe plafoanele îngropate în sol
(până la 10 cm înălțime de acumulare pe sistemul de sigilare)

8.

W4-E

Apă pulverizată și sol umed la soclul peretelui, precum și apă capilară în și sub perete
(fără înălțime de acumulare; zona soclului peretelui se consideră de la 20 cm sub muchia
superioară a terenului până la 30 cm peste muchia superioară a terenului)

Apă cu presiune (la pereți, plăci de fundație și plafoane în contact cu solul)
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Condiții de bază
Nivel de apă de calcul (DIN 18 533-1)
Asupra suprafețelor care urmează să fie sigilate poate acționa o apă în curgere cu diferite intensități, precum și umiditatea solului.
Influența apei din sol asupra sistemului de sigilare depinde de locul construcției și de situația de la fața locului.
La nivelul construcției trebuie determinat nivelul de apă
de calcul.
Acesta depinde de:
1. oscilația naturală, în funcție de condițiile meteo, a
nivelului de apă freatică, deci de nivelul de calcul al
apei freatice (HGW)
sau
2. nivelul de calcul al viiturii (HHW)

GOK

Trebuie avut în vedere că pentru proiectare este decisivă
valoarea mai mare.
„În lipsa unor reguli concrete raportate la obiect HGW
trebuie raportat la suprafețele terenului sau, în caz că
există risc local de viitură, la înălțimea celui mai mare
HHW estimabil.“

HGW / HHW

Clasa W1-E

Umiditatea solului/apă fără presiune

W1.1-E

Umiditatea solului la plăci de fundație

Situația I

GOK
HGW / HHW

GOK = muchia superioară a terenului   HGW = nivelul de calcul al apei freatice   HHW= nivelul de calcul al viiturii
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W1.1-E

sol puternic permeabil la apă (k > 10-4 m/s)

„fără drenaj“

Situația II

GOK

cu permeabilitate ridicată

50 cm
HGW / HHW
GOK = muchia superioară a terenului   HGW = nivelul de calcul al apei freatice   HHW= nivelul de calcul al viiturii

W1.2-E

sol puțin permeabil la apă (k < 10-4 m/s)

„cu drenaj“

GOK
permeabilitate
redusă

Drenaj
HGW / HHW

50 cm

GOK = muchia superioară a terenului   HGW = nivelul de calcul al apei freatice   HHW= nivelul de calcul al viiturii
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Condiții de bază
Clasa W2-E
W2.1-E

Apă sub presiune
Apă sub presiune moderată, până la 3 m adâncime de imersie
a prin apa care se acumulează

„fără drenaj“

Situația I

GOK

k ≤ 10-4 m/s
≤ 3m

HGW / HHW
GOK = muchia superioară a terenului HGW = nivelul de calcul al apei freatice

W2.1-E

HHW= nivelul de calcul al viiturii

Apă sub presiune moderată, până la 3 m adâncime de imersie
a ≤ 3 m adâncime de imersie în apa freatică

Situația II

GOK

HGW / HHW
aleatoriu

GOK = muchia superioară a terenului   HGW = nivelul de calcul al apei freatice   HHW= nivelul de calcul al viiturii

448

≤ 3m

DIN 18 533 – sigilarea componentelor constructive
de contact cu pământul

14

Condiții de bază

W2.1-E

Influență moderată a apei sub presiune până la 3 m adâncime de imersie
a ≤ 3 m adâncime de imersie în viitură (HHW)

Situația III

HGW / HHW
≤ 3m
GOK

GOK = muchia superioară a terenului   HGW = nivelul de calcul al apei freatice   HHW= nivelul de calcul al viiturii

W2.2-E

Influență mare a apei sub presiune peste 3 m adâncime de imersie
a fără drenare
a Apă acumulată mai mult de 3 m
a Sol cu permeabilitate redusă la apă

Situația I

GOK
permeabilitate
redusă
≥ 3m

HGW / HHW
GOK = muchia superioară a terenului   HGW = nivelul de calcul al apei freatice   HHW= nivelul de calcul al viiturii
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W2.2-E

Influență mare a apei sub presiune peste 3 m adâncime de imersie
a Apă freatică/viitură peste 3 m
a La nivel maxim, sistemul de sigilare este solicitat peste 3 m apă sub presiune

Situația II

GOK

HGW / HHW
aleatoriu

≥ 3m

GOK = muchia superioară a terenului   HGW = nivelul de calcul al apei freatice   HHW= nivelul de calcul al viiturii

Apă care nu exercită presiune pe plafoanele îngropate în sol
a apă din precipitații care se infiltrează
a deviere fără formare de acumulări de apă (pantă, drenaj)
a Înălțimea de acumulare nu are voie să depășească 10 cm

GOK

HGW / HHW

GOK = muchia superioară a terenului   HGW = nivelul de calcul al apei freatice   HHW= nivelul de calcul al viiturii
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W4-E

Apă pulverizată și sol umed la soclul peretelui, precum și apă capilară în și sub pereți
a la soclul peretelui se așteaptă în general expuneri la 20 cm sub GOK și 30 cm peste GOK,
dacă nu sunt relevante alte clase de influență a apei.

30
20

30
20

GOK

> 50 cm
HGW / HHW

Apă din precipitații care pătrunde în spațiul dintre pereți în situațiile
cu zidărie dublă.

Apă stropire

GL

30 cm
20 cm

Apă capilară ascendentă
GOK = muchia superioară a terenului
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Stabilirea tipului constructiv al sistemului de sigilare (materialelor izolatoare)
Pe lângă clasa de influență a apei, la alegerea tipului sistemului de sigilare (materialului izolator) trebuie să se țină seama de posibilele fisuri
în suportul de sigilat precum și de utilizarea ulterioară a zonei ce se va sigila.

Fisuri – clase de fisuri
Fisurile nu pot fi evitate complet în suprafețele suport. Decisive pentru evaluare sunt totuși posibilele modificări ale lățimii fisurilor existente
sau fisurilor noi.
Sistemul de sigilare care urmează să se aplice trebuie să poată prelua, fără deteriorări, modificările de lungime ulterioare ale fisurilor.

Împărțirea fisurilor pe clase
R 1-E (mici)

≤ 0,2 mm

Fisuri noi formate/modificarea lățimii fisurii

R 2-E (moderate)

≤ 0,5 mm

Fisuri noi formate/modificarea lățimii fisurii

R 3-E (mari)

≤ 1,0 mm

Fisuri noi formate/modificarea lățimii fisurii și decalajul între fisuri ≤ 0,5 mm

R 4-E (foarte mari)

≤ 5,0 mm

Fisuri noi formate/modificarea lățimii fisurii și decalajul între fisuri ≤ 2,0 mm

Fisuri formate într-un perete ce urmează să fie sigilat.
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Clase de utilizare a spațiului
Clasele de utilizare a spațiului definesc cerințele pe care trebuie să le îndeplinească materialele de sigilare pentru zona de protejat, cu privire
uscăciunea aerului din încăpere și fiabilitatea sistemului de sigilare.

RN 1 – E (cerințe reduse)

Cerințe reduse în ceea ce privește uscăciunea aerului din încăpere
(garaj subteran, hală de depozit etc.)

RN 2 – E (cerințe medii)

Cerințe obișnuite în ceea ce privește uscăciunea aerului din încăpere
(zone de staționare, depozite)

RN 3 – E (cerințe mari)

Cerințe mari în ceea ce privește uscăciunea aerului din încăpere
(camera calculatoarelor (IT))

RN 1

Domeniu de utilizare

perete + soclu
în contact cu solul

placă de fundație
în contact cu solul

RN 2

Clasa de utilizare
a spațiului

RN 3

Clasa de influență
a apei

Material de
sigilare

Produs
Sopro

RN 1-E până la RN 3-E

W1.2-E și W4-E

R 1-E până
la R 3-E

PMBC*

RN 1-E până la RN 2-E

W1.2-E și W4-E

R 1-E

MDS cu capacitaSopro ZR Turbo
te de acoperire a
XXL (ZR 618)
fisurilor

RN 1-E până la RN 3-E

W2.1-E

R 1-E până
la R 3-E

PMBC*

Sopro KSP 652+

RN 1-E până la RN 3-E

W1.1-E

R 1-E până
la R 3-E

PMBC

Sopro KSP 652+

RN 1-E până la RN 2-E

W1.1-E

R 1-E

MDS cu capacitaSopro ZR Turbo
te de acoperire a
XXL (ZR 618)
fisurilor

RN 1-E până la RN 3-E

W2.1-E

R 1-E până
la R 3-E

PMBC*

Sopro KSP 652+

R 1-E până
la
R 4-E

bandă de sigilare
bituminoasă autocolantă la rece,
cu HDPE - KSK

SoproThene®
(878)

R 1-E până
la R 3-E

PMBC*

W1.1-E
RN 1-E până la RN 3-E
W1.2-E
placă de plafon
îngropată în sol

Clasă de
fisură

RN 1-E până la RN 3-E

W3-E

Sopro KSP 652+

SoproThene®
(878)

PMBC = sisteme de sigilare cu acoperiri bituminoase groase modificate sintetic  MDS = șlamuri minerale de sigilare cu capacitate de acoperire a fisurilor  *cu inserție de întărire
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Strat de acoperire bituminos gros modificat sintetic
Structură sistem de sigilare perete exterior subsol

MW
6
5

7

8

4

9
2
3
6
U
1

1 Sopro ZR Turbo XXL sau

7

Al doilea strat de sigilare la zidărie
cu Sopro ZR Turbo XXL sau
Sopro TDS 823 (poz. 030)

8

Rosturi în zidărie cu Sopro RAM 3®
Mortar pentru renovare & nivelare (poz. 020)

9

Sopro KDS 663 (poz. 120)

Sopro TDS 823 (poz. 030)
2 Sopro ZR Turbo XXL sau

Sopro TDS 823 (poz. 030)
3 Racordare concavă cu Sopro RAM 3®

Mortar pentru renovare & nivelare (poz. 040)
4 Sopro KDG 751,

MW Zidărie, bolțari cu goluri, bolțari din var

cu nisip etc.

Sopro KDV 681 (poz. 050)
5 Sopro Armătură KD (poz. 100)
6 KSP 652 ,
+

Sopro KD 754 (poz. 90/100)
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Fundație/placă de fundație
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Strat de acoperire bituminos gros modificat sintetic
Sistem de sigilare subsol inclusiv zona soclului
1 Sistem de sigilare orizontal cu

P

Sopro DSF 623 sau Sopro TDS 823;
alternativ bandă de etanșeitate
pentru zid (poz. 030)
2 Racordare concavă cu Sopro RAM 3®

Mortar pentru renovare & nivelare
(poz. 040)

S

3 Sistem de sigilare pentru perete/aco-

K

perire bituminoasă groasă (2 aplicări)
cu Sopro KDG 751
sau Sopro KDV 681 (poz. 050)
și Sopro KSP 652+
sau Sopro KD 754
(poz. 090/100)

4

4 Protecție împotriva apei pulverizate

cu Sopro ZR Turbo XXL (poz. 030)
5 Sigilare împotriva apei sub presiune

6
1

3

din interior (la cca. 50 cm înălțime)
cu Sopro ZR Turbo XXL sau
Sopro TDS 823 (poz. 030)
6 Strat de drenaj și protecție,

7

Sopro KDS 663
(poz. 120)
7 Rosturi în zidărie
B Placă de beton/beton WU

7

5
3

1

E Șapă pe strat separator
K Adeziv de gresie (Sopro's. No. 1

aplicat striat ca punte de aderență
pentru tencuiala care urmează
P Tencuială exterioară
R Țeavă de drenaj
S Acoperire soclu

6

R

2

1

B

E
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Strat de acoperire bituminos gros modificat sintetic
Beton impermeabil la apă (WU), subsoluri prefabricate
Din motive care țin de tehnica execuției, multe subsoluri sunt asamblate din elemente pe șantier. Pentru a garanta că subsolul este etanș inclusiv în zonele de
îmbinare ale elementelor individuale, aceste zone trebuie sigilate cu o acoperire bituminoasă groasă modificată sintetic, cu inserarea unei țesături de armare.
Acoperirea cu șpaclu trebuie să se facă pe o lățime de 50 – 60 cm și se poate face la alegere cu Sopro KSP 652+ resp. Sopro KD 754.

A

B

A

Prefabricat

Beton turnat la fața locului

B

Sopro KSP 652+/
Sopro KD 754
cu
Sopro Armătură KD
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Strat de acoperire bituminos gros modificat sintetic
Subsol fără placă de beton WU
Dacă în proiect este stabilit că placa de beton nu trebuie să fie din beton WU și că totuși clădirea trebuie protejată împotriva pătrunderii
umidității, atunci și suprafața pardoselii trebuie sigilată.
Altfel spus, pe un strat de egalizare din beton slab se realizează, cu un strat gros de bitum, un plan de sigilare. După uscare, planul de
sigilare se acoperă cu un strat izolator și placa de pardoseală este betonată. Dacă pereții sunt deja amplasați, sistemul de sigilare a peretelui
se pune la punctul de bază al plăcii de pardoseală, suprapus peste planul de sigilare a pardoselii.

Sopro KSP 652+
sau Sopro KD 754
(2 aplicări)

Baraj orizontal din
Sopro TDS 823 sau
Sopro ZR Turbo XXL

Strat izolator
(folie)

457

14.1

DIN 18 533 – sigilarea componentelor constructive
de contact cu pământul

Strat de acoperire bituminos gros modificat sintetic
Recomandări produs
1. Sistem de sigilare orizontal și de siguranță
Sistem de sigilare reactiv pe bază de ciment,
bicomponentă, cu uscare rapidă, flexibil și foarte spornic. Pentru sigilarea pereților exteriori ai subsolurilor pe sisteme de sigilare bituminoase vechi, ca sistem
de sigilare orizontal pe plăcile de fundație, ca sistem de
sigilare negativ, pentru lipirea plăcilor termoizolatoare
și de protecție, pentru renovarea construcțiilor, sigilarea
soclului și baraj orizontal, pentru lipirea și etanșarea
curților de lumină, pentru rezervoarele de apă de
nevoi menajere cu coloană de apă de până la
10 m, fântâni arteziene, vase de flori, precum și
în amenajarea grădinilor și peisajelor. Stabilitate
optimă pentru prelucrare mai ușoară. Flexibilitate
maximă datorită tehnologiei MicroGum®.

3. Grunduire
Sopro
Bauchemie GmbH

Grunduirea suprafeței de beton respectiv zidărie cu
Sopro KDG 751, concentrat de grund fără solvenți și
diluabil cu apă sau cu Sopro KDV 681, gata de utilizare, pe bază de emulsie bituminoasă.

Sopro
Bauchemie GmbH

4. Strat de acoperire bituminos gros

Sopro TDS 823 este un șlam de sigilare flexibil, pe
bază de ciment, cu capacitate de acoperire a fisurilor,
cu întărire hidraulică, pentru sigilarea pereților subsolurilor, pereților exteriori și interiori, precum și a fundațiilor, plăcilor de fundație, rezervoarelor de apă.

Aplicarea unui strat de acoperire bituminoase groase
pentru realizarea unui sistem de sigilare a construcției
flexibil și cu capacități de umplere a rosturilor cu Sopro
KSP 652+ sau Sopro KD 754.
Grosimile minime obligatorii ale stratului uscat:
• în condiții de umiditate a solului și de
apă de infiltrație care nu se acumulează 3 mm
• în condiții de apă care nu exercită presiune,
expunere moderată 3 mm
• în condiții de apă de infiltrație care se acumulează și
apă care exercită presiune din exterior 4 mm
trebuie respectate.

2. Lucrări de șpaclu
– formare de racordări concave
– umplerea rosturilor de zidărie deschise

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Colțurile interioare, precum și racordurile la perete și
pardoseală trebuie formate ca racordări concave cu
Sopro RAM 3® Mortar pentru renovare & nivelare (raza 4 – 5 cm).

• Bandă de sigilare

• Plasă de armare

• Covor de drenaj și protecție

Sopro KDB 756

Sopro Armătură KD

Sopro KDS 663

Bandă de sigilare flexibilă, cu țesătură pe partea posterioară, din bitum modificat sintetic pentru acoperirea
rosturilor din construcție în combinație cu sisteme de
sigilare din Sopro KSP 652+, Sopro KD 752, Sopro KD
754, Sopro KMB 650, Sopro KMB 651 și Sopro ZR Turbo
XXL.

Armătură din mătase de sticlă rezistentă la bitum și baze,
acoperită cu material plastic, pentru consolidarea și
controlul grosimii straturilor la straturile de acoperire
bituminoase groase la realizarea de sisteme de sigilare
flexibile și cu capacități de umplere a rosturilor împotriva acumulării apei de infiltrație conform DIN 18 533 și
apei care exercită presiune din exterior. Se utilizează la
sisteme de sigilare din Sopro KSP 652+, Sopro KD 752,
Sopro KD 754, Sopro KMB 650 și Sopro KMB 651.

Covor de drenaj și protecție, compatibil cu bitumul, din
polistiren, având pe spate o folie cu rol de distribuire a
presiunii și un filtru de polipropilenă stabil la presiune.
Protecție optimă pentru sisteme de sigilare din Sopro
KSP 652+, Sopro KD 752, Sopro KD 754, Sopro KMB
650, Sopro KMB 651 și Sopro ZR Turbo XXL. Folia de
pe spate cu rol de distribuire a presiunii garantează o
protecție sigură inclusiv la mișcările ulterioare ale pardoselii sau la fenomenele ulterioare de tasare.
Îndeplinește standardele stabilite pentru straturile de
protecție conform DIN 18 533 precum și pentru sistemele de drenaj pentru protecția instalațiilor din clădiri
conform DIN 4095 și directivele de proiectare și execuție a sistemelor de sigilare cu strat de acoperire bituminos gros modificat sintetic.
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Strat de acoperire bituminos gros modificat sintetic
Cerințe constructive
Toate suporturile trebuie să fie solide, cu capacitate portantă suficientă și nu trebuie să prezinte
materiale care reduc aderența (decofrol, praf,
murdărie etc.).
Înainte de realizarea zidăriei, cu Sopro ZR Turbo
XXL sau Sopro TDS 823 se aplică pe fundație sau
pe placa de pardoseală un sistem de sigilare orizontal împotriva umidității ascensionale. Conform
fișei de observații a Asociației industriașilor
germani din domeniul chimic pentru construcții
asoc.înreg. (ediția 05/2010) un baraj orizontal în
construcția de zidărie se poate executa cu șlamuri
de sigilare minerale (de ex. Sopro ZR Turbo XXL)
(nu sistem de sigilare conform DIN 18 195).

1 Barajul orizontal din, de exemplu, Sopro ZR Turbo
XXL sau Sopro TDS 823 se poate aplica ușor pe
betonul de fundație umezit în prealabil.

2 Resturile de mortar ieșite în evidență trebuie îndepărtate cu ciocanul, bavurile trebuie egalizate.
Straturile de pastă de ciment pot fi îndepărtate
cu un flex.

3 Rosturile și adânciturile de mai mult de 5 mm care
au fost prost tratate cu mortar trebuie închise cu
Sopro RAM 3® Mortar pentru renovare & nivelare.

4 Pentru a împiedica deteriorarea sistemului de
sigilare bituminos din cauza zidăriei umezite pe
partea posterioară, în zona soclului și a tălpii se
aplică un strat de sigilare intermediar cu Sopro ZR
Turbo XXL sau Sopro TDS 823.

5 În zona de colț dintre placa de pardoseală și zona
peretelui se formează o racordare concavă cu
Sopro RAM 3® Mortar pentru renovare & nivelare.

6 După ce sunt curățate suprafețele care urmează
să fie sigilate trebuie tratate înainte de sigilare cu
Sopro KDG 751 sau Sopro KDV 681.

În principiu straturile neportante trebuie înlăturate. Golurile deschise trebuie închise înainte de
operația de sigilare.
Suporturile care prezintă goluri de aer (de ex.
din piatră ponce, cărămidă găurită precum și
suprafețe de beton) trebuie în principiu egalizate
înainte de lucrările de sigilare. Acest lucru se
poate face cu tencuieli minerale, mase de șpaclu
(P II, P III) sau prin șpăcluirea striată cu Sopro KSP
652+ sau Sopro KD 754. În cazul unei șpăcluiri
striate cu Sopro KSP 652+ sau Sopro KD 754, în
prealabil trebuie să se aplice Sopro KDG 751 sau
Sopro KDV 681.
Înainte de a aplica Sopro KDG 751 sau Sopro
KDV 681, elementele volante trebuie înlăturate
cu o mătură. Praful trebuie determinat printr-un
test de ștergere și trebuie de asemenea înlăturat.
Suportul nu trebuie să prezinte bavuri și denivelări
ascuțite. Muchiile care se află în zona care se va
sigila trebuie să fie fațetate sau sparte.
Colțurile interioarele și racordurile perete-pardoseală trebuie formate cu racordări concave.
O soluție consacrată este aceea de a forma
racordul concav cu o rază de 4 – 5 cm folosind
Sopro RAM 3® Mortar pentru renovare & nivelare.

459

DIN 18 533 – sigilarea componentelor constructive
de contact cu pământul

14.1

Strat de acoperire bituminos gros modificat sintetic
Prelucrarea produsului Sopro KSP 652+

7 Sopro KSP 652 este o un strat bituminos gros monocomponent, care devine repede rezistent la ploaie și
se usucă rapid, cu un mare randament pe suprafață
și o reducere minimă a grosimii stratului la uscare.

8 La prelucrarea produsului Sopro KSP 652+ nu este
necesar să se adauge acceleratori (componentă
pulbere) pentru uscare rapidă sau în condiții de apă
cu presiune medie (conform DIN 18 533 W2.1-E).

9 Întrucât KSP 652+ nu trebuie amestecat, stratul de
acoperire bituminos gros se poate prelucra direct din
ambalaj, cu șpaclul. În afara aplicării cu șpaclul, Sopro
KSP 652+ se poate aplica și prin pulverizare.

10 Sopro KSP 652+ se aplică cu un șpaclu cu pieptene
de 10 mm și apoi se netezește. Dacă se întrerupe
lucrul, materialul „se dezbracă” la zero, iar ulterior
se continuă prin suprapunere.

11 La talpa de beton KSP 652+ se netezește la grosime
uniformă peste racordarea concavă și talpă.

12 Aplicarea se face în două straturi. Aplicarea celui
de-al doilea strat trebuie să se facă imediat după
uscarea primului strat.

13 Dacă se așteaptă o solicitare mare, de exemplu
prin acumularea apei de infiltrație sau de la apa
sub presiune din exterior (conform DIN 18 533),
pentru întărire se introduce Sopro Armătură KD, cu
o suprapunere de minimum 10 cm, în primul strat
de Sopro KSP 652+.

14 După finalizarea stratului de sigilare se montează curți
de lumină corespunzătoare și se acoperă în zona de
racord cu Sopro KSP 652+.

15 Dacă este vorba despre suprafețe mai mari, este util
ca aplicarea stratului de acoperire bituminos gros să
se facă cu mașini speciale, prin pulverizare.

+
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Strat de acoperire bituminos gros modificat sintetic
Prelucrarea produsului Sopro KSP 652+

16 Pulverizarea stratului de acoperire bituminos gros cu
pompa de transport Inomat M8 produsă de Inotec.

17 Pulverizarea sistemului de sigilare pe șantier.

18 După uscarea completă pe sistemul de sigilare se
lipesc plăci adecvate de drenaj și termoizolație, de
exemplu Sopro KDS 663. Pentru aceasta Sopro KSP
652+ se distribuie pe toată suprafața plăcilor.

19 Pe lângă funcția de drenaj și izolație termică, plăcile
protejează sistemul de sigilare de deteriorări în timpul
lucrărilor de umplere a gropii de fundație și ulterior.

20 Dacă subsolul trebuie dotat cu o termoizolație, în
zona ferestrelor subsolului trebuie utilizate elemente
de termoizolație.

21 Elementele se lipesc etanș la apă pe peretele exterior
al subsolului cu Sopro TDS 823 sau Sopro ZR Turbo
XXL.

22 Marginea elementului de termoizolație se integrează
adânc în sistemul de sigilare al subsolului, cu Sopro
TDS 823 sau Sopro ZR Turbo XXL și o plasă de armare
Sopro.

23 Etanșarea elementului de termoizolație se face
perimetral.

24 După lucrările de sigilare are loc instalarea curții de
lumină.
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Sopro KDS 663
Imediat ce lucrările de sigilare ale subsolului sunt finalizate, are loc de regulă umplerea spațiului de lucru. Aceasta trebuie executată în
straturi, cu compactări intermediare corespunzătoare, și nu trebuie să se facă nici cu moloz sau pământ inadecvat din săpături, nici cu alte
murdării în materialul de umplere.
Pentru a nu periclita longevitatea și funcționalitatea sistemului de sigilare prin procesul de umplere sau prin tasările ulterioare, este absolut
necesar ca sistemul de sigilare să fie protejat printr-o folie de protecție etc. Sopro KDS 663 este un covor de drenaj și protecție, care conține
o folie de alunecare cu un strat lipit pe spate, care distribuie presiunea. Sistemul absoarbe posibilele tasări ale solului, fără ca sistemul de
sigilare să sufere deteriorări.

Rupere a sistemului de sigilare din cauza lipsei suprafeței de alunecare dintre sistemul de sigilare și solul care se tasează.

1

Tasare în încăperea de lucru umplută.

1

Strat de drenaj și protecție,
Sopro KDS 663 cu efect de lagăr de alunecare.
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Tasare de proporții din cauza lucrărilor greșite de umplere și compactare. Din cauza
lipsei foliei de alunecare, deteriorarea sistemului de sigilare este ca și pre-programată.
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Străpungeri de țevi
Manșetă din plastic
bandă de sigilare (cu cașerare
din vlies sau țesătură în zona
de margine)

Sopro 740
sau Sopro 741 mortar de montaj
Racordări concave din
Sopro RAM 3® mortar renovare &
nivelare

≥ 5 cm

Presgarnitură

Se amestecă grosier și
se pretratează cu Sopro KDG 751
concentrat sau Sopro KDV 681!

Țeavă
Flanșă liberă

Sopro KSP 652
sau Sopro KD 754
(2 aplicări)

Flanșă fixă
Sopro KSP 652
sau Sopro KD 754
2 aplicări cu
Sopro KDA 662

Strat drenaj și protecție
Sopro KDS 663
Străpungeri de țevi prin peretele exterior al subsolului
Caz de încărcare: Umiditate în sol/apă de infiltrație care nu se acumulează,
pe plăci de fundație și pereți.

≥ 5 cm

Străpungeri de țevi prin peretele exterior al subsolului
Caz de încărcare: apă de infiltrație care se acumulează.

Pentru conductele de alimentare în principiu
trebuie dispuse străpungeri pentru țevi. Dacă
aveți cazul de încărcare „Umiditate în sol/apă
de infiltrație care nu se acumulează, pe plăci
de fundație și pereți“, străpungerea poate
fi integrată în sistemul de sigilare, conform
reprezentării din figură.
Pentru clasa de influență a apei W2-E, trebuie
să se recurgă la o structură cu flanșă lipită
sau mobilă-fixă.
1 Întâi se formează o racordare concavă din Sopro
RAM 3® Mortar pentru renovare & nivelare.

2 După întărirea racordării concave suprafața țevii se
asperizează cu o perie de sârmă sau cu hârtie abrazivă
grosieră.

3 Pentru a garanta o aderență mai bună a stratului
de acoperire bituminos gros la țeavă, se aplică cu o
pensulă Sopro KDG 751 sau Sopro KDV 681.

4 După uscarea stratului-suport, respectiv a grundului,
țeava se acoperă cu Sopro KSP 652+ Sopro KD 754.
Și această aplicare se face în două straturi.
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Execuții de detaliu
Rosturi de separare a clădirii
Atât rosturile de dilatație cât și cele de separare a clădirii trebuie sigilate cu Sopro KDB
756 și acoperite în mod eficient. Acoperirea
rosturilor cu material de șpaclu este interzisă.

1 Pentru acoperirea unui rost de separare a clădirii, pe
suportul grunduit se aplică de exemplu Sopro KSP
662+, cu un șpaclu cu pieptene.

2 Sopro KDB 756 se inserează cu un șpaclu cu pieptene
și se presează pe toată suprafața cu un finisor, pentru
a garanta o integrare perfect saturată.

1 Pentru fiecare aplicare în parte se măsoară grosimea
stratului ud, cu un cuțit pentru determinarea grosimii
stratului.

2 Valorile determinate la măsurarea grosimii straturilor
ude se trec într-un proces verbal de execuție.

Măsurarea grosimilor straturilor
În principiu toate măsurile pentru sigilarea
construcției trebuie documentate. Pentru
clasa de influență a apei W2.1-E documentarea rezultatelor este obligatorie (min.
20 măsurători per obiect executat, resp.
per 100 m2).
Punctele de măsurare trebuie repartizate
diagonal pe suprafață. În zonele cu detalii
complicate, cum sunt străpungerile de țeavă,
frecvența punctelor de măsurare trebuie să
fie mai mare.
Dacă se introduce o plasă de armare/întărire
în sistemul de sigilare, grosimile straturilor
pentru cele două aplicări trebuie controlate
separat.
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3 Pentru măsurarea grosimii stratului uscat se ia o probă
de referință și se depozitează în condiții de șantier.
Gradul de uscare se determină printr-o tăietură în
formă de pană în material. Numai dacă uscarea este
completă, plăcile de termoizolație și drenaj pot fi lipite
pe sistemul de sigilare.
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Strat de acoperire bituminos gros modificat sintetic
Renovarea suprafețelor vechi de subsol
Dacă în cadrul unei măsuri de reabilitare trebuie resigilate suprafețe dintr-un subsol vechi, ca urmare a neetanșeităților apărute, în prealabil
trebuie verificat vechiul strat suport, cu privire la compatibilitatea cu materialul și la capacitatea portantă. Identificarea vechilor straturi
suport este posibilă cu mijloace simple.

Verificare:

Vechi sistem de sigilare al subsolului, descoperit.

Verificare prin ștergere cu o lavetă albă și benzină.

„Verificare prin ștergere“

Nu se ia nicio culoare: Vechiul strat suport nu se desprinde. Cu mare probabilitate,
este vorba despre un strat suport de gudron.

Se colorează în maro: Suprafața se desprinde. Cu mare probabilitate, este vorba
despre un strat suport de bitum.
După curățare (îndepărtarea murdăriei și a pământului) suprafața se poate acoperi
și sigila cu o acoperire bituminoasă groasă, de exemplu Sopro KSP 652+.
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Strat suport din gudron
Soluția 1

Stratul suport trebuie îndepărtat cu efort, pentru că simpla acoperire a lui cu acoperirea bituminoasă groasă nu este posibilă.

Soluția 2

1 Acoperirea suprafețelor după curățare, de ex. cu Sopro ZR Turbo XXL.

2 Întărirea cu Sopro Armătură KD.

3 Integrarea plasei de armare.

4 După întărirea de ex. a Sopro ZR Turbo XXL este posibilă, la alegere, o sigilare cu
o acoperire bituminoasă groasă, de exemplu KSP 652+.
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Pentru notițele dvs.
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Bandă de etanșare bituminoasă flexibilă
Sigilarea construcției conf. DIN 18 533 cu
SoproThene® bandă de etanșare bituminoasă
Conform DIN 18 533 se pot executa sigilări contra umidității solului și
a apei de colectare nestaționare la plăcile de pardoseală cu benzi de
etanșare bituminoase autoadezive la rece, așa numitele benzi KSK..
SoproThene® banda de etanșare bituminoasă este o bandă de
etanșare bituminoasă autoadezivă la rece (bandă KSK) pentru sigilarea sigură, flexibilă, cu capacitate de acoperire a fisurilor și pentru
sigilarea rentabilă a construcțiilor, care satisface cerințele conform
cerințelor DIN 18 533.
Din motivul capacității de prelucrare la temperaturi de -5 °C până la
+30 °C SoproThene® banda de etanșare bituminoasă este utilizabilă
aproape tot anul.
Cu componentele de sistem ale acesteia adaptate între ele
SoproThene® banda de etanșare bituminoasă reprezintă o soluție
sigură și rentabilă pentru executarea sigilărilor construcțiilor. Aceasta
se poate prelucra ușor și rapid cu siguranța unei grosimi garantate
a stratului. Sistemul este instant rezistent la apă și ploaie, șanțul de
lucru poate fi umplut imediat.
SoproThene® banda de etanșare bituminoasă poate fi utilizată și
pentru etanșarea balcoanelor și teraselor precum și a pardoselilor
din pivnițe în construcții vechi și noi.

Sigilarea unei pivnițe conf. DIN 18 18 195 cu SoproThene® bandă de etanșare bituminoasă.

Componente de sistem:
1 SoproThene® bandă de etanșarea bituminoasă

1

2 SoproThene bandă de colț
®

3 SoproThene® bandă adezivă (bandă de îmbinare)
4 SoproThene® bandă de capăt vlies
5 SoproThene® bandă de capăt din aluminiu

2
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de contact cu pământul

14.2

Bandă de etanșare bituminoasă flexibilă
Structură sigilare perete exterior pivniță

SoproThene®
bandă de capăt din aluminiu sau
SoproThene® bandă de capăt din vlies

SoproThene®
primer

Remedierea rosturilor cu
Sopro RAM 3® mortar pentru
renovare & nivelare

Bandă etanșare zidărie
(vechi Sopro ZR Turbo XXL sau
Sopro TDS 823)

Grund barieră Sopro ZR Turbo XXL sau
Sopro TDS 823

În zona soclului:
Sopro ZR Turbo XXL sau
Sopro TDS 823

Sopro KDS 663

SoproThene® bandă de
etanșare bituminoasă

Racordări concave cu Sopro RAM 3®
mortar renovare & nivelare
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DIN 18 533 – sigilarea componentelor constructive
de contact cu pământul

Bandă de etanșare bituminoasă flexibilă

Tencuială exterioară

Înveliș soclu hidrofug
Sopro ZR Turbo XXL sau
Sopro TDS 823
SoproThene® bandă
de capăt vlies
SoproThene® bandă
de etanșare bituminoasă

Bandă etanșare zidărie
(vechi Sopro ZR Turbo XXL sau
Sopro TDS 823)

Sopro
KDS 663

Sopro ZR Turbo XXL

Bandă etanșare zidărie
(vechi Sopro ZR Turbo XXL sau
Sopro TDS 823)

Barieră orizontală din
Sopro ZR Turbo XXL sau
Sopro TDS 823
Drenare
conf. DIN 4095
(dacă este necesară)

Fugul deschis se închide cu
Sopro RAM 3® Mortar pentru
renovare & nivelare
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Racordări concave cu
Sopro RAM 3® mortar de
renovare și nivelare

Grunduiți cu
SoproThene® primer

SoproThene® bandă
de etanșare bituminoasă

Sopro KDS 663

DIN 18 533 – sigilarea componentelor constructive
de contact cu pământul

14.2

Bandă de etanșare bituminoasă flexibilă
Recomandări produs
1. Sigilare orizontală și de siguranță
Sigilare reactivă pe bază de ciment, bicomponentă, cu uscare rapidă în profunzime, flexibilă
și extrem de performant. Pentru sigilarea pereților
exteriori ai beciurilor pe suport sigilant bituminos
vechi, ca sigilant orizontal pe plăcile de pardoseală, ca
sigilant negativ, pentru lipirea de plăci de izolare și
protecție, pentru renovarea fundațiilor, sigilarea soclului și barieră orizontală, pentru lipirea și etanșarea
tunelurilor de lumină, pentru recipiente de apă
uzuală până la 10 m coloană de apă, fântâni,
ghivece de plante și în lucrările de amenajare a
grădinilor și peisajelor. Rezistență optimă pentru o prelucrare mai ușoară. Flexibilitate ridicată datorită tehnologiei MicroGum®.
Sopro TDS 823 este un șlam de sigilare flexibil, pe
bază de ciment, cu capacitate de acoperire a fisurilor,
cu întărire hidraulică pentru etanșarea pereților pivnițelor, exteriori și interiori precum și a fundațiilor, suprafețelor de pardoseală, rezervoarelor de apă etc.

2. Lucrări de șpăcluire

•
•

Formarea de racordări concave
Umplerea fugurilor deschise în zidărie

Sopro
Bauchemie GmbH

4. Bandă de etanșare bituminoasă

SoproThene® bandă de etanșare bituminoasă este
o bandă de etanșare bituminoasă autoadezivă la
rece, etanșare cu radon, din bitumi modificați sintetic
pentru sigilări construcții conf. DIN 18 195 partea 4 și
5 (solicitare medie) precum și pentru sigilarea balcoanelor și teraselor.

•

cu cordon de vulcanizare din masă bituminoasă pură (lat de 50 mm)

•
•
•
•

prelucrabil de la -5 °C până la +30 °C
etanș instant contra apei și ploii torențiale
cu capacitate de acoperire a fisurilor
cu atestat de verificare oficial

Sopro
Bauchemie GmbH

SoproThene® Bandă de colț
Bandă de colț autoadezivă, flexibilă, cu capacitate de
acoperire a fisurilor din bitumuri modificate sintetic,
care este montată pe o folie suport rezistentă la rupere. Prevăzută cu două ștraifuri de vulcanizare late de
50 mm dintr-o masă pură de bitum. Pentru sigilarea
sigură a zonelor de colț și a canturilor precum și în
zonele de racordare concave și trecerile dintre placa de
pardoseală-peretele pivniței în legătură cu SoproThene®
banda de etanșare bituminoasă.
SoproThene® bandă adezivă (bandă de
îmbinare)

Colțurile interioare precum și racordările în perete și
pardoseală se remediază ca racordări concave cu
Sopro RAM 3® mortar pentru renovare & nivelare (rază 4 – 5 cm).

Bandă autoadezivă cu două fețe, autoîmbinare, rezistentă la rupere din masă de cauciuc bituminos cu
adezivitate extremă în combinație cu sigilantul
SoproThene® bandă de etanșare bituminoasă pentru
zona orizontală de suprapunere și de capăt și pentru
sigilarea sigură a detaliilor complicate precum și pentru
fixarea covoarelor de izolare și drenare.

3. Grunduire

SoproThene® bandă de capăt vlies

SoproThene® primer este un primer fără solvenți,
pregătit de utilizare, pe bază de cauciuc bituminos
pentru pretratarea suprafețelor de bază minerale
pentru sigilarea ulterioară cu SoproThene® bandă de
etanșare bituminoasă la temperaturi de -5 °C până la
+30 °C.

Bandă de etanșare universală, autoadezivă, cu capacitate de acoperire a fisurilor, pe bază de cauciuc butil în
combinație cu sigilantul din SoproThene® bandă de
etanșare bituminoasă pentru capătul superior de
bandă la suprafețe verticale și pentru capătul benzii la
suprafețele orizontale. Permite lipirea pe tencuială și pe
aceasta.
SoproThene® bandă de capăt din aluminiu
Bandă de capăt din aluminiu autoadezivă, rezistentă la
UV, în combinație cu sigilantul din SoproThene®
bandă de etanșare bituminoasă pentru capătul superior de bandă la suprafețe verticale și pentru capătul
benzii la suprafețele orizontale.

5. Covor de drenare și de protecție

Sopro KDS 663 este un covor de drenare și de protecție compatibil cu bitumul, din polistiren prevăzut la
partea posterioară cu folie cașerată, de distribuire a
presiunii și un vlies de filtrare din polipropilenă stabil la
presiune pentru etanșări cu SoproThene® bandă de
etanșare bituminoasă.
Respectă cerințele straturilor de protecție conform DIN
18 195 (partea 10) precum și drenaj pentru ansamblurilor constructive conform DIN 4095.
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DIN 18 533 – sigilarea componentelor constructive
de contact cu pământul

Bandă de etanșare bituminoasă flexibilă
SoproThene® bandă de etanșare bituminoasă

1 Suprafață de perete pregătită cu SoproThene® primer.

2 Lipiți SoproThene® banda adezivă (bandă de îmbinare)
pe colțurile interioare și exterioare.

3 Tăiați bucățile modulare SoproThene®.

4 Scoateți folia de protecție de pe Sopro-Thene® bandă
de lipire (bandă de îmbinare).

5 Lipiți SoproThene®-bucăți modulare central pe SoproThene® bandă adezivă (bandă de îmbinare).

6 După lipirea SoproThene® se apasă ferm.

7 Bucățile modulare se lipesc suprapus.

8 Scoateți hârtia de protecție SoproThene® pe o porțiune de 25 – 30 cm.

9 Așezați SoproThene® la peretele pivniței.
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14.2

Bandă de etanșare bituminoasă flexibilă
SoproThene® bandă de etanșare bituminoasă

10 Aliniați și apăsați.

11 Scoateți hârtia de protecție.

12 Apăsați SoproThene® pe întreaga suprafață a peretelui.

13 Îndepărtați complet hârtia de protecție și lipiți suprapus în zona de capăt pe SoproThene® bandă de
lipire (bandă de îmbinare) .

14 Zona de capăt este asigurată suplimentar cu SoproThene® bandă adezivă (bandă de îmbinare).

15 Ușurarea lucrului prin intermediul marcajelor
de suprapunere pentru următoarea bandă.

16 Așezați următoarea bandă.

17 Suprafața etanșată cu amprentă.
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Pentru notițele dvs.
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DIN 18 533 – sigilarea componentelor constructive
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14.3

Sigilare reactivă fără bitum pe bază de ciment
Șlamurile de sigilare pe bază de ciment au avut întotdeauna un rol
important la protecția clădirilor contra umidității. Acestea sunt ușor
de prelucrat și funcționează și când condițiile de la șantier nu sunt
întotdeauna optime (de ex. suprafață de bază umedă etc.).
Caracteristicile acestora de aderență la aproape toate materialele
uzuale de la șantier este aproape de nedepășit, cu avantajul că pe
suprafețele sigilate pe bază de ciment se poate continua prelucrarea
cu alte materiale. Acestea pot fi pe de o parte mortar de tencuială
sau și adeziv de grasei, de ex. în zona soclului de case.

Sigilanți compoziți în domeniul gresiei și a
plăcilor
În domeniu gresiei și a plăcilor se utilizează deja de mai multe decenii
șlamuri de sigilare modificate, pe bază de ciment. Acestea se utilizează cu succes pentru sigilarea în zona de duș până la recipiente
(bazine de înot) cu solicitare la apă cu presiune.
O placare a gresiei în strat subțire (grosime mortar cca 1 - 5 mm) se
realizează în final pe suprafețele astfel sigilate.
Prin șlamuri de sigilare modificate, pe bază de ciment se înțelege în
general că acestea sunt ajustate cu aditivi flexibili corespunzător și
astfel pot prelua mișcările suprafeței de bază (forări de micro fisuri)
fără deteriorare. În domeniul placării cu gresie se execută procesul
de sigilare de regulă pe suprafețe deja pregătite ale clădirii la interior.
Acest lucru este valabil pe suprafețele netede și închise de tencuială
și șapă precum și materialele din domeniul construcțiilor uscate. Din
acest motiv produsele existente sunt concepute astfel încât acestea
permit aplicarea în strat fin (1 - 2 mm grosime aplicată)

Sigilarea unui recipient prin procedura de injecție cu șlamuri de sigilare flexibile pe
bază de ciment (de ex. Sopro DSF 423).
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Sigilare reactivă fără bitum pe bază de ciment
Sigilarea în construcțiile la roșu
Învelișul clădirii necesită încă din faza de roșu o protecție contra umidității care pătrunde adică la un moment în care suprafețele aferente
(pereți zidărie/plăci beton brut) prezintă toleranțe pentru construcțiile brute uzuale și neregularități, care nu admit și permit încă o aplicare
foarte subțire și filigrană uzuală la tehnica de aplicare a gresiei.
Pentru procesul de prelucrare semnifică aceasta că materialul de sigilare trebuie conceput astfel încât cu o singură etapă de lucru se pot
umple și etanșa denivelările, găurile și golurilor de aer din suprafața suportului de bază.

Sopro ZR Turbo XXL este soluția cea mai ușoară pentru șpăcluirea golurilor de aer și
a denivelărilor în strat gros..

Perete de zidărie

Sigilarea unei margini la un acoperiș.

Sopro ZR Turbo XXL reprezintă un materialul dezvoltat suplimentar din sortimentul de șlamuri de sigilare Sopro în mod special pentru construcțiile la roșu și este utilizabil în acest domeniu în mod universal. Acest lucru semnifică faptul că de la placa de pardoseală, la peretele
de zidărie, până la recipiente se poate utiliza Sopro ZR Turbo XXL în mod universal pentru sigilare.
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Sigilare reactivă fără bitum pe bază de ciment
Domenii de utilizare Sopro ZR Turbo XXL
Pentru măsuri contra umidității ascendente:

Pentru pereții exteriori ai pivniței:

Pentru recipiente, fântâni, cisterne, ghivece de flori:
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DIN 18 533 – sigilarea componentelor constructive
de contact cu pământul

Sigilare reactivă fără bitum pe bază de ciment
Prelucrarea cu Sopro ZR Turbo XXL

3 Aplicarea ușoară de Sopro ZR Turbo XXL pe un perete
de zidărie.

1+2 Amestecarea componentelor într-un mortar homogen, ușor de prelucrat.

Sigilarea unui soclu al unei case

Sopro ZR Turbo XXL în proces de prelucrare prin aplicare cu șpaclul cu dinți și nivelat
în final .

Soclu de casă sigilat

Aplicarea de Sopro ZR Turbo XXL pe toate suprafețele suport cu gudron și bitum este posibilă fără probleme ca un nou material de sigilare.

Aplicarea de Sopro ZR Turbo XXL pe stratul sigilat curățat vechi.
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Suprafață sigilată cu ZR Turbo XXL.
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Condiții de bază

Betonul s-a impus datorită proprietăților sale speciale în toate domeniile de construcții ca material important de încredere și indispensabil.
Cu toate că betonul este un material „foarte prietenos și ușor de
prelucrat“ care se utilizează în domenii statice cu solicitări ridicate
precum și cu scop de amenajare acesta poate după un timp mai
lung să se deterioreze din cauza influențelor exterioare.
În cazul unei lucrări de beton aceasta nu reprezintă numai lucrarea
unor ingineri (pod sau tunel) ci poate fi o placă de balcon resp. un
parapet, un palier de scară sau o rampa de scară la care apar daune
ca de ex. plesnituri.
Din cauza faptului că betonul în combinație cu oțelul de armare
care preia forțele de tracțiune în piesa constructivă, în mare parte
trebuie să-și îndeplinească sarcina statică, aceste daune nu au voie
să fie ignorate ci trebuie observate și reparate cât mai repede. Pentru
reparație trebuie luate în considerare prescripțiile corespunzătoare.
Ne referim în acest caz la ZTV-ING precum și la directiva „Protecția
și repararea pieselor constructive din beton“ (SIB) Comisia Germană
pentru Fier beton (DafStb), în care se ia în considerare păstrarea
betonului.

Încărcare

Încărcare

Armarea superioară
solicitată prin tracțiune
"relevantă static"

Armarea inferioară
solicitată prin tracțiune
"relevantă static"

Starea armării balconului

Grinzi, plafoane resp. subgrinzi din beton
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Condiții de bază

Se diferențiază între repararea condiționată de vechime și renovarea
unei părți constructive tinere, care a rezultat în urma unor probleme
de execuție (din cauza sigilării precare a betonului - segregație în
beton, locuri cu pori deschiși, daune de la transport precum spargeri
ale muchiilor etc.).
Repararea lucrării învechite resp. a părții constructive fac necesare
o analiză și o renovare temeinice.
Fier betonul de calitate are proprietatea că din motivul naturii
acestuia trebuie protejat contra formării de rugină din cauza alcalinității ridicate - în ciuda permiterii unui anumit grad de umezire în
profunzime a betonului.
Din cauza îmbătrânirii și a rigidizării care are loc în continuare a
betonului are loc numita carbonizare, la care valoarea naturală pH
a betonului (normală ≥ 12) scade la 9 și mai jos.
Ca(OH)2 + CO2

Plesniturile la o fațadă din motivul unei acoperiri insuficiente cu beton.

CaCO3

În cazul în care acest grad de carbonizare a fierului de armare, care
este acoperit numai cu câțiva centimetri de beton, în cazul umezirii
în profunzime a betonului intervine formarea de rugină. Acest
lucru are ca urmare faptul că secțiunea fierului se reduce (influență
asupra portanței statice). Simultan se generează din cauza ruginii
o creștere a volumului care poate sparge stratul de acoperire din
beton. Urmarea o constituie fierul descoperit care neprotejat este
supus în continuare formării de rugină.

Examinarea carbonizării
Din cauza utilizării (pulverizării) de fenolftaleină (lichid indicator)
gradul de carbonizare se poate determina la o margine proaspăt
ruptă dintr-o piesă constructivă din beton.
Daune inferioare cauzate de coroziune la o rampă de scară din cauza lipsei unei
sigilări și o acoperire insuficientă cu beton.

Beton carbonizat, nicio protecție de pasivare rămasă existentă
(fără decolorare)
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Protecție pasivă (protecție anti rugină) a betonului încă regulamentară (colorată roșu)
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Sisteme de mortar modificate

Pentru repararea pieselor componente din beton se utilizează diferite
sisteme de mortare. În cazul tuturor sistemelor ne referim la sisteme
de mortar modificate.
De regulă reparațiile se execută cu sisteme de mortar pe bază de
ciment, cu așa numitele mortar PCC. În acest caz ne referim la
mortare din ciment modificate sintetic resp. mortare înlocuitoare
de beton.
Denumirile semnifică:

În cazuri particulare se utilizează sisteme de mortar îmbunătățite cu
rășină reactivă resp. pe bază de rășină reactivă.
E
C
C

(Epoxid)
(Cement)
(Concrete)

ECC

Epoxid Cement Concrete
Rășini epoxidice emulsificabile
cu mortar pe bază de ciment CC

P
C
C

(Polymer)
(Cement)
(Concrete)

PCC

Polymer Cement Concrete

P
C

(Polymer)
(Concrete)

Conform ZTV-ING în cazul PCC se diferențiază:

PC

Polymer Concrete

PCC I
PCC II

dispersie sintetică
Ciment
Beton

suprafețe pentru trafic, solicitate dinamic
(de ex. poduri)
Suprafețe fără trafic, nesolicitate dinamic și
nedinamic
(de ex. culee, reazeme, fațade etc.)

Rășină reactivă(epoxidică) pură
cu aditivi
fără ciment și apă
(de ex. Sopro DBE 500)

Sistemul de reparații PCC Sopro PCC
se compune din:
1. Protecție anti-coroziune PCC (pasivare)
2. Punte de aderență PCC
3. Mortare de reprofilare PCC
4. Șpăcluire fină PCC
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Recomandări produs
Structura sistemului

Suport de bază
Sopro Repadur KS
mortar de protecție anti-coroziune
Supravegherea calității

Protecție anticoroziune

Punte de aderență mortar
Sopro Repadur KS
punte de aderență mortar
Supravegherea calității

Pentru șantierul la
termen*:

Mortar reprofilare

Sopro Repadur 50
mortar de mentenanță
a betonului

Sopro Repadur 40S
mortar de mentenanță a
betonului rapid

Supravegherea calității

Finisaj suprafață
(șpăcluire)

Sopro Repadur 5
șpaclu fin beton

Sopro Repadur 10S
șpaclu fin beton rapid

Supravegherea calității

* La utilizarea de Sopro Repadur 40S se aplică în loc de
Sopro Repadur MH un șlam de contact compus din
Sopro HE 449, apă și Sopro Repadur 40S.
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Prelucrarea sistemului Sopro Repadur

Pasul 1:
Pregătirea suportului de bază
După evaluarea locurilor deteriorate betonul distrus se
ștemuiește și fierul de armare eliberat se decapează
mecanic, de ex. prin sablare cu nisip, (gradul de curățare a suprafețelor SA 2½).

Pasul 2:
Protecție anti-coroziune a fierului
de armare eliberat
Mortarul uscat monocomponent Sopro Repadur KS
din ciment de calitate, substanțele de adaos și aditivii
se amestecă cu apă. Mortarul ușor de prelucrat și de
întins conferă protecție permanentă contra coroziunii.
• Verificat și supravegheat în privința calității
• Cu întărire normală (cca. 60 Min. la +20 °C)

Pasul 3:
Aplicarea punții de aderență
Puntea de aderență cu mortarul pe bază de ciment
Sopro Repadur MH asigură o bună aderență de legătură pentru următorul mortar de reparații la prelucrarea deasupra capului și/sau la părțile componente care
sunt supuse solicitărilor dinamice.
• Verificat și supravegheat în privința calității
• Cu întărire normală (cca. 60 Min. la +20 °C)

Pasul 4:
Șpăcluirea mortarului de reparații
La o grosime a stratului de 10 până la 50 mm se șpăcluiește mortarul de reprofilare pe bază de ciment,
îmbunătățit cu fibre sintetice și ușor de prelucrat Sopro
Repadur 50 „proaspăt în proaspăt“ în șlam. Adecvat
atât pentru reprofilare cât și pentru acoperirea unei
suprafețe mari de suporturi de bază din beton.
• Verificat și supravegheat în privința calității
• Cu întărire normală (cca. 60 Min. la +20 °C)

Pasul 5:
Finisarea finală a suprafeței
Pentru închiderea porilor și a golurilor de aer pentru
pregătirea stratului de bază pentru sistemele de vopsire și alte straturi se utilizează Sopro Repadur 5. Șpaclul
fin se poate aplica până la o grosime de aplicare de
5 mm.
• Verificat și supravegheat în privința calității
• Cu întărire normală (cca. 60 Min. la +20 °C)
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feinste Bauchemie

Consultanță proiectanți/locație

Departamentul vânzări Nord

Sucursală secundară Elveția

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89 | 49525 Lengerich
Fon +49 5481 31-310
Fon +49 5481 31-314
Fax +49 5481 31-414
Mail verkauf.nord@sopro.com

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2 | CH-3608 Thun
Fon +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041
Mail info@sopro.ch

Departament vânzări Est

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7 | A-4481 Asten
Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181
Mail marketing@sopro.at

Consultantă în privința utilizării
Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4 | 14822 Alt Bork
Fon +49 338 45 476-90
Fon +49 338 45 476-93
Fax +49 338 45 476-92
Mail verkauf.ost@sopro.com

Sucursală secundară Austria

Departament vânzări Sud
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52 | 65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail verkauf.sued@sopro.com

www.sopro.com

