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Sopro megoldások egészséges és 

fenntartható otthon építéséhez* 

,ENTIN EL MAU 

PORTAL 

* A Sopro mottója a kiemelkedő minőség, a fenntarthatóság, az ökológiai
szempontok figyelembe vétele, valamint teljesen egyészséges otthonok
építése. A Sentinel Haus lnstitut „Egészségesebb Épületek Építése Jegy
zékében" felsorolt Sopro termékek dokumentálják az irányelvek megvaló
sulását.
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 Sopro termékújdonságok 2021

 PE fugakitöltő körprofi l

Karton ø 6, ø 8 mm Oldal: 48
            ø 10, ø 15 mm
            ø 20, ø 25 mm

QuattroTec
matt szilikon

Weiß árnyalat  Oldal: 46
Tubus 310 ml

 Sopro Csillámpor bronz

Bronz Oldal: 31
Karton (10 db 100 g-os tasak)

DFX Design epoxi fugázó 
plus

Vödör 5 kg Oldal: 41
Vödör 3 kg

 Víz- és hangszigetelő 
szalag kádhoz

Tekercs 5 m Oldal: 87

Önterülő aljzatkiegyenlítő 
hybrid

Zsák 25 kg Oldal: 56

 Kontúr átjelölő

db (28 x 10,5 x 2 cm) Oldal: 112

Szilikonlehúzó gumi

db Oldal: 112 

 megaFlex S2 
Zsák 25 kg Oldal: 12

 megaFlex turbo Silver 
Zsák 25 kg Oldal: 12

megaFlex TX Silver
Zsák 25 kg Oldal: 13

 ZR Turbo MAXX 
Cement alapú reaktív 

szigetelése
 Kombiedény  24 kg Oldal: 80

 PU Szigetelőanyag 
fal/padló 

Padló,  kombiedény  30 kg Oldal: 98
Padló,  kombiedény  10 kg
Fal,  kombiedény        6 kg

 Epoxi alapozó
 Kombiedény  10 kg Oldal: 72
 Kombiedény   4 kg

 PU Poliuretán ragasztó 

Vödör 5 kg Oldal: 23
Vödör 3 kg
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4 Hidegburkolás

Greslap ragasztó
Fliesenkleber
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Csemperagasztó
Fliesen- und BauKleber

Keverővíz: 6,8 l/zsák

Anyagszükséglet
kb. 1,2 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap 

30372 Zsák: 25 kg 1250 kg
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Vékony ágyazóhabarcsok 4-18 

•  Általános ragasztók 

•  Flexibilis ragasztók 

•  Speciális ragasztók 

Középvastag ágyazóhabarcsok 19-20

Vastag ágyazóhabarcsok 21

Diszperziós ragasztók 21-22

Epoxi ragasztó 22

PU ragasztó 23

Habarcs nemesítő anyagok 24

Anyagszükségleti táblázat 26

Cement alapú, standard csempe- és építési ragasztó, kiadós és jól eldol-
gozható, kerámia csempék és járólapok fektetéséhez.

• kül- és beltérre
• szálerősített
• épületkonstrukciók ragasztására
• hosszú bedolgozási idő
• 24 óra múlva járható
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• EN 12 004: C1 T minőség

Cement alapú, vékony ágyazatú készhabarcs építőanyagok ragasztására 
és fektetésére. Kerámia csempék és járólapok, valamint kőporcelán gres 
lapok burkolására falra és padlóra. Könnyű építőlemezek felragasztására, 
pórusbeton elemek falazására.
Vakolt vagy beton fal- és padlófelületek glettelésére, tapadóhíd képzésé-
re, stb.

• kül- és beltérre
• szálerősített
• alkalmas gres kőporcelán lapokhoz
• hosszú bedolgozási idő
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• EN 12 004: C1 TE minőség
• polisztirol (EPS) lemezek ragasztására és üvegszövet  

beágyazásra alkalmas

Keverővíz: 9,4 l/zsák

Anyagszükséglet
kb. 1,2 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap 

30372 plus Zsák: 25 kg 1250 kg

FBK 372 plus

FBK 372
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Flexibilis fehér classic 
ragasztó
Sopro Classic weiss

Keverővíz: 8,5 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

450 Zsák: 25 kg 1050 kg

Erős flexibilis   
ragasztó
FliesenFest

Cement alapú, flexibilis vékony ágyazóhabarcs, kiadós és jól eldolgoz-
ható, kerámia csempe és járólap fektetéséhez, víz alatti környezetben is 
használható. Alkalmazható padlófűtéshez, rugalmas alternatív szigetelés-
hez, kőporcelán lapok fektetéséhez.

• 	kül- és beltérre
•	 szálerősített 
•	 rugalmas és flexibilis
•	 alkalmas padlófűtéshez is
•	 hosszú bedolgozási idő
•	 krómszegény az 1907/2006/EK szerint
•	 EN 12 004: C2 TE minőség

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– EN 12 004: C2 TE 

Cement alapú, fehér, flexibilis csemperagasztó, az EN 12 004 alap-
ján C2 TE minősítésű, kiváló bedolgozási tulajdonságokkal és szilárdság-
gal rendelkezik. Alkalmazható kerámia csempék és lapok, kőporcelán gres 
lapok, illetve elszíneződésre hajlamos természetes kövek ragasztására. 
Alkalmas padlófűtéshez és kenhető szigetelésekhez.

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• fehér ragasztó
• C2: tapadó szilárdság: ≥ 1,0 N/mm2

• T: kiemelkedő állószilárdság
• E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– EN 12 004: C2 TE 
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Keverővíz: 8,5-9 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 1,2 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

230809 Zsák: 25 kg 1050 kg
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Fehér csemperagasztó
BauKleber weiss

Vékony ágyazathoz M10

  

C 1 T
 M10 

EN 12004

EN 998-2    

   

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

330460 Zsák: 25 kg 600 kg 

Keverővíz:
7,5 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,2 kg/m2 mm rétegenként   

Fehér, cement alapú készhabarcs építőanyagok vékony ágyazatú ragasz-
tásához és javításához. Alkalmazható kerámia csempék és lapok, 
mázas kerámiák fektetéséhez falra és padlóra, pórusbeton elemek fala-
zásához (pl.:Ytong®), könnyű építőlemezek ragasztására, vakolt vagy 
beton fal- és mennyezetfelületek kiegyenlítésére, tapadóhíd előállítá-
sára, stb.   
 
• vékony ágyazatú habarcsként C1T minősítésű,  

kerámia csempék és lapok ragasztásához
• vékony ágyazatú falazóhabarcsként M10 minősítésű,  

pórusbeton építőanyagok ragasztásához
• könnyű építőlemezek ragasztásához
• fal és mennyezet javításához
• alkalmazható tapadóhídként és beton javításához 
• bel- és kültérre
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

FF 450

SC 809 Classic

BauKleber weiss

N
agyon környezetkím

él
ő

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!
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Sopro No. 101 S1 fl exibilis ragasztó

Egy ragasztó - 
határtalan lehetőség*

 · 

*
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*  Hihetetlenül kedvelt és kiadós:
az eddig felhasznált Sopro 101 S1 
mennyiséggel már 11-szer körbe le-
hetne burkolni a világot 60x60 cm-es 
csempével.

Nagyon kiadós, rendkívül jó 
bedolgozhatósági tulajdon-
ságokkal.

Nagyfokú flexibilitás, 
kiemelkedő állékonyság a 
szálerősítésnek köszön-
hetően. 

A DIN EN 12004  alapján
C2 TE S1 flexibilis ragasztó.

Egészséges és emissszió-
szegény otthon – a Sentinel 
Haus Institut ajánlásával.
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Keverővíz: 8,0-8,25 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

30046 Zsák: 25 kg 1050 kg

Sopro No.101 Classic
Flexibilis ragasztó
Sopro No. 101 Classic

Csökkentett porzású, szürke, cement alapú, flexibilis, műanyaggal ne-
mesített ragasztóanyag az EN 12 004 alapján C2 TE minősítésű, vékony 
rétegű habarcs mindenfajta kerámia lap, kőporcelán gres lap, elszíne-
ződésre nem hajlamos természetes kövek és cotto fektetésére, párás, 
nedves helyeken, víz alatti környezetben. 
Alkalmazható teraszokhoz, uszodákhoz, padlófűtéshez és alternatív 
szigetelésekhez. 

• megfelel a „flexibilis ragasztó” minősítésnek és az EN 12 004 számú 
szabvány szerinti C2 TE jelzés követelményeinek

• nagy szilárdságú a szálerősítés miatt 
• erkélyekhez és teraszokhoz
• flexibilis 
• nem porzik, 90%-kal kevesebb por 

• bel- és kültérre 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– EN 12 004: C2 TE 
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS  nagyon környezetkímélőPLUS

Keverővíz: : 8-8,5 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

30045 Zsák: 25 kg 1050 kg

Sopro No.101 S1
Flexibilis ragasztó
Sopro No. 101 S1 Flexkleber

Cement alapú, S1 besorolású, az EN 12 004 szerint C2 TE jelölésű, meg-
emelt műanyag adalékot tartalmazó flexibilis ragasztó kerámia csempék 
és lapok, elszíneződésre hajlamos természetes kövek és cotto lapok 
fektetéséhez víz alatti környezetben is, pl.: uszodákban, víztárolókban. 
Alkalmas padlófűtéshez és kőporcelán gres lapokhoz. Nagyon kiadós 
és rendkívül jó bedolgozási tulajdonságokkal rendelkezik. "Csempe a 
csempére" konstrukcióhoz is ajánljuk.  

• kül- és beltérre, falra és padlóra
• pormentes
• C2: tapadó szilárdság: ≥ 1,0 N/mm2

• T: rendkívül állékony
• E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
• S1: lehajlás ≥ 2,5 mm
• nagyon kiadós
• rendkívül szilárd
• kritikus aljzatokhoz
• nagyformátumú burkolóanyagokhoz
• szálerősített
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) Sopro FlächenDicht flexible és  
 Sopro PU-Flächendicht-tel kapcsolatban
– DIN EN 12 004: C2 TE S1
– átalános építőipari tanúsítványok (abP) Sopro Dichtschlämme Flex 1-K, Sopro  
 Dichtschlämme Flex 1-K schnell és Sopro Dichtschlämme Flex 2-K-val kapcsolatban
– DIN EN 998-2: minőségi felügyelet a DIN V 18580 előírásaival kapcsolatban
– vizsgálati jelentés: tűz esetén jelentéktelen mérgező anyag kibocsátás
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

No. 101 S1

DANMARK
ETA

 · 

*
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8 Hidegburkolás

Keverővíz: 7,0 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 1,3 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

404 Zsák: 25 kg 600 kg

Sopro No.101 

Flexibilis gyors 
ragasztó
Sopro No. 101 schnell 

Cement alapú, gyorsan szilárduló, az EN 12 004 szerint C2 FTE jelzésű, 
megemelt műanyag adalékot tartalmazó ragasztóanyag kerámia csem-
pék és lapok fektetéséhez. Felhasználható fűtött padlókonstrukciókhoz 
és kőporcelán gres lapokhoz. Nagyon kiadós és rendkívül jó bedolgozási 
tulajdonságokkal rendelkezik. Alternatív szigetelésre is használható.

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• C2: tapadó szilárdság: ≥ 1,0 N/mm2

• F: gyorsan kialakuló tapadás, 0,5 N/mm2 6 óra elteltével
• T: szálerősítés miatt nagy állószilárdság
• E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
• 4-in-1-receptúra: vékony, közepes és folyékony ágyazatba történő  

fektetéshez, kiegyenlítésként 10 mm-es rétegvastagságig
• bedolgozási idő kb. 30 perc
• járható és fugázható kb. 3 óra után
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
 
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN EN 12 004: C2 FTE
– általános építőipari tanúsítványok (abP): Sopro Dichtschlämme Flex 1-K, Sopro Dicht-

schlämme Flex 1-K schnell-lel kapcsolatban
– PG-AIV: általános építőipari tanúsítványok (abP)  Sopro FlächenDicht flexible-vel
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Keverővíz: 8,5-9,0 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

996 Zsák: 25 kg 600 kg

Sopro No.101 
Flexibilis fehér 
ragasztó
Sopro No. 101 weiss 

Cement alapú, fehér, az EN 12 004 szerint C2 TE S1 jelzésű, nagy meny-
nyiségű műanyag adalékot tartalmazó flexibilis ragasztóanyag kerámia 
csempék és lapok, valamint természetes kövek fektetéséhez. Ideális 
üvegmozaik ragasztására és fugázására. Különösen alkalmas kőpor-
celán gres lapokhoz fűtött padlókonstrukciók és uszodák burkolásánál. 
Alternatív szigetelésre is használható.
Sopro FlexDispersion-nal nemesítve alkalmas medencékben üvegmozaik 
fektetésére. 

• kül- és beltérre
• C2: tapadó szilárdság: ≥ 1,0 N/mm2

• T: szálerősítés miatt nagy állószilárdság
• E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
• S1: lehajlás ≥ 2,5 mm
• fehér flexibilis ragasztó világos és áttetsző burkolatokhoz
• különösen jól alkalmazható üvegmozaik ragasztásához
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
 
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN EN 12 004: C2 TE S1
– általános építőipari tanúsítványok (abP:) Sopro DSF® 523, Sopro DSF® 623, Soppro 749 

és továbi Sopro termékekhez együttesen alkalmazva
–   GEV alapján EMICODE: EC1PLUS  nagyon környezetkímélőPLUS
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Kiadós, cement alapú, ezüstszürke, gyorsan megszilárduló multifunk-
cionális flexibilis ragasztó, a DIN EN 12 004 alapján C2 FT S1 besorolá-
sú, rendkívüli műanyagnemesítéssel és eredeti rajnai trasszal. 
Alkalmas kerámia, fal- és padlóburkolatok, valamint világos, defor-
málódásra hajlamos természetes kövek fektetésére mindenfajta 
aljzatra, ezenkívül nagy formátumú kőporcelán gres lapok falra 
és padlóra történő burkolására. Erkélyekhez, teraszokhoz is ajánlott. 
Alkalmazható padló- és falfűtéshez és alternatív szigeteléshez. Krémes 
állagú. Gyors megszilárdulása miatt ideális a rövid határidős építke-
zéseken. 

• kül- és beltérre, falra padlóra
• C2: tapadási szilárdság ≥ 1,0 N/mm² 
• F: korai tapadási szilárdság ≥ 0,5 N/mm² 6 óra elteltével
• T: nagyfokú állékonyság a speciális szálerősítésnek  

köszönhetően 
• S1: lehajlás ≥ 2,5 mm
• 4 : 1 receptúra: univerzálisan alkalmazható vékony, közepes vagy 

folyékony ágyazóhabarcsként, kiegyenlítésként 20 mm rétegvastagsá-
gig

• járható, fugázható: kb. 2 óra elteltével
• extra szilárdság a természetes kövek fektetéséhez  
• ezüstszürke habarcs a világos, áttetsző természetes  

kövekhez is
• deformálódásra hajlamos, műgyanta alapú lapokhoz  
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján "ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre", 2018)) 
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN EN 12004: C2 FT S1
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP)  DSF 523, DSF RS 623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, 
FDF 525/527  és további Sopro termékekkel

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640-nel és további Sopro termékekkel

– BG Verkehr: engedélyek hajóépítésben történő felhasználáshoz (lásd műszaki adatlap)
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

FKM® Silver
Ezüstszürke  
multifunkcionális  
gyors ragasztó
MultiFlexKleber  
Silbergrau

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

600 Zsák: 25 kg 600 kg
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Eu
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4 : 1 receptúra

Vékony ágyazat: 

7,0 – 7,5 l víz : 25 kg por

Folyékony állag:

8,0 – 8,5 l víz : 25 kg por

Közepes ágyazat::

7,0 – 7,5 l víz : 25 kg por

Simítható állag::

7,0 – 7,5 l víz : 25 kg por 

 · 
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FKM® XL
Extra flexibilis  
ragasztó
MultiFlexKleber 
eXtra Light

Extra kiadós, csökkentett porzású, cement alapú, nagyon könnyű, 
multifunkcionális ragasztóanyag, az EN 12 004 szabvány szerint C2 
TE S1 minősítésű, kiemelkedő műanyag nemesítéssel, finom kerámiák 
falra, illetve padlóra, valamint elszínesedésre hajlamos természetes kövek 
minden aljzatra történő fektetéséhez. 
Különösen ajánljuk nagy formátumú kerámiák falra és padlóra 
történő burkolásához. Felhasználható fűtött padlókonstrukciókhoz, 
falfűtéshez és alternatív szigetelésekhez, valamint erkélyekhez és 
teraszokhoz. Krémes állagot és könnyű bedolgozhatóságot biztosít a 4:1 
receptúra. 

• bel- és kültérre
• C2: Tapadási szilárdság ≥ 1,0 N/mm2

• T: nagyfokú állékonyság a speciális szálerősítésnek  
köszönhetően

• E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
• S1: lehajlás ≥2,5 mm
• 4:1 receptúra: felhasználható vékony, közepes vagy folyékony  

ágyazóhabarcsként,kiegyenlítésként 10 mm rétegvastagságig
•  extra erős, nagy formátumú lapokhoz kiváló
•  extra könnyű, extra kiadós (akár 60%-kal kiadósabb, mint a hagyomá-

nyos vékony ágyazóhabarcsok)
•  nem porzik
•  hajóépítésben rendszerben és különálló termékként is alkalmazható 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján "ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre", 2018) 
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával
 
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– DIN EN 12004: C2 TE S1
– DIN EN 14891: a Sopro FKM XL 444 megfelel Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro DSF 

423, Sopro TDS 823 és Sopro GD 749 anyagokkal a DIN EN 14891 követelményeinek, a 
szakítószilárdságra vonatkozóan is klóros vízben történő tárolás után

– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP)  DSF 523, DSF RS 623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, 
FDF 525/527 és további Sopro termékekkel

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640-nel és további Sopro termékekkel

– ETAG: az ETAG 022 T.1 alapján az ETA 13/0155 sz. rendszerelemi, illetve ETAG 022 T.2 
alapján az ETA 13/0154 sz. rendszerelemei

– BG Verkehr: engedélyek hajóépítésben történő felhasználáshoz (lásd műszaki adatlap)
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu
rópai szabvány

Vé
kony         Folyékony

K
iegyenlítő          K

özepesreceptúrareceptúra
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   Praktikus

füllel         

    

Anyagszükséglet:
kb. 0,7 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

444 Zsák: 15 kg 630 kg

4 : 1 receptúra

Vékony ágyazat: 

 7,5 – 8,5 l  víz : 15 kg por

Folyékony állag:

 9,5 – 10,0 l  víz : 15 kg por

Közepes ágyazat:

7,75 –  8,25 l víz : 15 kg por

Simítható állag:

7,5 –  8,0 l  víz : 15 kg por

FKM® XL

DANMARK
ETA

 · 
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12 Hidegburkolás

Anyagszükséglet
kb. 1,2 kg/m2 por mm rétegenként 

megaFlex S2

megaFlex turbo Silver

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

666 Zsák: 25 kg 1000 kg

Kanna: 8,5 kg 510 kg
Anyagszükséglet
kb. 1,2 kg/m2 por mm rétegenként  

C

D
IN

EN 12 004

2 E S2

Eu

rópai szabvány

XXL
lapokhoz

Optimális

Nagy for m átu mok
 

S2
ragasztó

Rendkív ü l flexibili
s

C

D
IN

EN 12 004

2E S2

Eu

rópai szabvány

F

XXL
lapokhoz

Optimális

Nagy for m átu mok

 
vízmegkötés

Er
ős

en kristályos

S2
ragasztó

Rendkív ü l flexibili
s

 

Két kom po nen sű, ce ment  ala pú, rend kí vül fle xi bi lis fo lyé kony ágya zó ha-
barcs, a DIN EN 12004 alapján C2 E S2 minősítésű. Ki vá lóan al kal mas kőpor-
celán gres lapok, be ton és ter mé sze tes kö vek kü lö nö sen biz ton sá gos fekte-
tésére. Az anyag nak fe szült ségmentesítő ha tá sa van új ce ment esztrich 
ré te g (csempe- vagy lapméret ≤ 60 x 60 cm), va la mint pad ló fű tés esetén. 
Al kal maz ha tó erkélyek, te ra szok bur ko lá sá nál, valamint nagyformátumú 
burkolólapokhoz 120 cm-ig. Nagy mér ték ben el lenáll az elszappanosodásnak 
és rend kí vül fle xi bi lis. Tar tó san és nagy mér ték ben fa gyál ló cse kély víz fel-
vé te lé nek és vízáteresztő képességének kö szön he tően. Optimálisan alkalmaz-
ható meleg időjárás esetén. 

•  padlóra, kül- és beltéren
•  C2: tapadó szilárdság ≥ 1,0 N/mm2

•  E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
•  S2: lehajlás ≥ 5 mm
•  járható, fugázható 12 óra elteltével
•  víztaszító habarcsrendszer
•  alkalmazható nagyformátumú burkolólapokhoz
•  krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– DIN EN 12004: C2 E S2
– DIN EN 14891: (tanúsítvány folyamatban) a MEG 665 teljesíti a tapadási szilárdságra 

vonatkozó követelményeket klóros vízben történő tárolás után DSF 523, DSF RS 623, TDS 
823 és GD 749 termékekkel

–  PG-AIV-F: (tanúsítvány folyamatban) építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcso-
lódó szigetelőrendszerek általános építőipari tanúsítványai (abP) DSF 523, DSF RS 623, TDS 
823, ZR 618, FDF 525/527 és további Sopro termékekkel

– PG-AIV-B: (tanúsítvány folyamatban) építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcso-
lódó szigetelőrendszerek általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB plus 639,  
AEB HD 958 és további Sopro termékekkel

– BG Verkehr: engedélyek hajóépítésben történő felhasználáshoz (lásd műszaki adatlap)

Ezüstszürke, két kom po nen sű, ce ment  ala pú, rend kí vül fle xi bi lis, víz-
taszító fo lyé kony ágya zó ha barcs, az EN 12 004  alapján C2 EF S2 minősítésű, 
ki vá lóan al kal mas kő por ce lán gres, be ton- és természetes kö vek kü lö nö-
sen biz ton sá gos fektetésére. Az anyag nak fe szült ségmentesítő ha tá sa 
van új, fűtetlen ce ment esztrich ré te ge ken (csempe- vagy lapméret ≤ 
60 x 60 cm), va la mint pad ló fű tés nél. Hideg évszakokban is biztonságosan 
alkalmazható, erkélyek, teraszok burkolásához is. Nagy mér ték ben el len- 
áll az elszappanosodásnak és rend kí vül fle xi bi lis. Tar tó san és nagy mér-
ték ben fa gyál ló cse kély víz fel vé te lé nek és vízáteresztő képességének 
kö szön he tően.

•  padlóra, kül- és beltéren
•  C2: tapadási szilárdság ≥  1,0 N/mm2

•  F: gyorsan kialakuló tapadóerő ≥  0,5 N/mm2

•  E: hosszú nyitott idő ≥  30 perc
•  S2: lehajlás ≥ 5 mm
•  ezüstszürke habarcs
• bedolgozható kb. 45 perc-ig
•  járható, fugázható 3 óra elteltével
•  víztaszító habarcsrendszer
•  alkalmazható nagy- és megaformátumokhoz
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– DIN EN 12004: C2 EF S2
– DIN EN 14891: (tanúsítvány folyamatban) a Sopro MEG 666 megfelel klóros vízben 

történő tárolás után is a tapadószilárdságra vonatkozó követelményeknek a következő 
termékekkel: DSF 523, DSF RS 623, TDS 823 és Sopro GD 749 

–  PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) DSF 523, DSF RS 623, TDS 823, ZR 618, FDF 
525/527 és további Sopro termékekkel

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőre-
ndszerek általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB plus 639, AEB HD 958 és 
további Sopro termékekkel

  

Rend.sz. Kiszerelés Raklap  

665 Zsák: 25 kg 1000 kg

Kanna: 8,5 kg 510 kg

rendszerelemek

MEG 666

MEG 665

 B komponensként 

egy diszperzió az 

összes megaFlex S2 

ragasztóhoz!
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Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

 B komponensként 

egy diszperzió az 

összes megaFlex S2 

ragasztóhoz!
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13Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

megaFlex TX Silver
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Ezüstszürke, kétkomponensű, cement alapú, gyorsan megszilárduló, 
kiemelkedően flexibilis, nagy szilárdságú, az EN 12 004 szabvány 
szerint C2 FT S2 minősítésű ragasztóanyag, kerámiák, kőporcelán gres 
lapok, beton és természetes kőlapok különösen biztos fektetéséhez. A 
habarcs összetétele alapján feszültségcsökkentő hatású új, fűtetlen 
cement esztrich rétegek (csempe- vagy lapméret ≤ 60 x 60 cm) és pad-
lófűtés esetén. Különösen alkalmas kültéri felhasználásra, pl.: teraszok és 
erkélyek nagyfokú flexibilitást igénylő habarcsrendszereihez. 
Uszodákhoz, lépcsőszerkezetekhez, valamint homlokzatokhoz. Nagy- és 
megaformátumú burkolólapokhoz 120 cm-ig. Kiemelkedően flexibilis 
és ellenáll az elszappanosodásnak. A csekély vízfelvevő képessége garan-
tálja a nagymértékű és tartós fagyállóságát.

•  beltéri és kültéri használatra, falra és padlóra
• C2: tapadási szilárdság ≥ 1.0 N/mm2

• F: korai tapadási szilárdság ≥ 0,5 N/mm³ 6 óra elteltével
• T: nagyfokú állékonyság a szálerősítésnek köszönhetően
• S2: lehajlás ≥ 5 mm
•  ezüstszürke színű habarcs
• bedolgozható kb. 45 perc-ig
•  járható, fugázható 3 óra elteltével
• különösen jól alkalmazható Sopro FDP 558 Poliészter rostlap és Sopro 

TEB 664 Hangszigetelő és feszültségmentesítő lemez ragasztásához
• felhasználható nagy- és megaformátumú burkolólapokhoz ≥ 3 m²
•  rendkívül flexibilis
•  vízzáró habarcsrendszer
• Az SPV (svájci Burkolólap Szövetség)”Homlokzati kerámiák” című 

szaklapja alapján megfelel a burkolóhabarcsok minőségi követelmé-
nyeinek.

• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– DIN EN 12004: C2 FT S2
–  PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) DSF 523, DSF RS 623, ZR 618, FDF 525/527 és 
további Sopro termékekkel

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőre-
ndszerek általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB HD 958 és további Sopro 
termékekkel

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

667 Zsák: 25 kg 1000 kg

Kanna: 8,5 kg 510 kg
Anyagszükséglet
25 kg por + 8,5 kg diszperzió 

rendszerelemek

megaFlex diszperzió
megaFlex Dispersion

MEG 667

MEGÚJULT

MEG 1567

ÚJ

Folyékony diszperzió megaFlex S2 rendszer flexibilis ragasztói előállítá-
sához. A MEG 665, MEG 666 Silver és a MEG 667 Silver.

•  B komponens a három megaFlex S2 ragasztóhoz
• oldószermentes2

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

1567-08 Kanna: 8,5 kg 510 kg
Anyagszükséglet
8,5 kg diszperzió 25 kg porhoz 

 B komponensként 

egy diszperzió az 

összes megaFlex S2 

ragasztóhoz!
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14 Hidegburkolás

Sopro megaFlex S2 rendszer

Extrém biztonságos 
rendszer:
3 porkomponens, 1 diszperzió!

Kétkomponensű, rendkívül 
flexibilis és feszültségmen-
tesítő hatású S2 ragasztó. 

Maximális biztonság kül- és 
beltérben, falon és padlón, 
télen-nyáron.

Új receptúra jobb bedolgo-
zási tulajdonságokkal és 
meghosszabbított bedolgo-
zási idővel.

 SILBER-
GRAU

 SILBER-
GRAU

MEG 665
NYÁR-PROFI

MEG 667
FAL-PROFI

MEG 666
TÉL-PROFI
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MG-Flex® 

MicroGum® flexibilis 
ragasztó S2
MG-Flex®  
MicroGum® Flexkleber S2
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MicroGum®

technológia

 

Egykomponensű, cement alapú, nagyon rugalmas vékony ágyazó- 
habarcs, az EN 12 004 szabvány szerint C2 TE S2 besorolású, kőporcelán 
gres lapok, beton és természetes kő lapok különösen biztonságos fekteté-
séhez. A habarcs feszültségmentesítő és hangszigetelő hatású új, fűtetlen 
cement esztrich rétegek (csempék és lapok  ≤ 60 × 60 cm)1, fal- és 
padlófűtés, illetve üreges aljzat és száraz esztrichek esetén. Kiváló-
ak bedolgozhatósági tulajdonságai és szilárdsága. Alkalmazható 
nagyformátumokhoz. Számos deformálódásra hajlamos burkolat 

speciális ragasztója.

•  beltérre, falra és padlóra
• C2: tapadási szilárdság ≥ 1.0 N/mm2

• T: nagyfokú állékonyság a szálerősítésnek köszönhetően
• E: hosszú nyitott idő
• S2: lehajlás ≥ 5 mm)

• feszültségmentesítő és hangszigetelő
•  kiváló Sopro DämmPlatten és Sopro Trittschall- und EntkopplungsBahn 

hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezek, rostlapok ragasztásához
•  nagyformátumú burkolóanyagokhoz
•  kiemelkedően flexibilis
• rendkívül kiadós: kb. 30% nagyobb területre elegendő, mint a hagyo-

mányos Sopro vékony ágyazóhabarcsok
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

 Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– DIN EN 12004: C2 TE S2
–  PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP)DSF 523, FDF 525/527 és további Sopro termékekkel

Keverővíz: 6,8 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 0,9 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

669 Zsák: 15 kg 750 kg

S2
ragasztó

Rendkív ü l flexibili
s

MG-Flex® XXL gyors-
MicroGum® flexibilis 
ragasztó
MG-Flex® XXL schnell 
MicroGum® Flexkleber S2

Egykomponensű, gyorsan kikeményedő, cement tartalmú, rendkívül 
flexibilis vékony habarcs, a DIN EN 12 004 alapján C2 FT S2 besorolású, 
elsősorban nagy formátumú kőporcelán gres, beton és természetes kő 
lapok fektetéséhez. Fiatal, fűtetlen cement esztrich (≤ 60 × 60 cm 
csempék és lapok), fal- és padlófűtés, illetve üreges padlózat és száraz 
esztrichek esetén, feszültségmentesítő és hangszigetelő hatású.
Különösen ajánljuk felújításokhoz, gyors munkavégzéshez. Kiváló bedol-
gozási tulajdonságokkal és szilárdsággal rendelkezik. Kiemelkedően 
kristályos kötésének köszönhetően alkalmazható számos vékony MEGA 
formátumú, 3 m²-nél nagyobb kerámia burkolóanyagokhoz , vala-
mint deformálódásra hajlamos burkolatok speciális ragasztója-
ként. 
•  beltérre, falra, padlóra
•  C2: tapadási szilárdság ≥ 1,0 N/mm²
•  F: korai tapadási szilárdság ≥ 0,5 N/mm² 6 óra elteltével
• T: nagyfokú állékonyság a szálerősítésnek köszönhetően
•  S2: lehajlás ≥ 5 mm
•  kiváló MEGA formátumokhoz ≥ 3 m²
• feszültségmentesítő hatás
•  kiváló Sopro DämmPlatten és Sopro Trittschall- und EntkopplungsBahn 

hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezek, rostlapok ragasztásához
•  bedolgozási idő: kb. 30 perc
•  járható, fugázható: kb. 3 óra elteltével
•  kiemelkedően flexibilis
•  extra kiadós: kb. 30% nagyobb területre elegendő, mint a hagyomá-

nyos Sopro vékony ágyazóhabarcsok
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– DIN EN 12004: C2 FT S2
–  PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) DSF 523, TDS 823, FDF 525/527 és további Sopro 
termékekkel
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FT XXL
lapokhoz

Optimális

Nagy for m átu mok

MicroGum®

technológia
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Keverővíz: 5,75 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 0,9 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

679 Zsák: 15 kg 750 kg

MG 679

MG 669

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

   Praktikus

füllel         



Kerámiák és természetes kövek ragasztása
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Sopro VarioFlex® Silver 419

Tedd nagyszerűvé
nagyformátumú specialistánkkal!
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Ezüstszürke S1 fl exibilis 
ragasztó az optimális padló-
burkoláshoz.

Erősen kristályos vízmeg-
kötésének köszönhetően 
gyorsan megszilárdul.

Megbízható kiszáradás nagy- 
formátumú lapok alatt is.

Ideális kalcium-szulfát 
esztrichekhez.  

Alkalmazható világos 
vagy áttetsző természetes 
kövekhez. 
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Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

VarioFlex® HF®

Vario flexibilis  
nagyszilárdságú 
ragasztó
VarioFlex® hochfest

 

Cement alapú, turbó gyorsasággal kikeményedő és szilárddá váló, 
flexibilis folyékony ágyazóhabarcs, a DIN EN 12004 alapján C2 EF 
minősítésű. Ideális rövid határidős építkezéseken. Deformálódásra 
hajlamos agglomerát, illetve nagyformátumú lapok, beton kövek, 
finom és égetett kerámia és kőporcelán gres lapok biztonságos fektetésé-
hez. Ajánlott deformálódásra hajlamos természetes kövek burkolásához. 
Alkalmas padlófűtéshez és kenhető szigetelésekhez. A biztonságos fekte-
tést a burkolólapok hátoldalának megkenése, a kiváló tapadás, valamint 
a kristályos vízmegkötés biztosítja. 

•  padlóra, kül- és beltéren
•  C2: tapadó szilárdság ≥ 1,0 N/mm²
•  F: korán megszilárdul ≥ 0,5 N/mm² már 6 óra elteltével
•  E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
• Sopro VarioFlex® HF® már 90 perc elteltével 0,5 N/mm²;  

3 óra eltelte után pedig 1,0 N/mm²
•  bedolgozási idő 30 - 45 perc
•  járható, fugázható kb. 2 óra elteltével
•  teljesen terhelhető kb. 5 óra elteltével
•  krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján "ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre", 2018) 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– DIN EN 12004: C2 EF
– DIN EN 14891: a VF HF 420 megfelel klóros vízben történő tárolás esetén is a tapadó-

szilárdságra vonatkozó követelményeknek a következő termékekkel: DSF 523, TDS 823 és 
Sopro GD 749

–  PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) DSF 523, DSF RS 623, TDS 823, ZR 618, FDF 
525/527 és további Sopro termékekkel

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB HD 958 és további Sopro termékekkel

– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Keverővíz: 5,5-6 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

420 Zsák: 25 kg 1000 kg

VF HF 420

rendszerelemek
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VarioFlex® Silver
VarioFlex® Silver

Anyagszükséglet:
kb. 1,3 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

419 silver Zsák: 25 kg 1000 kg

rendszerelemek

Ezüstszürke színű, cement alapú, gyorsan megszilárduló és flexibilis, 
vékony-, középágyazatú, illetve folyékony habarcs, a DIN 12 004 alapján 
C2 FE S1 minősítésű. Ideális kerámia padlóburkolatok fektetéséhez, bele-
értve a világos és deformálódásra hajlamos burkolólapokat, ill. természe-
tes köveket és nagyformátumú lapokat is. Krémes bedolgozási 
állaga biztosítja az optimális burkolási tulajdonságait. Alkalmas 
padlófűtéshez és kenhető szigetelésekhez. Jól alkalmazható a rövid 
határidejű munkáknál. A biztonságos fektetést a burkoló lapok hátol-
dalának megkenése, a kiváló tapadás, valamint a kristályos vízmegkötés 
biztosítja. 

•  kül- és beltérre, padlóra
•  C2: tapadó szilárdság ≥ 1,0 N/mm²
•  F: korán megszilárdul ≥ 0,5 N/mm² már 6 óra elteltével
•  E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
•  S1: lehajlás ≥ 2,5 mm 
•  3: 1 receptúra: vékony, közepes és folyékony ágyazat
•  járható, fugázható kb. 3 óra elteltével
•  különösen ajánlott nagyformátumú kőporcelán gres lapokhoz
•  ezüstszürke habarcs világos vagy áttetsző természetes kövekhez
•  krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján "ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre", 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN EN 12004: C2 FE S1
– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640 és további Sopro termékekke
–  PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) DSF 523, TDS 823, FDF 525/527 és további Sopro 
termékekkell

– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS  
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3 : 1 receptúra

Vékony ágyazat: 

9,0 – 9,5 l víz : 25 kg por

Folyékony ágyazat:

10,5 – 11,0 l víz : 25 kg por

Közepes ágyazat:

9,0 – 9,5 víz : 25 kg por

Vario flexibilis ragasztó
VarioFlex®
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receptúrareceptúra
3   1:

Cement alapú, rendkívül flexibilis, vékony, közepes és folyékony 
ágyazóhabarcs az EN 12004 szerint C2 E S1 besorolású speciális ragasz-
tóanyag nagyméretű kerámia lapok fektetéséhez padlón. Kül- és bel-
területek nagy igénybevételnek kitett padlóihoz ajánlott. Alkalmaz-
ható padlófűtéshez és kenhető szigetelésekhez. A habarcs állaga a 3:1 
receptúrának köszönhetően változtatható. A műanyagnemesítésnek  és 
szál erősítésnek köszönhetően optimálisan formálható és bedolgozható..
  
• kül- és beltérre, padlóra
• C2: tapadószilárdság ≥ 1,0 N/mm²
•  E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
•  S1: lehajlás ≥ 2,5 mm
• bedolgozási idő kb. 2 óra
•  3: 1 receptúra: vékony, közepes és folyékony ágyazat
• járható, fugázható kb. 8 óra elteltével
• padlón történő burkoláshoz kiváló
•  különösen ajánlott padlóburkolatokhoz 
•  alkalmazható nagyformátumokhoz
•  optimális bedolgozási tulajdonságok
• krémes állagú habarcs
• rendkívül kiadós
• kiválóan tapad
• a műanyagnemesítés és a szálerősítés nagy flexibilitást biztosít
•  krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján "ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre", 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– DIN EN 12004: C2 E S1
– DIN EN 13501-1: tűzveszélyességi besorolás A2fl-s1
– DIN EN 14891: a Sopro VF 413 megfelel klóros vízben történő tárolás esetén is a tapadó-

szilárdságra vonatkozó követelményeknek a következő termékekkel: DSF 523, DSF 423,  
TDS 823 és Sopro GD 749 

–  PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) DSF 523, DSF 423, TDS 823, FDF 525/527 és 
további Sopro termékekkel

– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS  
 

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

413-25 Zsák: 25 kg 1000 kg

VarioFlex® XL 413

N
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8h
OVERNIGHT

OVERNIGHT-SPEED
Már kb. 8 óra elteltével járható és fugázható!
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Flexibilis kőragasztó 
fehér
SteinKleber weiss  
flexibel

 

Fehér, cement alapú, gyorsan szilárduló, trassz tartalmú, flexibilis, 
középvastag ágyazóhabarcs 5 és 15 mm közötti habarcságy vastag-
sághoz. Egyforma vastagságú természetes kövek, solnhofer kövek, jura 
márvány és természetes kő csempék és lapok fektetéséhez, víz alatti kör-
nyezetben is. Rajnai trasszal és fehércementtel az elszíneződés és a foltok 
ellen négyszeres biztonsággal: FEHÉR-GYORS-TRASSZ-FLEXIBILIS.

• gyors
• kül- és beltérre
• falra és aljzatra 
• nagy mennyiségű trasszal
• padlófűtéshez alkalmas további adalékanyagok nélkül
• bedolgozási idő kb. 1,5 óra
• járható kb. 1 nap elteltével
•  krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Keverővíz: 5,0 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

30105 Zsák: 25 kg 600 kg

gyors

tr
as

sz
fehér
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bi
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4 szeres

biztonság
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Flexibilis kőragasztó
SteinKleber grau 
flexibel
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Szürke, cement alapú, flexibilis, trassz tartalmú középvastag burko-
lóhabarcs természetes és beton térburkoló kövek és lapok  fektetéséhez. 
 
• rétegvastagság 5-20 mm
• kül- és beltérre
• műanyag nemesítésű
• nyitott idő kb. 3 óra
• járható kb. 24 óra elteltével
• eredeti trasszal
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint 

Keverővíz: 5,0 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/m2 mm rétegenként

Steinkleber grau

SteinKleber weiss

1)

D
IN

EN 12004

C 2 F T 

Eu

rópai szabvány
1) Megfelel az EN 12 004 követelmé-

nyeinek 10-es fogazatú glettvas 
használata mellett. 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

30103 Zsák: 25 kg 1050 kg
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Középvastag gyors  
habarcs 

MittelBettmörtel schnell

Cement alapú, flexibilis, gyorskötésű, trassz tartalmú közepes 
ágyazatú habarcs 5-20 mm rétegvastagságig. Az EN 12004 alapján 
C2 EF besorolású, cotto, természetes és beton kövek, kerámia lapok és 
csempék, valamint nagy vastagságbeli különbséggel rendelkező kerámia 
burkolóanyagok fektetéséhez. Padlófűtéshez is alkalmazható. Rajnai 
trasszt tartalmaz, mely csökkenti az elszíneződés és kivirágzás ve-
szélyét. A gyors kiszáradás megakadályozza a kritikus építőanyagok 
deformálódását.

• kül- és beltérre, padlóra
• flexibilis
• rövid határidős építkezésekhez
• egyenetlenségek kijavítására 20 mm-ig
• rétegvastagság 5 - 20 mm 
• járható és fugázható 3 - 4 óra elteltével
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 170. o.) 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

50429 Zsák: 25 kg 600 kg

MB 429

vízmegkötés

Er
ős

en kristályos

Középvastag ágyazó-
habarcs trassz
MittelBettmörtel Trass

Cement alapú, trassz tartalmú ágyazóhabarcs nagy vastagságbeli 
különbséggel rendelkező csempék és lapok, cotto, természetes és beton 
kövek, kerámia burkolatok 5-20 mm vastag habarcságyazatba történő 
fektetéséhez. Eredeti trasszt tartalmaz az elszíneződés és kivirágzás 
megakadályozására. Nagyformátumú lapok deformálódási tulajdonsá-
gainak javításához, padlófűtés esetén és kültéren Sopro FlexDispersion-t 
adagoljanak hozzá.

• falra, padlóra
• kül- és beltérre
• egyenetlenségek kijavításához 20 mm-ig
• rétegvastagság 5-20 mm
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint 

Trassz
er

edeti

term észete

s

 

Keverővíz: 5,6-6,0 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 1,3 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

50030 Zsák: 25 kg 1000 kg

MB 425

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Keverővíz: 5,5 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/m2 mm rétegenként
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Anyagszükséglet:
3,5 – 4,0 kg/m² cm rétegenként; 
illetve 350 – 400 kg/m³

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Diszperziós ragasztó
FliesenFestKleber

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

440-20 Vödör:   20 kg 660 kg

440-05 Vödör:    5 kg 500 kg

440-01 Doboz:     1 kg 528 kg
Anyagszükséglet:
kb.1,6 kg/m² mm rétegenként

D
IN

EN 12004

D 2 T E

Eu

rópai szabvány

Használatra kész, rendkívül flexibilis, fehér diszperziós ragasztó, az 
EN 12 004 alapján D2 TE minősítésű, kerámia csempék és lapok ragasz-
tásához, olyan felületekre is, amelyek időnként magas fokú nedvességnek 
vannak kitéve, mint például WC, fürdőszoba, konyha. 
Alkalmas padlófűtéshez is. Rendkívül krémes állagú, a legjobb bedolgoz-
hatósági tulajdonságokkal rendelkezik. 

• beltérre, falra, padlóra, mennyezetre
• krémes állagú, könnyen bedolgozható
• rendkívül állékony
• "csempét a csempére" ragasztáshoz
• szigetelőlemezek ragasztásához

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN EN 12004: D2 TE

FFK 440

Trassz cement
TrassBinder

Cement alapú, trassz tartalmú speciális kötőanyag vastag ágyazatok,   
mono szemcsés és illesztőhabarcsok előállításához. Krémes, jól eldol-
gozható, nagyon ellenálló és sűrű habarcs előállításához kül- és beltéren, 
különösen kényes és elszíneződésre hajlamos természetes kövek, 
valamint cotto, betonkő és kerámia burkolatok fektetéséhez. Magas 
trassz tartalma csökkenti a mészkivirágzás és az elszíneződés veszélyét. 
A még hatékonyabb átszivárogtatás és a behatoló víz jobb elvezetése 
érdekében Sopro DRM 653 Szivárogtató lemez beépítését javasoljuk.  
Az építkezés helyszínén homokkal (szemcseméret:  0 - 4 mm) vagy eszt-
rich homokkal (szemcseméret:  0 - 8 mm) keverhető. Átszivárogtató 
habarcsot 2 - 5 mm, 5 - 8 mm vagy 8 -12 mm szemcseméretű zúzalék vagy 
4 - 8 mm szemcseméretű kúlé kavics hozzáadásával állíthatunk elő. 
Alkalmas vastag ágyazat és illesztőhabarcs előállítására Sopro EEK 
871 Műgyanta esztrich szemcsével, illetve átszivárogtató habarcs-
nak Sopro DEK 872 Átszivárogtató habarcs szemcsével.

• kül- és beltérre
• 15 mm-es habarcsvastagságtól
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján "ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre", 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

 * Keverési arány: 1 : 4 
  (20 kg TrassBinder : 80 kg
  Epoxi EstrichKorn)

 ** Keverési arány: 1 : 4 
  (20 kg TrassBinder : 80 kg 
  Drainage EstrichKorn)
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* **

Kötőanyag

TRB 421

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

350422 Zsák: 20 kg 840 kg
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22 Hidegburkolás
Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Epoxi ragasztó
DünnBettEpoxi

A+B komponens

D
IN

EN 12004

R 2 T 

Eu

rópai szabvány

DBE 500

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

500 Vödör: 5 kg 300 kg
Anyagszükséglet:
kb. 1,6 kg/m2 mm rétegenként

Két kom po nen sű, EN 12 004: R2 T minőségű, epoxigyanta ragasztó ke rá-
mia  csem pék és járó la pok fek te té sé hez. Ag resszív víz, vegyi anya gok, 
sa vak, ter mé sze tes zsí rok és nagy víznyomásnak ki tett kör nye-
zet hez aján lott, pl. úszó me den cék be és ipa ri lé te sít mé nyek be. 
Alkalmazható fal- és padlófűtéshez, rétegzáráshoz.

• kül- és beltérre, falra és aljzatra
• víz alatti környezetben is
• bedolgozási idő kb. 90 perc
• kritikus és nagy terhelésnek kitett aljzatokra
• kapilláriszáráshoz
• kizárólag szakembereknek!

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– DIN EN 12004: R2 T
– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó 
 szigetelőrendszerek általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB HD 958 és 

további Sopro termékekkel 

Vinil padlóragasztó
VinylBodenKleber

Anyagszükséglet:
kb. 250 g/m² (A1 fogazat)  
ill. kb. 300 g/m² (A2 fogazat)

Felhasználásra kész, szálerősített, oldószermentes diszperziós 
ragasztó PVC design burkolatok egyszerű ragasztásához (LVT, illetve vinil 
padlók).

• beltéren padlón
• felhasználásra kész
• a rövid átszellőztetési idő gyorsabb haladást tesz lehetővé
• hosszú bedolgozási idő 20 – 30 perc
• járható 3 – 5 óra elteltével
• szálerősített
• egyszerű munkavégzés

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– Általános építőipari engedélyek: VBK 691 engedély sz.: Z-155.20-517
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

691-05 Vödör: 5 kg 500 kg

VBK 691

Sopro
Bauchemie GmbHN

agyon környezetkím
él
ő

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 
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Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Racofix® 

univerzális ragasztó
Racofix® Montagekleber 
Universal-Klebstoff

 

Egykomponensű, felhasználásra kész, vízálló, univerzális ragasz-
tó Sopro AEB® és Sopro AEB® plus (Sopro AEB® Dichtband-dal) 
illesztéseinek és átfedéseinek ragasztására. Alkalmazható Sopro 
szigetelőszalagok, szigetelőmandzsetták, sarokszigetelések és egyéb 
formaelemek csatlakozásainak ragasztására. Felhasználható különböző 
anyagok ragasztására, felszerelésére, valamint csőátvezetések lezárására 
a beszerelési munkálatok során.

• kül- és beltérre, falra, padlóra 
• Sopro szigetelések, szigetelőszalagok és egyéb formaelemek 

illesztéseinek és összeeresztéseinek vízzáró ragasztására 
• vízálló/vízzáró
• időjárás- és öregedésálló
• a DIN 52452 alapján jól átfesthető
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 11. sor (a DGNB kritéri-

umai alapján "ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre", 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
–  PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) FDF 525/527 és további Sopro termékekkel
– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelő-

rendszerek általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639, AEB 
HD 958 és további Sopro termékekkel

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/m2 mm rétegenként;
30 – 40 g/fm  
átlapolások ragasztásához
(6 cm AEB 640-nél);
70 – 95 g/fm szélek ragasztásához
(14 cm AEB 641-nél)

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

817 Tubus: 431 g (12 db/karton) 465 kg

RMK 818

 

 
 

Ví
zzá

ró rgasztás

Élek és átlapoláso
k

Poliuretán ragasztó
PU-Kleber

A+B komponens

Anyagszükséglet:
kb. 1,5 kg/m2 mm rétegenként

D
IN

EN 12004

R 2 T 

Eu

rópai szabvány

 

Kétkomponensű, fehér, DIN EN 12 004: R2 T minőségű, poliuretángyan-
ta ragasztó, kerámia csempék és járólapok, beton és természetes kövek, 
agglomerátok különösen fára, gipszre, illetve fémre történő fektetéséhez. 
Alkalmazható fal- és padlófűtéshez. Tapadó- és nyírószilárdsága, 
rugalmassága és víztaszító képessége alapján kritikus aljzatokhoz és 
fokozott igénybevételhez ajánljuk. 

• falra és aljzatra, kül- és beltérre
• bedolgozási idő 30 – 40 perc
• nagyon rugalmas és kiváló a tapadóképessége
• fémre és fa anyagokra
• különösen ajánlott deformálódásra hajlamos anyagokhoz
• hajóépítéshez is alkalmazható rendszerben!

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN EN 12004: R2 T
– BG Verkehr: engedélyek hajóépítésben történő felhasználáshoz (lásd műszaki 

adatlap)
–   GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

503 Vödör: 5 kg 300 kg

PUK 503

MEGÚJULT
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24 Hidegburkolás
Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Flexdiszperzió adalék
FlexDispersion

Elektromosan vezető 
diszperzió
Electra Leitdispersion

Anyagszükséglet:
2,5 kg 25 kg szárazhabarcshoz 

Műanyag diszperziós adalék Sopro vékony és középvastag ágya-
zóhabarcsokhoz tapadásuk és flexibilitásuk növelésére. Haszná-
latával megnő az alkalmazott anyagok tapadása az aljzathoz, ezáltal 
javasolt a használata mozaikoknál, nagyformátumú lapok és csempék  
 – különösen kőporcelán gres lapok – fektetésénél, valamint padlófűtés 
esetén. Felhasználható 3 hónapnál régebbi betonra, könnyűbetonra, 
pórusbetonra és falra.

• kül- és beltérre
• Sopro No. 101 weiss nemesítőanyaga üvegmozaik ragasztása vagy 

nedves környezet, illetve víz alatti munkálatoknál
• a FlexDispersion hozzáadásával rendkívül flexibilis, jól formálható ce-

ment alapú vékonyágyazatok alakíthatók ki

Elektromosan vezetőképes, hidraulikusan kikemé nyedő vékony ágyazóha-
barcs és fugázóanyag előállításához folyékony adalékanyag.
Levezeti az elektrosztatikus feltöltődést a fugán és a ragasztón 
keresztül.

• adalékanyag ragasztókhoz és fugázókhoz
• műtőkben, elektronikus adatfeldolgozó termekben és irodákban
• erőművekben, vegyi üzemekben
• robbanásveszélyes üzemekben, raktárakban

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

447 Kanna: 5 kg 450 kg

Anyagszükséglet:
1,25 kg 25 kg szárazhabarcshoz  
(fugázóanyagok)
3,75 kg 25 kg szárazhabarcshoz  
(vékony ágyazatú habarcsok) 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

458 Kanna: 3,75 kg 248 kg

FD 447

ELD 458

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 
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Ütésálló!
Sopro Rapidur® M5 SchnellEstrichMörtel

 Burkolható: kb. 24 óra 
elteltével csempével  

 Gyorsan szárad
 Kül- és beltérre
 Bedolgozási idő: 
3 – 4 óra

 Járható: 
kb. 12 óra elteltével

 Kiváló védelem 
visszanedvesedés ellen

 Rétegvastagság: 
10 – 100 mm

 Alkalmazható 
padlófűtéshez

 Fűthető: 
kb. 3 nap elteltével

 Szivattyúzható
 Szemcseméret: 
0 – 4 mm
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Négyzetes fogazatú glettvas Félkörös fogazat 1)

Fogazat  
4 mm

Fogazat  
6 mm

Fogazat  
8 mm

Fogazat  
10 mm

Fogazat  
12 mm

Fogazat  
20 mm
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Classic weiss SC 809 25 kg 1,2 20,8 1,8 13,9 2,4 10,4 3,0 8,3 — — — —

DünnBettEpoxi DBE 500 5 kg 1,6  3,1 2,4  2,1 3,2  1,6 4,0  1,3 — — — —

Fliesen und Baukleber FBK 372 25 kg 1,2 20,8 1,8 13,9 2,4 10,4 3,0 8,3 — — — —

Fliesenkleber FBK 372 plus 25 kg 1,2 20,8 1,8 13,9 2,4 10,4 3,0 8,3 — — — —

FKM® Silver 600 25 kg 
5 kg

1,1 22,7 
 4,5

1,7 14,7 
 3,0

2,2 11,4 
 2,3

2,8  8,9 
 1,8

3,3 7,6 
1,5

3,5 7,1 
1,4

FKM® XL 444 15 kg 0,7 21,4 1,1 13,6 1,4 10,7 1,8  8,3 2,1 7,1 2,7 5,6

Fliesenfest FF 450 25 kg 1,1 22,7 1,7 14,2 2,2 11,4 2,8  8,9 3,3 7,6 — —

FliesenFestKleber FFK 440 20 kg 
5 kg 
1 kg

1,6 12,5 
 3,1 
 0,6

2,4  8,3 
 2,1 
 0,4

3,2  6,3 
 1,6 
 0,3

4,0  5,0 
 1,3 
 0,2

— — — —

megaFlex S2 MEG 665 (egyben) 33,5 kg 1,6 20,8 2,4 13,9 3,2 10,4 4,0  8,3 4,8 6,9 — —

megaFlex S2 turbo MEG 666 (egyben) 33,5 kg 1,6 20,8 2,4 13,9 3,2 10,4 4,0  8,3 4,8 6,9 — —

megaFlex Silver MEG 667 (egyben) 33,5 kg 1,5 20,8 2,3 13,9 3,1 10,4 3,8  8,3 4,6 6,9 — —

MG-Flex® 669 15 kg 0,9 16,7 1,4 10,7 1,8  8,3 2,3  6,5 2,7 5,6 — —

MG-Flex® XXL schnell 679 15 kg 0,9 16,7 1,4 10,7 1,8  8,3 2,3  6,5 2,7 5,6 — —

No.101 S1 25 kg 1,0 22,7 1,7 15,2 2,2 11,4 2,8 9,1 — — — —

No.101 S1 schnell 25 kg 1,7 19,2 2,6 12,8 3,4 9,6 3,3  7,7  —  — — — 

No.101 weiss 25 kg 1,7 22,7 2,6 15,2 3,4 11,4 4,3  9,1 — — — —

No.101 Classic 25 kg 1,6 22,7 2,4 15,2 3,1 11,4 4,0  9,1 — — — —

PU-Kleber PUK 503 6 kg 1,5  4,0 2,3  2,6 3,0  2,0 3,8  1,6 — — — —

VarioFlex® HF® VF HF 420 25 kg 1,4 17,9 2,1 11,9 2,8  8,9 3,5  7,1 4,2 6,0 — —

VarioFlex® Silver VF 419 25 kg 1,3 19,2 2,0 12,5 2,6  9,6 3,3  7,6 3,9 6,4 4,2 6,0

VarioFlex® XL VF 413 25 kg  1,1 22,7 1,7 14,7 2,2 11,4 2,8 8,9 3,3 7,6 3,5 7,1

A táblázat körülbelüli, a gyakorlat alapján megállapított értékeket tartalmaz, melyek növekedhetnek, illetve csökkenhetnek 
az aljzat tulajdonságától, a csempe fajtájától, hátoldalának tagoltságától, a fektetés módjától, ill. a glettvas fogazatától 
függően. Nem tanácsos ezért az adatokat pontos kalkulációk alapjául venni. Nagyobb projekteknél végezzenek próba-
fektetést.

Anyagszükségleti táblázat csemperagasztókhoz

1) TKB fogazat M1
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Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap

276210 weiß 10 15 kg 1 050 kg

276215 grau 15

276216 hellgrau 16

276217 silbergrau 17

276227 pergamon 27

276010 weiß 10 5 kg
(4 db/karton)

fóliazsák

720 kg

276015 grau 15

276016 hellgrau 16

276017 silbergrau 17

276023 lichtgrau 23

276027 pergamon 27

276028 jasmin 28

276029 hellbeige 29

276030 natura 30

276032 beige 32

276033 jurabeige 33

276034 bahamabeige 34

276038 caramel 38

276050 kastanie 50

276052 braun 52

276054 koralle 54

276056 sandel 56

276059 balibraun 59

276066 anthrazit 66

276077 manhattan 77

276084 hellblau 84

Intenzív színek 5 kg
(4 db/karton)

720 kg

276042 apfel 42

276090 schwarz 90

276091 signalrot 91

276093 weichsel 93

276095 banane 95

276097 mango 97

276098 tiefblau 98

Sopro Saphir® 5 
Speciális flexibilis 
fugázóanyag
Sopro Saphir® 5 
PerlFuge

1 – 5 mm

Keverővíz: 
5 kg-nál 1,25 - 1,4 l l
(intenzív színeknél  
0,25 l-rel kevesebb)
15 kg-nál 3,7-4,1 l

Anyagszükséglet:
kb. 0,15 kg/m²
(30 x 60 x 1 cm
3 mm fugaszélesség)

 · 
*
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CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

   Praktikus

füllel         
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Saphir® 5 

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Cement alapú, flexibilis, víz- és szennytaszító fugázóhabarcs 
gyöngyeffektussal, mely a gyártása során alkalmazott Hydrodur® techno-
lógiának köszönhetően egyaránt alkalmas szívóképes és nem szívóképes 
burkolatok fugázására is. Rendkívül könnyen tisztítható és antibakteriá-
lis. Megfelel az EN 13888 szabvány szerinti CG2 WA követelményeknek, 
rendkívül jó fugázási és lemosási tulajdonságokkal rendelkezik. A szép 
fugaképet sokáig biztosítja a finom és sima fugafelület, az antibakteriális 
hatás, a fotokatalitikus öntisztító folyamat, valamint a kiváló színtar-
tósság. Különösen jól alkalmazható nedves, vizes helyiségekben, kül- és 
beltéren, falra és aljzatra egyaránt, padló- és falfűtéshez. 

•  kül- és beltérre, falra és aljzatra
• 1-5 mm fugaszélesség
• szívóképes kerámiákhoz 
• fűtött konstrukciókhoz
• flexibilis
• víz- és szennytaszító 
• fotokatalitikus öntisztító folyamat
• könnyen tisztítható (easy to clean)
• antibakteriális
• töredezés- és foltmentes kikeményedés
• finom és sima fugafelület
• jó kötési tulajdonságok, kiváló színtartóképesség
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS
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28 Hidegburkolás * Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

Sopro Brillant® fugaszínek*

weiß 10 betongrau 14 grau 15

steingrau 22 lichtgrau 23 pergamon 27 jasmin 28 hellbeige 29

natura 30

sandel 56 balibraun 59 anthrazit 66 manhattan 77 schwarz 50

zementgrau 20

hellgrau 16 silbergrau 17 sandgrau 18

beige 32 jurabeige 33 bahamabeige 34 caramel 38 kastanie 50

braun 52

www.sopro.hu

Sopro Saphir® 5 fugaszínek*

weiß 10 grau 15 hellgrau 16 silbergrau 17 lichtgrau 23 pergamon 27

jasmin 28 hellbeige 29 natura 30 beige 32 jurabeige 33 bahamabeige 34

caramel 38 kastanie 50 braun 52 koralle 54 sandel 56 balibraun 59

anthrazit 66 manhattan 77 hellblau 84

Sopro Saphir® 5 intenzív színek*

apfel 42 signalrot 91 weichsel 93 banane 95 mango 97 tiefblau 98

schwarz 90
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Sopro Brillant® 

Brillant flexibilis 
fugázó 
PerlFuge

1 – 10 mm

 · 

*
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Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap

237314 betongrau 14 15 kg

5 kg
(4 db/karton)

525 kg

720 kg

237315 grau 15

237316 hellgrau 16

237317 silbergrau 17

237318 sandgrau 18

237322 steingrau 22

237333 jurabeige 33

237334 bahamabeige 34

237366 anthrazit 66

237110 weiß 10

237114 betongrau 14

237115 grau 15

237116 hellgrau 16

237117 silbergrau 17

237118 sandgrau 18

237120 zementgrau 20

237122 steingrau 22

237123 lichtgrau 23

237127 pergamon 27

237128 jasmin 28

237129 hellbeige 29

237130 natura 30

237132 beige 32

237133 jurabeige 33

237134 bahamabeige 34

237138 caramel 38

237150 kastanie 50

237152 braun 52

237156 sandel 56

237159 balibraun 59

237166 anthrazit 66

237177 manhattan 77

237190 schwarz 90

Színeket lásd a 28. oldalon! 

Keverővíz: 
5 kg 1,1-1,2 l
15 kg 3,3-3,6 l

Anyagszükséglet:
lásd az 50. oldalon

Brillant

N
agyon környezetkím

él
ő

CG2 WA

Eu
rópai szabvány

DIN EN 13888

Cement alapú, gyorsan kikeményedő, flexibilis, víz- és szenny- 
taszító, EN 13888: CG2 WA minőségű fugázóanyag gyöngyeffektussal, 
mindenfajta kerámia burkolat, betonkő és természetes kövek, vala-
mint üvegmozaik fugázásához kiemelkedő bedolgozási tulajdonságokkal. 
Alkalmazható fal- és padlófűtéshez. A finom és sima fugafelület, az 
antibakteriális tulajdonsága és tartós színei biztosítják a hosszan tartó, 
szép fugaképet. Uszodákhoz TitecFuge® plus vagy Sopro FugenEpoxi 
használatát ajánljuk. 

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• különösen ajánljuk gyenge szívóképességű burkolatokhoz, mint 

pl.: kőporcelán gres lap
• elszíneződésre hajlamos természetes kövekhez
• fugaszélesség 1 – 10 mm
• nyitott idő 30 – 40 perc
• víz- és szennytaszító
• könnyen tisztítható és antibakteriális
• repedésmentes kikeményedés, színtartósság
• fotokatalítikus öntisztító folyamat 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS
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CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888 24 óra után 
terhelhető!

2óra
elteltével 

járható!

MárMár
2óra
elteltével 

járható!

vízmegkötés

Er
ős

en kristályos

N
agyon környezetkím

él
ő

 

DF 10® 
DesignFuge Flex

1 – 10 mm

1) A Biocid rendeletnek megfelelően 
kezeljék az árucikkeket; kérjük, vegyék 
figyelembe a szóban forgó termék 
műszaki adatlapját!

 www.sopro.hu

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap

231110 weiß 10 Vödör: 5 kg 360 kg

231114 betongrau 14

231115 grau 15

231116 hellgrau 16

231117 silbergrau 17

231118 sandgrau 18

231122 steingrau 22

231127 pergamon 27

231128 jasmin 28

231129 hellbeige 29

231132 beige 32

231133 jurabeige 33

231134 bahamabeige 34

231138 caramel 38

231140 sahara 40

231150 kastanie 50

231152 braun 52

231155 mahagoni 55

231159 balibraun 59

231162 ebenholz 62

231164 basalt 64

231166 anthrazit 66

231177 manhattan 77

 Intenzív színek

231190 schwarz 90

231191 signalrot 91

231192 weinrot 92

231198 tiefblau 98

Mészfátyol mentes,

csillogó

 · 

*
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Keverővíz: 
5 kg-nál 1,2-1,3 l
(signalrot, weinrot, tiefblau színeknél 
1,05-1,15 l) 
max. 2 zacskó Sopro Glitter-rel

Anyagszükséglet:
lásd az 50. oldalon

DF 10

 Védelem 

penészgombák  

ellem

1)

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Cement alapú, flexibilis, gyorsan kikeményedő és terhelhető, a DIN 
EN 13 888 alapján CG2 WA minősítésű fugázóanyag mindenfajta kerá-
mia és természetes kő burkolat egyenletesen csillogó és cementfátyol-
mentes fugázásához. A penészfoltok és mikroorganizmusok elleni meg-
erősített védelem, valamint a mészfátyol mentesség hosszú ideig szép, 
csillogó fugaképet biztosít kül- és beltéren, illetve olyan területeken, 
melyek nedvességnek vannak kitéve. Az alkalmazott gyöngyeffektus és 
Hydrodur® technológia garantálja a víz- és szennytaszító képessé-
get, valamint az antibakteriális tulajdonságokat. Felhasználható külté-
ren, uszodákban, továbbá vékony lapok és csempék (≤ 4 mm) fugázásá-
hoz. Padló- és falfűtéshez is alkalmazható.

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• flexibilis
• mindenfajta kerámiához, természetes kőhöz, üvegmozaikhoz, 

agglomerát lapokhoz
• fugaszélesség 1-10 mm
• mészfátyolmentes, egyenletesen csillogó szín az  

OPZ® technológiának köszönhetően
• könnyen tisztítható, mivel víz- és szennytaszító
• jobb ellenállóképesség maró hatású tisztítószerekkel szemben1)

• erősebb védelem penészgombák és mikroorganizmusokkal szemben2)

• már 2 óra elteltével járható,12 óra múlva terhelhető
• könnyen bedolgozható
• 24 hónapig tárolható
• Sopro Glitter-rel: arany, bronz, illetve ezüstös csillogó hatású
• erősen kristályos vízmegkötés
• kiváló kopásállóságú: a DIN EN 13 888 alapján CG2 WA
• hajóépítéshez rendszerben alkalmazható
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések: 
– DIN EN 13888: CG2 WA
–  BG Verkehr: engedélyek hajóépítésben történő felhasználáshoz (lásd műszaki adatlap)
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS 

(kivéve a tiefblau 98, a signalrot 91 és a  weinrot 92 színeket)

A MarmorSilicon

és QuattroTec Dichtstoff 

matt tömítő szilikonok 

megfelelő színárnyala-

tait lásd a 47. oldalon!

Megerősített védelem 

maró hatású tisztító- 

szerek ellen 

1)
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31* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

Sopro csillámpor
Sopro Glitter

Minden szín nemesíthető Sopro Glitter gold, silber vagy bronze-al!

Sopro DF 10® DesignFuge Flex fugaszínek*

Anyagszükséglet:
Sopro DF 10 max. 2 tasak/5 kg

Rend. sz. Kiszerelés Karton  

1019 arany Karton: 10 tasak/100 g 1 kg

1020 ezüst Karton: 10 tasak/100 g 1 kg

1021 bronz Karton: 10 tasak/100 g 1 kg

weiß 10   hellgrau 16   silbergrau 17   grau 15   steingrau 22   betongrau 14   

basalt 64   sandgrau 18   manhattan 77   jasmin 28   hellbeige 29   beige 32   

jurabeige 33   pergamon 27   bahamabeige 34   caramel 38   sahara 40   braun 52

kastanie 50 mahagoni 55 balibraun 59 ebenholz 62 anthrazit 66 schwarz 90  

tiefblau 98   signalrot 91   weinrot 92     

Sopro DF 10® DesignFuge Flex tiefblau Sopro DF 10® DesignFuge Flex hellgrau

ÚJ

A Sopro Glitter csillámpor hozzáadásával a Sopro DF 10®

DesignFuge Flex, Sopro FlexFuge plus, Sopro TitecFuge® plus és a Sopro
FugenEpoxi plus összes színét fémes, csillogó hatásúvá tehetjük.
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Alkalmazható epoxi bázisú 
fugázóanyagok helyett

6 ragyogó színben, epoxi 
szilárdságú, gyorsan kike-
ményedő    

Padló szintjével egyező 
zuhanyzókhoz és wellness 
helyiségekhez 

Nagy mechanikai és vegyi 
terhelhetőség

Hihetetlenül terhelhető.
Legendásan cementes.

Sopro TitecFuge® plus
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TitecFuge® plus 
nagy szilárdságú 
fugázó
1 – 10 mm

TitecFuge® plus

 

Epoxi helyett

24 óra után 
terhelhető!

2óra
elteltével 

járható!

MárMár
2óra
elteltével 

járható!

vízmegkötés

Er
ős

en kristályos
CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

   Praktikus

füllel         Iv

óv
íztározókhoz

alkalmas
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rendszerelemek

Cement alapú, ragyogó színű, epoxi szilárdságú és gyorsan kike-
ményedő, a DIN EN 13 888 alapján CG2 WA minősítésű fugázóanyag 
nagy igénybevételnek kitett, színre érzékeny wellness és zuhanyzó 
helyiségekben, uszodákban, ivóvíz tárolókban, autószalonokban, 
ipari konyhákban, áruházakban, kiállítótermekben, valamint ipari 
és kereskedelmi területeken, stb. Mindenfajta kerámia, kőporcelán 
gres lap, beton és természetes kő, valamint mozaik fugázására. Rendkí-
vüli mechanikus terhelhetőséget és kiváló kopásállóságot biztosít 
a Mikrodur® finomcement a szokásos cement alapú bedolgozási 
módszernél is. Alkalmazható epoxi bázisú fugázóanyagok helyett, 
kérjen alkalmazástechnikai tanácsot.

• flexibilis
• 1-10 mm fugaszélesség
• kül- és beltérre, falra, padlóra 
• mészfátyol-mentes, egyenletesen csillogó szín az  

OPZ® technológiának köszönhetően
• már 2 óra elteltével járható,12 óra múlva terhelhető
• megfelel a műgyanta alapú fugázóanyagokkal szemben támasz-

tott minimális követelményeknek, kopásállóság ≤ 250 mm³ és 
nyomószilárdság ≥ 45 N/mm² területén

• kiválóan ellenáll a fagy-olvadás okozta terhelésnek
• alkalmas ivóvíz tárolókhoz
• kimagasló kristályos vízmegkötés
• ellenáll nagy nyomású gőznek és vízsugárnak  

• Sopro Glitter-rel arany, ezüst, illetve bronzos csillogó hatású (lásd 31. 
oldal)

• rendszerben és egyedi termékként is alkalmazható hajóépítéshez
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8 sor 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN EN 13 888: CG2 WA
– DVGW munkafüzetek W 270 és W 347: Sopro TitecFuge® plus weiß 591 és grau 592 

megfelel a követelményeknek
– BG Verkehr: engedélyek hajóépítésben történő felhasználáshoz (lásd műszaki adatlap)
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

So
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Keverővíz: 
15 kg 2,8-3,3 l
max. 6 tasak Sopro Glitter 
hozzákeverése esetén 3,1-3,6 l

Anyagszükséglet:
lásd az 50. oldalon

Nagy 
terhelhetőség

                      

Sopro TitecFuge® plus fugaszínek

TF+

Szín Zsák 15 kg - Rend. sz. Raklap

weiß 10 591-15 1050 kg

silbergrau 17 556-15

grau 15 592-15

betongrau 14 585-15

anthrazit 66 593-15

schwarz 90  598-15

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

Mészfátyol mentes,

csillogó

 Védelem 

penészgombák  

ellem

Megerősített védelem 

maró hatású tisztító- 

szerek ellen 

1)

betongrau 14 anthrazit 66 schwarz 90grau 15silbergrau 17weiß 10
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FlexFuge plus
2 – 20 mm 

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

1) A Biocid rendeletnek megfelelően 
kezeljék az árucikkeket; kérjük, vegyék 
figyelembe a szóban forgó termék 
műszaki adatlapját!

 www.sopro.hu

Cement alapú, flexibilis, gyorskötésű és gyorsan terhelhető, valamint 
fagynak kiválóan ellenálló fugázóanyag kül- és beltéri keskeny és szé-
les fugák mészfátyol mentes, csillogó kialakítására falon és padlón. 
Alkalmazható mindenfajta kerámia és természetes kő egyszerű kifugázá-
sára magán és nyilvános, vizes és nedves helyiségekben, illetve erkélye-
ken és teraszokon. A penészfoltok és mikroorganizmusok elleni megerősí-
tett védelem, valamint a cementfátyol-mentesség hosszú ideig tartósan 
csillogó fugaképet biztosít. A beépített gyöngyeffektus és a Hydro-
dur® technológia garantálja a fuga víz- és szennytaszító tulajdon-
ságát. Padló- és falfűtéshez is alkalmazható.  

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• flexibilis
• 2-20 mm fugaszélesség
• kiváló fugázási és lemosási tulajdonságok
• cementfátyolmentes, egyenletesen csillogó szín az OPZ® techno-

lógiának köszönhetően
• könnyen tisztítható, mivel víz- és szennytaszító
• erősebb védelem penészgombák és mikroorganizmusokkal szemben1)

• erősen kristályos vízmegkötés
• kiemelkedő kopásállóság: a DIN EN 13 888 alapján CG2 WA
• ellenáll a nagy víznyomással történő tisztításnak 

• megerősített ellenállás a savas tisztítószerekkel szemben
• már 2 óra elteltével járható,12 óra múlva terhelhető
• Sopro Glitter-rel, arany, ezüst illetve bronz csillogó hatású   

(lásd 29. oldal)
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-
mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

 

 

Anyagszükséglet:
lásd az 50. oldalon

Sopro FlexFuge plus fugaszínek*  Minden szín nemesíthető Sopro Glitter gold vagy silber-rel!

weiß 10   hellgrau 16   silbergrau 17   grau 15   sandgrau 18   steingrau 22   

betongrau 14   basalt 64   anthrazit 66   schwarz 90   jasmin 28   hellbeige 29   

bahamabeige 34   jurabeige 33   braun 52   balibraun 59     

So
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o 
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an
y, ezüst vagy bronz

csillám
mal  nemesít

he
tő

 

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888 24 óra után 
terhelhető!

2óra
elteltével 

járható!

MárMár
2óra
elteltével 

járható!

vízmegkötés
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en kristályos
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   Praktikus

füllel         

rendszerelemek

FL plus

Mészfátyol mentes,

csillogó

 Védelem 

penészgombák  

ellem

1)

Megerősített védelem 

maró hatású tisztító- 

szerek ellen 

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap

1135-15 weiß 10  15 kg 1050 kg

1131-15 hellgrau 16 

1126-15 silbergrau 17

1120-15 grau 15

1122-15   sandgrau 18

1127-15 steingrau 22

1121-15 betongrau 14

1125-15 basalt 64 

1123-15 anthrazit 66

1129-15 bahamabeige 34

1133-15 jasmin 28 

1132-15 hellbeige 29  

1130-15 jurabeige 33

1128-15 balibraun 59

1134-15 braun 52  

Intenzív szín

1124-15 schwarz 90 15 kg 1050 kg

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!
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Flexibilis fugázó
FlexFuge

2 – 20 mm

CG2 WA
Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

Trassz
er

edeti

r a j n a i

N
agyon környezetkím

él
ő

  

Cement alapú, flexibilis, víztaszító, trassz tartalmú fugázóhabarcs  
– CG2 WA minősítésű a DIN EN 13 888 alapján – kerámia, kőporcelán 
gres lapok, beton, természetes kő burkolatok, valamint üvegtégla 
fugázásához. Gyorsan megszilárdul, ezért különösen alkalmas gyenge 
nedvszívóképességű csempékhez és járólapokhoz és az ezekkel 
összehangolt fugázási és optimalizált lemoshatósági tulajdonságaival. 
Alkalmazható teraszokon, erkélyeken, fal- és padlófűtéshez.

• kül- és beltérre, falon és padlón
• flexibilis
• 2-20 mm fugaszélesség
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

 

Keverővíz: 
fal: 4,5-5,0 l/zsák
padló: 5,0-5,5 l/zsák
anthrazit basalt és schwarz:
4,25-4,75 l/zsák

Anyagszükséglet:
lásd az 50. oldalon

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap

528 silbergrau 17 25 kg 1000 kg

526 grau 15

622 steingrau 22

627 sandgrau 18

629 beige 32

624 jurabeige 33

Intenzív színek 25 kg 1000 kg

529 betongrau 14

625 basalt 64 

626 anthrazit 66

628 schwarz 90

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

silbergrau 17  grau 15  sandgrau 18  steingrau 22  betongrau 14  anthrazit 66   

schwarz 90    beige 32   jurabeige 33 ...    

Sopro FlexFuge fugaszínek*

basalt 64

FL

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!
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D
IN
EN 12004

CG 1
Eu

rópai szabvány

   

Sopro MFs 
Meister fugázó
MeisterFuge mit Colorstat®

2 – 8 mm

Cement alapú fugázóhabarcs 2-8 mm fugaszélességhez. Speciális kike-
ményedési folyamata a nagy vízvisszatartó képessége ellenére, mely 
szívó ké pes kerámiák fugázásához szükséges, gyors munkamenetet bizto-
sít nem szívóképes csempék esetén is. A különleges márvány töltőanyaga 
nem karcolja fel a fugázás során a csempén lévő mázat, csillogó színeket 
garantál, valamint finom és sima fugaképet ad.

• flexibilis
• falra és aljzatra
• kül- és beltérre
• Colorstat®-tal az elszíneződés és foltképződés ellen
• nagy víztaszító képesség
• csökkenti a penész és alga képződését

 

Keverővíz: 
20 kg-nál 6,5 l 

Anyagszükséglet:
lásd az 50. oldalon

grau 15

TitecFuge® breit fugaszínek*

betongrau 14

Mfs

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap

Alapszínek 20 kg 240 kg

291045 weiß 10  

291145 grau 15

Szabványszínek

291745 manhattan 77

291245 bahamabeige 34

Alapszínek 3 kg 648 kg

242010 weiß 10

240015 grau 15

Szabványszínek

240017 silbergrau 17

240077 manhattan 77

240027 pergamon 27

240034 bahamabeige 34

 240028 jasmin 28

240030 natura 30

240032 beige 32

240038 caramel 38

240050 kastanie 50

240052 braun 52

240056 sandel 56

240059 balibraun 59

240066 anthrazit 66

240084  hellblau 84

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

Meister fugaszínek*

weiß 10 grau 15 silbergrau 17 pergamon 27 jasmin 28 natura 30

beige 32 bahamabeige 34 caramel 38 kastanie 50 braun 52 sandel 56

balibraun 59 anthrazit 66 manhattan 77 hellblau 84



Fugázóanyagok és szilikonok

Fu
gá

zó
 a

ny
ag

ok

37

TitecFuge® breit
3 – 30 mm, nagy szilárdságú

CG2 WA
Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888
Trassz

er
edeti

r a j n a i

N
agyon környezetkím

él
ő

Epoxi helyett

Ce ment  ala pú, gyor san ki ke mé nye dő, nagy szilárdsá gú, trassz tar-
tal mú fugázóhabarcs erő sen igénybe vett te rü le tek re, a DIN EN 13888 
alapján CG2 WA minősítésű. El lenáll a me cha ni kai ter he lés nek, rendkívül 
kopásálló a Mikrodur® finomcementnek köszönhetően. Al kal mas ke rá mia, 
kőporcelán gres, be ton és ter mé sze tes kő la pok ki fu gá zá sára. Különösen 
jól alkalmazható nagy igény be vé tel nek ki tett mű he lyek, mo so dák , 
nagy üze mi kony hák, ipa ri csar no kok és uszodák fugáihoz. Padló- és 
falfűtéshez is felhasználható. 

• bel- és kül tér re, fal ra, pad ló ra
• flexibilis
• fugaszélesség 3–30 mm
• rendkívüli ellenállóság a mechanikai terheléssel szemben,  

kiváló kopásállóság
• ellenáll a nagy víznyomással, gőzzel történő tisztításnak
• el lenáll a fagy , olvadás hatásából adódó terhelésnek
• hajóépítéshez is alkalmazható rendszerben (lásd műszaki adatlap) 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018) 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN EN 13888: a DIN EN 12808-2 alapján a kopásállósága, a DIN EN 12808-3 alapján a 

húzó- és nyomószilárdsága, a DIN EN 13888: 2009-08 alapján pedig megfelel a CG2 WA 
besorolásnak  

 DIN EN 13888: ebből következik, hogy a DIN EN 13888: 2009-08 alapján megfelel a 
műgyanta alapú fugázóanyagokkal szemben támasztott követelmények RG besorolásának 
a kopásállóság ≤ 250 mm³ és nyomószilárdság ≥ 45 N/mm² területén. A nyomószilárdság 
irányadó értékei:  száraz tárolás után: ≥ 60 N/mm² és fagy-olvadás hatása alatti tárolás 
után ≥ 75 N/mm²

– BG Verkehr: engedélyek hajóépítésben történő felhasználáshoz (lásd műszaki adatlap)
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

 

Keverővíz: 
3,75-4,25 l/zsák

Anyagszükséglet:
lásd az 50. oldalon

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap

554 grau 15 Zsák: 25 kg 1000 kg

557 betongrau 14

Nagy 
terhelhetőség

TFb

Trassz tartalmú  
széles fugázó
Trass- 
NatursteinFuge

5 – 40 mm

Cement alapú, trassz tartalmú, gyorsan megszilárduló, a DIN EN 
13888 alapján CG2 WA minősítésű fugázóhabarcs kertekben, nyilvános 
területeken lévő térkövek és természetes kő lapok, valamint kis és köze-
pes igénybevételnek kitett közlekedési utak fugázására. Alkalmas 
beltéri homlokzati fedkövek, teraszokon és erkélyeken lévő természetes 
kő lapok fugázására, illetve rusztikus jellegű széles fugák kialakítására. A 
rajnai trassz tartalma csökkenti a mészhidrát kivirágzást. 

• kül- és beltérre,falra, padlóra
• flexibilis
• 5-40 mm fugaszélesség
• a ZTV-Wegebau (2013) alapján alkalmazható N1 és N2 alkalmazási ka-

tegóriákban, illetve a ZTV-Wegebau (2013) alapján VBK 1 – 2 besorolású
• rusztikus felületi struktúrákhoz
• nyomószilárdság ≥ 25 N/mm2

• különösen jól alkalmazható szabálytalan mintázatú és változó 
fugaszélességű burkolatokhoz

• tisztítható söprőgéppel
• fedkövek fugázásához
• fagy- és olvadásálló
• gyorsan járható és terhelhető
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN EN 13888: CG2 WA
– DIN EN 1015-11: a húzó- és nyomószilárdság meghatározása ≥ 5 N/mm² / ≥ 25 N/mm²
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS  nagyon környezetkímélőPLUS

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

Trassz
er

edeti

r a j n a i

N
agyon környezetkím

él
ő

 

Keverővíz: 
3,75-4,25 l/zsák

Anyagszükséglet:
lásd az 50. oldalon

Rend. sz. Szín* Kiszerelés Raklap

674 grau 15 Zsák: 25 kg 1000 kg

675 pflastergrau 13

677 sandgrau 18

676 anthrazit 66

684 beige 32

TNF

* Színeket lásd a 38. oldalon.
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Széles fugázó
FugenBreit mit Trass

5 – 15 mm

D
IN

EN 12004

CG 1
Eu

rópai szabvány

Trassz
er

edeti

r a j n a i

 

Cement alapú, trassz tartalmú fugázóhabarcs 5 – 15 mm fugaszé-
lességhez. Víztaszító, ellenáll a fagy és olvadás váltakozásának. Kiváló a 
tapadása és kimagasló védelmet nyújt a kivirágzások ellen.

• padlóra, falra, kül- és beltérre
•  flexibilis
• eredeti trasszal
• víztaszító

 

Keverővíz: 
15 kg-nál kb. 3,5-3,7 l
25 kg-nál kb. 5,8-6,2 l

Anyagszükséglet:
kb. 0,4 kg/m²
(30 x 30 x 0,8 cm és 
5 mm fugaszélesség)

MFT fugaszínek*

naturweiß 12

steingrau 22braun 52 anthrazit 66 manhattan 77jurabeige 33 zementgrau 20

MFT 532

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap

234215 naturweiß 12 Zsák: 15 kg 240 kg

234303 jurabeige 33

234315 braun 52

234115 anthrazit 66

234415 manhattan 77

234015 zementgrau 20

234301 steingrau 22

234020 zementgrau 20 Zsák: 25 kg 600 kg

234302 steingrau 22

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

Sopro Trass Natur stein Fuge fugaszínek*

sandgrau 18 beige 32grau 15 pflastergrau 13 anthrazit 66
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39* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

Sopro FugenEpoxi schlank fugaszín*

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Epoxi keskeny fugázó
FugenEpoxi schlank

2 – 12 mm

Anyagszükséglet:
kb. 2,0 kg/m² beleértve a Sopro Kvarc- 
homokot (kevert anyag) 11,5 × 24 cm 
csempeméret és kb. 10 mm fugaszé-
lesség esetén; 
kb. 2,0 kg/m² üvegmozaik ragasztásá-
nál és fugázásánál1)

Háromkomponensű, az EN 13888 szerint RG, a DIN EN 12004 alap-
ján R2 T minősítésű, rendkívüli igénybevételnek is ellenálló epoxi 
fugázóhabarcs. Bedolgozás előtt a helyszínen keverjük össze a három 
komponenst (A + B komponens + Sopro kvarchomok 0,06-0,2 frakció-
ban). Agresszív víznek, vegyszereknek, savaknak (vegye figyelembe az 
ellenállóképesség táblázatot), természetes zsíroknak, magas nyomással 
történő tisztításnak kitett kerámia csempék és lapok fugázására ajánljuk. 
Alkalmazható felújítás során kimosott, de nem sérült felületű cement 
alapú fugák újrafugázására. Alkalmas balkonok, teraszok ipari csarnokok, 
laboratóriumok, nagyüzemi konyhák, úszómedencék (termál fürdők) 
fugázására, illetve fal- és padlófűtéshez. Gépi fugázásra is kiválóan 
alkalmas, valamint üveg, porcelán és kismozaik színben megegyező ra-
gasztására és fugázására.

• bel- és kültérre, falra, padlóra
• fugaszélesség 2–12 mm
• bedolgozási idő kb. 40 perc
• mechanikusan jól terhelhető
• csak grau 15 színben
• kizárólag szakemberek részére 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– EN 12004: R2 T 
– EN 13888: RG

Keverési arányok

    2,25 kg  A komponens

+ 3,25 kg  B komponens

+ 7,00 kg Sopro Kvarchomok

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap

604 grau 15 A komp.
4 vödör/2,25 kg
B komp.
4 vödör/3,25 kg

270 kg

390 kg

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG
Nagy 

terhelhetőség

1)  A megadott anyagszükségleti 
adatok kb. értékek. A formától és 
a felület érdességétől függően 
nőhetnek, illetve csökkenhetnek. 
A megadott értékek alapján 
semmilyen kártérítési igény nem 
nyújtható be.

FEP 604

grau 15
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 Egyszerűen bekeverhető. 

 Egyszerűen fugázható. 

 Egyszerűen lemosható. 

 Nem ápolásigényes.

 Egyszerűen tisztítható. 

 20 színben elérhető.

 Csillogó fugakép.

 Sima felület. 

 Nagy terhelhetőség. 

 Mozaikok ragasztásához. 

 · 

 

 ·
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D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

Megerősített védelem 

maró hatású tisztító- 

szerek ellen 

 · 

*
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Nagy 
terhelhetőség
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y, ezüst vagy bronz

csillám
mal  nemesít

he
tő

Sopro DFX DesignFugenEpoxi

Egy vödörnyi e   tra,
könnyű 
bedolgozhatósággal

      transluzent   weiß 10   hellgrau 16   

silbergrau 17   manhattan 77   grau 15   sandgrau 18   steingrau 22   betongrau 14   

Sopro DFX Design epoxi fugázó
fugaszínek 
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Design epoxi fugázó
DesignFugenEpoxi

1 – 10 mm 

Epoxi bázisú, könnyen bedolgozható, krémes állagú, finom, deko-
ratív, vegyi és mechanikus terhelésnek kiválóan ellenálló kétkom-
ponensű design fugázó- és ragasztóanyag. A DIN EN 13888 alapján 
RG, a DIN EN 12004 alapján pedig R2 T minősítésű. Kiváló nagy értékű 
kerámia csempék és lapok megerőltetés nélküli kifugázására, valamint 
üveg, porcelán és kismozaik dekoratív, megegyező színű ragasztására és 
kifugázására. A fuga kiemelkedő ellenállóképessége hosszú ideig szé-
pen csillogó látványt biztosít még a nedvességtől terhelt helyiségekben 
is. Alkalmazható víz, tisztítószerek, vegyszerek, savak, természetes zsírok, 
illetve a tisztítás során fellépő nyomás és öblítés által okozott terhelés 
mellett is. Felhasználható lakóépületekben, ipari és kereskedelmi létesít-
ményekben, valamint zuhanyzókban, wellness és termál fürdőkben,
uszodákban, erkélyeken, teraszokon, eladóterekben, az élelmiszer-
iparban, laboratóriumokban és nagykonyhákban (vegye figye-
lembe az ellenállóképesség táblázatot). 

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• 1-10 mm fugaszélesség
• kiválóan alkalmas mozaik ragasztására és fugázására
• eXtra finom, egyenletes és csillogó fugakép
• eXtra könnyen tisztítható, mivel felszíne sima, továbbá  

víz- és szennytaszító
• eXtra könnyen bekeverhető, bedolgozható és lemosható
• eXtra mechanikai és vegyi terhelhetőség
• eXtra tapadóképesség
• eXtra nagy színválaszték
• Sopro Glitter-rel arany, ezüst és bronz csillogó hatású
• speciálisan összehangolt a Sopro fugák és szilikonok színeivel 
• bedolgozási idő kb. 45 perc
• 24 hónapig tárolható
• csak szakembereknek!

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN EN 12004: R2 T
– DIN EN 13888: RG
– BG Verkehr: (tanúsítványok folyamatban)
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

 · 
*
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DFX

D
IN EN 13 888

DI
N EN 12 004

R2 T RG ee tratra

Eg
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ze
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n
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is

zt
íth

ató     Nagy terhelhető
ség

  

Könnyen bedolg

oz
h

a
tó

  

N
agyon környezetkím

él
ő

 

Anyagszükséglet:
üvegmozaik1) ragasztásánál és  
fugázásánál kb. 2,0 kg/m²

1)  A megadott anyagszükségleti 
adatok kb. értékek. A formától és 
a felület érdességétől függően 
nőhetnek, illetve csökkenhetnek. 
A megadott értékek alapján 
semmilyen kártérítési igény nem 
nyújtható be.

So
pr

o 
ar

an
y, ezüst vagy bronz

csillám
mal  nemesít

he
tő

 · 

 

 ·
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 ragyogó színek  T
a
rtósan ragyogó s

zí
n

e
k
  

Nagy 
terhelhetőség

Megerősített védelem 

maró hatású tisztító- 

szerek ellen 

 ÚJ 

Szín
Vödör 5 kg

Raklap: 450 kg
Rend. sz.

Vödör 3 kg
Raklap: 360 kg

Rend. sz.
transluzent – 1200-03

weiß 10 1201-05 1201-03

hellgrau 16 – 1202-03

silbergrau 17 1203-05 1203-03

manhattan 77 – 1204-03

grau 15 1205-05 1205-03

sandgrau 18 – 1206-03

steingrau 22 1207-05 1207-03

betongrau 14 – 1208-03

basalt 64 – 1209-03

anthrazit 66 1210-05 1210-03

schwarz 90 – 1211-03

pergamon 27 – 1212-03

hellbeige 29 – 1213-03

beige 32 – 1214-03

jurabeige 33 – 1215-03

sahara 40 – 1216-03

braun 52 – 1217-03

balibraun 59 – 1218-03

aqua 86 – 1219-03

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

basalt 64   anthrazit 66   schwarz 90   pergamon 27   hellbeige 29   beige 32  

jurabeige 33   sahara 40   braun 52   balibraun 59   aqua 86    

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.
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Epoxi fugázó
FugenEpoxi 

A+B komponens

1,5 – 12 mm ragasztására és  
fugázására

D
IN EN 13 888

DI
N EN 12 004

R2 T RG
Nagy 

terhelhetőség

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap

230381 weiß 10 5 kg 300 kg

230380 grau 15

230389 silbergrau 17

230386 anthrazit 66

Anyagszükséglet:
kb. 0,6 kg/m²
(1,5 x 1,5 x 0,2 cm
1,5 mm fugaszélesség)

Kétkomponensű, rendkívüli igénybevételnek is ellenálló epoxi 
fugázóhabarcs és ragasztóanyag.  A DIN EN 13 888 alapján RG, a 
DIN EN 12 004 alapján pedig  R2 T minősítésű, agresszív víznek, vegy-
szereknek, savaknak (vegye figyelembe az ellenállóképesség táblázatot), 
valamint természetes zsíroknak, magas nyomással történő tisztításnak 
kitett kerámia csempék és lapok fugázásához. Kiválóan alkalmas üveg, 
porcelán és kismozaik színben megegyező ragasztására és fugázására,
illetve felújítás során kimosott, de nem sérült felületű cement alapú fugák 
újrafugázására. Ajánljuk erkélyekhez, teraszokhoz, kereskedelmi és 
ipari területekre, laboratóriumokba, nagyüzemi konyhákba, úszó-
medencékhez (termál fürdőkben), falra, padlófűtéshez.
Rendszerben felhasználható hajóépítéshez (lásd 166. oldal).

• bel- és kültérre, falra, padlóra
• fugaszélesség 1,5–12 mm
• bedolgozási idő kb. 50 perc
• nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekhez
• felhasználható üvegmozaik, üveg és kerámia csempék  

ragasztásához
• kizárólag szakemberek részére!

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– EN 12004: R2 T
– EN 13888: RG
– BG Verkehr: engedélyek hajóépítésben történő felhasználáshoz (lásd műszaki adatlap)

Epoxi fugalemosó
Epoxi- Abwaschhilfe

Epoxifátyol  
eltávolító
Epoxi- 
Schleierentferner

Megkönnyíti az epoxigyantafugák lemosását, illetve a szerszámok 
tisztítását.

• kül- és beltérre
• koncentrátum
• lemosóvízhez adagolható
• csökkenti a fugafátyol kialakulását a csempén
• rendkívül kiadós
• oldószermentes
• csak szakembereknek!

A csempére odaszáradt és megszilárdult epoxigyanta maradványok 
eltávolításához.

• kül- és beltérre
• fugázás után még 12 óráig alkalmazható hatékonyan
• koncentrátum
• sima és strukturált felületekről való maradvány eltávolításra
• epoxigyantával fugázott burkolatok utólagos tisztításához
• csak szakembereknek!

 ·
 

 · 

 ·

Fu
galemosó     Fu

g
alem

osó Fugal
em

o
só

Rend. sz. Kiszerelés Karton

547 Flakon:  0,25 l 12 db 

  Flakon:       1 l
Anyagszükséglet:
10 l vízhez kb. 50-100 ml

Rend. sz. Kiszerelés Karton

548 Flakon: 0,25 l 4 db 

  Flakon:      1 l
Anyagszükséglet:
10 l vízhez kb. 200-300 ml

 
·  

· 

 ·

Fá
tyoleltávolító  FátyoleltávolítóFátyo

le
lt

áv
o
lít

Színeket lásd a 35. oldalon!

FEP 

EAH 547

ESE 548

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 
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Fugafelújító 
FugenFrisch

Sopro FugenFrisch,
Sopro FugenEpoxi  
fugaszínek*

weiß 10   silbergrau 17   grau 15   anthrazit 66

Anyagszükséglet:
kb. 20 m2-re elegendő, 15x15 cm-es 
csempeméret és 
3 – 5 mm fugaszélesség esetén

Könnyen felhordható fugafesték, tiszta akrilát alapú, színes bevona-
tok, illetve régi, foltos, cement alapú fugák felfrissítésére. Időjárásálló 
a DIN 18 363 alapján, víz- és szennytaszító. 

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• felhasználásra kész
• kiválóan takar
• víz-és szennytaszító
• mosás- és súrolásálló
• időjárásálló

További színek megrendelhetők. 

Rend. sz. Szín Kiszerelés Karton

950 weiß 10 Flakon: 0,3 l + 10 db

951 silbergrau 17 szivacs

952 grau 15

953 anthrazit 66

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a megszilárdult fuga színétől.

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

Töltőanyag
Stellmittel

SLM 988 Adalékanyag töltőanyagkénti felhasználáshoz műgyanták és poliu-
retán termékek állékonyságának javításához, mint pl.: Sopro  BauHarz, 
Sopro Epoxi-Grundierung, Sopro PU-FlächenDicht, Sopro  EpoxiSperrGrund 
és SoproDur® HF-L EpoxiLack hochfest.

• kül- és beltérre
• epoxi- és poliuretán gyantákhoz viszkózusságuk és állékonysá-

guk növeléséhez
• nagy mértékű térfogat növekedés
• egyszerűen bekeverhető és bedolgozható
• szagtalan, por állagú anyag, polietilén szálak

Anyagszükséglet:
2-5%-a a kész műgyanta habarcsnak

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

988 Vödör: 1 kg 33 kg

FUF

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

SoproDur® HF-D 
dilatációs szilikon
FugenDicht hochfest

 

Rugalmas, vegyszereknek ellenálló, oximmentes, szilikon szigete-
lőanyag erős mechanikus és vegyi igénybevételnek kitett aljza-
tokhoz és csatlakozó fugákhoz. Felhasználható raktárakban, gyártó-
csarnokokban, udvarokban, műhelyekben, mosodákban és nagyüzemi 
konyhákban, útpályákon, benzinkutakon.

• bel- és kültérre
• élelmiszerbiztonsági tanúsítványokkal
• kiemelkedő hőállóság
• ellenáll a vegyszereknek, az elöregedésnek, UV- sugárzásnak és 

az időjárás viszontagságainak
• magasnyomással tisztítható
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 12. sor (a DGNB kritéri-

umai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– Élelmiszerbiztonsági tanúsítványok: a Dr. Stegemann Vegyi Laboratórium kontakt eljárá-

sa alapján teljesíti a mikrobiológiai követelményeket; nem éri el a kimutatási határt a szövet-
ségi Kockázatelemző Intézet (BfR) illékony szerves vegyületekre és extrahálható anyagokra 
vonatkozó vizsgálata alapján.

– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Anyagszükséglet:
310 ml 3,1 m fugához (10x10 mm)

Nagy 
terhelhetőség

N
agyon környezetkím

él
ő

HF-D 817

Rend. sz. Szín Kiszerelés Karton

817 grau 15 Tubus: 310 ml 12 db 
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Szaniter fugaszilikon
SanitärSilicon

Leg
jobb védelem

penészesedés elle

n 

EN ISO 846

 

N
agyon környezetkím

él
ő

Felhasználásra kész, acetát bázisú szilikon fugázóanyag kiváló 
penészedésgátló hatással, kapcsolódó és dilatációs fugák rugalmas 
kitöltésére szaniterek körüli területeken, például a csempeburkolat és 
a kád, a zuhanytálca, a mosogató, a mosdó, a konyhai modulok, a kony-
hapultok (márvány és természetes kő pultokhoz a Sopro MarmorSilicon-t 
ajánljuk),a WC-k és a piszoárok között. Alkalmas ajtótokok és ablakke-
retek körüli, valamint a fal és a padlóburkolat közötti területek (körkörös 
fugázat) és a felettük lévő sarkok fugázásához beltéren.  

• kül- és beltérre
• szaniterek körül és vízalatti környezetben
• penészedésgátló hatású a DIN EN ISO 846* alapján
• időjárás és UV álló, nem öregszik el
• kiváló bedolgozhatóság

Anyagszükséglet:
310 ml 3,1 m fugához (10x10 mm)

* A Biocid rendelet alapján kezelt 
termék; kérjük, vegyék figyelem-
be a termék információs adatlap-
ját. www. aopro.hu

SanitärSilicon 

Rend. sz. Szín Kiszerelés Karton

Alapszínek Tubus: 310 ml 12 db

239010 weiß 10

239015 grau 15

 Egyéb színek Tubus: 310 ml 12 db

239000 transparent 00

239014 betongrau 14

239016 hellgrau 16

239017 silbergrau 17

239018 sandgrau 18

282020 zementgrau 20

239022 steingrau 22

239023 lichtgrau 23

239027 pergamon 27

239028 jasmin 28

239029 hellbeige 29

239030 natura 30

239032 beige 32

239033 jurabeige 33

239034 bahamabeige 34

239038 caramel 38

239050 kastanie 50

239052 braun 52

239054 koralle 54

239056 sandel 56

239059 balibraun 59

239062 ebenholz 62

239064 basalt 64

282066 anthrazit 66

238778 manhattan 77

Intenzív színek Tubus: 310 ml 12 db

239040 sahara 40

239042 apfel 42

239055 mahagoni 55

239084 hellblau 84

239090 schwarz 90

239091 signalrot 91

239092 weinrot 92

239093 weichsel 93

239095 banane 95

239097 mango 97

239098 tiefblau 98

Megfelelő szilikon si-

mítószer a 47. oldalon

Megfelelő szilikon 

kinyomó a 106. oldalon



Fugázóanyagok és szilikonok

Fu
gá

zó
 a

ny
ag

ok

45* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

Felhasználásra kész, acetát bázisú szilikon fugázóanyag kapcsolódó 
és dilatációs fugák rugalmas kitöltésére kerámia burkolatok és szanite-
rek között, például a csempeburkolat és a kád, a zuhanytálca, a mosoga-
tó, a mosdó, a WC-k és a piszoárok között.
Ajtótokok és ablakkeretek körüli, valamint a fal és a padlóburkolat közötti 
területek és a felettük lévő sarkok fugázásához beltéren.  

• kerámia burkolatokhoz és szaniterek körül
• penészedésgátló hatású a DIN EN ISO 846* alapján
• időjárás és UV álló, nem öregszik el
• kiváló bedolgozhatóság
• kül- és beltérre

Leg
jobb védelem

penészesedés elle

n 

EN ISO 846

   

   

Anyagszükséglet:
310 ml 3,1 m fugához 
(10 x 10 mm)

Kerámia szilikon
KeramikSilicon

Rend. sz. Szín Kiszerelés Karton

282010 weiß 10 Tubus: 310 ml 12 db

282015 grau 15

282016 hellgrau 16

282017 silbergrau 17

282020 zementgrau 20

282022 steingrau 22

282034 bahamabeige 34

238778 manhattan 77

Szaniter fugaszilikon és 
kerámia szilikon fugaszínek*

transparent 00

steingrau 22

manhattan 77

zementgrau 20

weiß 10

grau 15 hellgrau 16 silbergrau 17

lichtgrau 23 pergamon 27 jasmin 28 hellbeige 29 natura 30 beige 32

jurabeige 33 bahamabeige 34 caramel 38 kastanie 50

braun 52 koralle 54 sandel 56 balibraun 59

anthrazit 66 ägäis 81 hellblau 84

apfel 42

signalrot 91 weichsel 93 banane 95 mango 97 tiefblau 98

schwarz 90

betongrau 14

sandgrau 18

weinrot 92

basalt 64

sahara 40 

ebenholz 62mahagoni 55 

KeramikSilicon

Megfelelő szilikon si-

mítószer a 47. oldalon

Megfelelő szilikon 

kinyomó a 106. oldalon

* A Biocid rendelet alapján kezelt 
termék; kérjük, vegyék figyelem-
be a termék információs adatlap-
ját. www. aopro.hu
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Elasztikus, oximmentes szilikon fugázóanyag kapcsolódó és dilatációs 
fugákhoz, fém felületen lévő beton és természetes kőburkolatok esetén.

• kül- és beltérre
• természetes kövekhez
• semlegesen térhálósodó
• kiváló az oldaltapadása
• tükrök ragasztásához alkalmazható
• jól bedolgozható
• nem szennyezi a határoló felületeket
• penészedésgátló a DIN EN ISO 846 szerint*
• élelmiszer kompatibilis
• időjárás-, öregedés- és UV-álló
• a Sopro fugázóanyagokkal összehangolt színekben
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 12. sor 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– Élelmiszer kompatibilitás: a Dr. Stegemann Vegyi Laboratórium kontakt eljárása alap-

ján teljesíti a mikrobiológiai követelményeket; nem éri el a kimutatási határt a szövetségi 
Kockázatelemző Intézet (BfR) illékony szerves vegyületekre és extrahálható anyagokra vonat-
kozó vizsgálata alapján.

– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Leg
jobb védelem

penészesedés elle

n 

EN ISO 846

   

N
agyon környezetkím

él
ő

   

Anyagszükséglet:
310 ml 3,1 m fugához  
(10 x 10 mm)

Márvány fugaszilikon
MarmorSilicon

Rend. sz. Szín Kiszerelés Karton

790 transparent 00 Tubus: 310 ml 12 db

791 weiß 10

784 hellgrau 16

792 silbergrau 17

793 grau 15

899 steingrau  22

799 betongrau 14

795 sandgrau 18

842 beige 32

796 hellbeige 29

794 jurabeige 33

844 basalt 64

798 anthrazit 66

797 schwarz 90

MSil

Megfelelő szilikon si-

mítószer a 47. oldalon

Megfelelő szilikon ki-

nyomó a 106. oldalon

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

* A Biocid rendelet alapján kezelt 
termék; kérjük, vegyék figyelem-
be a termék információs adatlap-
ját. www. aopro.hu

QuattroTec 
matt szilikon
Dichtstoff matt 

Rugalmas, semlegesen térhálósodó, matt, szilikon tömítőanyag min-
denfajta kerámia, márvány, természetes és beton kő, valamint fém 
csatlakozó és dilatációs fugáinak kitöltésére. Alkalmazható nagyformátu-
mú lapok egységes, feszültségmentes kifugázására bel- és kültéren.

• bel- és kültérre
• az EN ISO 846* alapján védelmet nyújt a mikroorganizmusok ellen
• kerámiákhoz, márványokhoz, természetes és beton kövekhez, 

és fémhez
• alkalmas tükrök ragasztásához
• semlegesen térhálósodó
• matt, cementes látványú   
• kiemelkedő oldaltapadás
• öregedés-, időjárás és UV álló

Leg
jobb védelem

penészesedés elle

n 

EN ISO 846 N
agyon környezetkím

él
ő

QuattroTec

Megfelelő szilikon si-

mítószer a 47. oldalon

Rend. sz. Szín Kiszerelés Karton

238300 transparent 00 ** Tubus: 310 ml 12 db

238310 weiß 10

238315 grau 15

238317 silbergrau 17

238320 zemtgrau 20

238322 steingrau  22

238332 beige 32

238333 jurabeige 33

238366 anthrazit 66

238377 manhattan 77

Anyagszükséglet:
310 ml 3,1 m fugához  
(10 x 10 mm)

ÚJ

* A Biocid rendelet alapján kezelt 
termék; kérjük, vegyék figyelem-
be a termék információs adatlap-
ját. www. aopro.hu

* Nem matt.
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47* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

Szilikon simítószer
Glättmittel

Anyagszükséglet:
kb. 20 ml 1 m fugához

Felhasználásra kész simítószer mindenfajta Sopro szilikon és akril  
tömítőanyag tisztább és problémamentesebb simításához. 
Alkalmas kerámia burkolatok és természetes kövek szilikonozásához.

• kül- és beltérre
• felhasználásra kész
• környezetbarát, biológiailg lebomló
• egyszerű simítás szálasodás nélkül
• praktikus szóróflakon
• univerzális: ecetsav tartalmú, neutrális szilikonokhoz

Rend. sz. Kiszerelés Karton/Raklap

026-05 Kanna: 5 l kb. 420 kg

026-50 Szórófejes flakon: 0,5 l (12 db/karton)     kb. 240kg

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

Akril tömítőanyag
AcrylDichtstoff

 

Akrilát diszperzió bázisú tömítőanyag csatlakozó és dilatációs fugák 
elasztoplasztikus kitöltéséhez jó nedvszívó képességű építőanyagok, 
úgymint csempe, vakolat, beton, fa és kerámia közé.

• kül- és beltérre
• átfesthető, vakolható
• vakolat repedéseinek lezárására
• időjárásálló, nem öregszik el
• oldószermentes
• szinte szagtalan
• szín: weiß 10

Rend. sz. Kiszerelés Karton

238982 Tubus: 310 ml  12 db

AcrylDichtstoff

GM 026

N
agyon környezetkím

él
ő

Anyagszükséglet:
310 ml 3,1 m fugához  
(10 x 10 mm)

Msil fugaszilikon, QuattroTec matt szilikon és SoproDur® HF-D fugaszínek*

transparent 00 weiß 10 grau 15

silbergrau 17 hellbeige 29 beige 32

jurabeige 33 bahamabeige 34 anthrazit 66 schwarz 90

hellgrau 16

sandgrau 18

naturweiß 12 betongrau 14

steingrau 22zementgrau 20

manhattan 77

* A Biocid rendelet alapján kezelt 
termék; kérjük, vegyék figyelem-
be a termék információs adatlap-
ját. www. aopro.hu

Megfelelő szilikon si-

mítószer a 47. oldalon
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Rozsdamentes  
védőszalag
SchnittSchutzBand

Anyagszükséglet:
kb. 1,05 m/m

Rozsdamentes acélból készült flexibilis védőszalag. Csatlakozó és 
dilatációs fugák hosszútávú, biztonságos védelmére kötőszigetelések 
szilikonfugáinak kivágása és megújítása esetén.

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• szigetelések védelmére a DIN 18534 alapján
• rozsdamentes acélból: V4A
• saválló, ellenáll a klóros víznek
• szerves összetevők nélkül:  

penészképződés minimalizálása
• flexibilis
• praktikus kartondobozban
• univerzális, mindenfajta szigeteléshez alkalmazható
• szalag lyukmérete: 1,1 x 1,1 mm

Rend. sz. Kiszerelés 

113-01 Tekercs (50 mm széles) 10 m 

113-02 Tekercs (30 mm széles) 20 m

· 
 

 

 ·
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SB 113

dunkelgrau*

PU tömítőanyag
PU-Dichtstoff

 

Rendkívül rugalmas, egykomponensű, oldószermentes, gyorsan 
kikeményedő poliuretán tömítőanyag vízszintes és függőleges dilatá-
ciós és építési fugák kitöltéséhez. Beton, térkő, nagy terhelésnek kitett, 
pl.: parkolók, bevásárlóközpontok, raktárcsarnokok, stb. fal és padlófelü-
leteihez. Ajánljuk ugyanabból vagy különböző anyagokból készült, pl.: 
térkő felületek, utak (kertekben és közterületeken), uszodai lámpatestek, 
lábazatok rugalmas összedolgozásához. 

• kül- és beltéren
• felhasználásra kész
• tartós
• rendkívül elasztikus
• kiváló időjárás állóság
• jól alkalmazható számos építőanyaghoz
• szélesebb fugához is alkalmazható
• buborékmentes kikeményedés
• ragadásmentes felület

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1 nagyon környezetkímélő 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

682-73 Alu tasak: 840 g (600 ml) 
(20 db/karton rendelhető)

672 kgAnyagszükséglet:
840 g 6 m fugához (10x10 mm)

Nagy 
terhelhetőség

PUD 682

N
agyon környezetkím

él
ő

50 mm

30 mm

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

PE fugakitöltő  
körprofil
PE-Rundschnur 
Fugenhinterfüllmaterial 

PE-Rundschnur A Sopro PE-Rundschnur kiváló minőségű, zártcellás, elasztikus, UV álló, 
vízzáró, nem légáteresztő celluláris, habosított polietilén. 
Fugakitöltő körprofilként mindenfajta dilatációs fugához alkalmazzák a 
Sopro PE-Rundschnur-t, hogy a fugázáshoz a megfelelő méretű kereszt-
metszetet kapjanak. Ezáltal kialakul a kétoldali tapadás a dilatációs 
fugákban.

ÚJ 

Rend. sz. Kiszerelés Méret Csomagolás

298660 db  ø 6 mm  Karton 100 fm

298661 db ø 8 mm  Karton 100 fm

298662 db ø 10 mm  Karton 100 fm

298663 db ø 15 mm  Karton 100 fm

298664 db ø 20 mm  Karton 100 fm (2 x 50 fm)

298665 db ø 25 mm  Karton 100 fm (2 x 50 fm)
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SiliconPrimer Metall

Primer UW 025

Primer P 4050

Tapadásjavító primer Sopro SanitärSilicon (víz alatti környezetben), 
ásványi, szívóképes felületeken történő alkalmazásánál. Mázatlan csem-
péhez is használható.

• kül- és beltéren
• víz alatti környezethez
• egykomponensű
• különösen szívóképes, nyitott pórusú felületekhez 

Tapadásjavító primer Sopro SanitärSilicon, Sopro MarmorSilicon 
és SoproDur® HF-D FugenDicht hochfest beton, pórusbeton, vakolat, 
falazat, gránit, márvány és homokkő felületeken történő alkalmazásánál.

• kül- és beltéren
• egykomponensű
• különösen szívóképes, nyitott pórusú felületekhez 

Alapozó primer fugahézagokhoz fém alapfelületeken (pl.: acél, réz). 

• kül- és beltéren
• egykomponensű
• különösen fém alapfelületekhez 

Rend. sz. Kiszerelés Karton

021 Alumínium doboz: 100 ml 10 db

Rend. sz. Kiszerelés Karton

022 Alumínium doboz: 100 ml 15 db

Rend. sz. Kiszerelés Karton

025 Alumínium doboz: 250 ml 15 db

Anyagszükséglet:
kb. 4 ml/m fuga  
10 mm-es fugamélység esetén

Anyagszükséglet:
kb. 2 ml/m  fuga  
10 mm-es fugamélység esetén

Anyagszükséglet:
kb. 4 ml/m  fuga  
10 mm-es fugamélység esetén

P 021

SPM 022

UW 025

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!
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Fugázóanyag szükséglet kiszámítása

1. Táblázat: 
a kerámia méret oszlopból válassza ki a megfelelő méretet. A második oszlop meg-
mutatja a m2-re kivetített fuga hosszúságát.

2. Táblázat:
Válassza ki a függőleges oszlopból a kívánt fugaszélességet és a vízszintes oszlop-
ból pedig a fugamélységet. A metszéspontban leolvashatja a szükséges értéket, 
amit meg kell szoroznia az 1. táblázatból kikeresett fugahosszúság értékével. Az 
eredmény megmutatja a m2-re eső fugázóanyag szükségletet.

Például:

 Kerámia mérete: 10 × 20 cm Fuga hosszúsága: 14,5 m/m²

 Fuga szélessége: 4 mm  
Szükségleti érték: 48

 
  Fuga mélysége:  8 mm 

 Fugázóanyag szükséglet: 14,5 × 48 = 696 g/m²

2. táblázat

Kérjük, használja az interneten található 
kalkulátorunkat a fugázóanyag kiszámításához! 
www.sopro.hu 

Anyagszükségleti táblázat fugázóanyagokhoz

Kerámia (méret) cm-ben Fuga hosszúság m/m²

1 × 1 190,0

2 × 2  90,0

5 × 5  35,0

10 × 10  19,5

10 × 15  16,2

10 × 20  14,5

11,5 × 24 (hasított lapok)  12,5

15 × 15  13,4

15 × 20  11,5

20 × 20   9,9

20 × 30   8,2

25 × 25   7,9

30 × 30   6,6

30 × 60   5,0

40 × 40   5,0

50 × 50   4,0

60 × 60   3,3

40 × 80   3,8

15 × 90   7,8

45 × 90   3,3

100 × 100   2,0

100 × 300     1,0

1. táblázat

Fuga szélesség 
(mm)

Fuga mélység  
(mm)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Anyagszükséglet (gramm)

2 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

3 22,5 27 31,5 36 40,5 45 49,5 54 58,5 63 67,5

4 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

5 37,5 45 52,5 60 67,5 75 82,5 90 97,5 105 112,5

6 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135

7 52,5 63 73,5 84 94,5 105 115,5 126 136,5 147 157,5

8 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

9 67,5 81 94,5 108 121,5 135 148,5 162 175,5 189 202,5

10 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225

11 82,5 99 115,5 132 148,5 165 181,5 198 214,5 231 247,5

12 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270

Ez a táblázat megközelítő adatokat tartalmaz, amelyek mind felfelé, mind lefelé változhatnak, ezért nem tanácsos az adatokat pontos kalkulációk alapjául venni. Nagyobb projektek 
esetében azt tanácsoljuk, hogy az anyagszükségletet egy próbafelületen mérjék fel.
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Kiegyenlítő és javító anyagok
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REPEDÉS- ÉS FESZÜLTSÉGMENTES

 Szabadon egymásba önthető a hosszú nyitott időnek köszönhetően. 
 Már 2 – 3 óra elteltével kerámiával burkolható.
 Optimális terülési tulajdonságait a nagy teljesítményű folyósító biztosítja.

 Sopro FließSpachtel FS 15® plus

Most 150 mm
rétegvastagságig

Így készült a Sopro 
1 m³-es kockája
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FS 15® plus
FließSpachtel 15 plus
2–150 mm
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EN 1 381
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vízmegkötés
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Már

2-3 óra
elteltével

kerámiával
burkolható

+2
3˚

C/

50% rel. páratartalom

+
23˚C/50% rel. páratart

al
om

2-3 óra

Önterülő, pumpálható, gyorsan szilárduló, cement alapú univerzális 
aljzatkiegyenlítő optimális terülési tulajdonságokkal. Ásványi
alapú aljzatok kiegyenlítésére 2-150 mm-ig, sima, egyenletes aljzatok
előállítására a későbbi padlóburkolatok (mint pl. kerámia, természetes 
kő, textil és elasztikus burkolatok, parketta) fektetéséhez. Alkalmas gör-
gős székhez, padlófűtéshez. Nagyon jó bedolgozási és szilárdhabarcs 
tulajdonságokkal rendelkezik a Mikrodur® technológiának köszönhetően. 
Optimális terülési tulajdonságait a Superplasticizer (nagy teljesít-
ményű folyósító) biztosítja.

• rétegvastagság 2-150 mm*
• beltérre, padlóra
• gyorsan szárad
• hosszú reaktiválási idő, kb. 25 perc
• szinte repedés- és feszültségmentes
• nyomószilárdság 28 nap elteltével: 35 N/mm2

• hajlítószilárdság 28 nap elteltével: 9 N/mm2

• kiválóan alkalmazható vékony rétegű fűtésrendszerekhez
• hosszú bedolgozási idő kb. 30-40 perc
• járható/burkolható kerámiával kb. 2-3 óra elteltével
• egyenletesen sima felület a további burkolási munkálatokhoz
• optimális hővezető képesség 28 nap elteltével: 1,1 W/mk
• szivattyúzható
• rendelkezésre állnak az anyaghoz megfelelő Sopro peremdilatációs  

szalagok  (102. oldal)
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

550 Zsák: 25 kg 600 kg 

Keverővíz: 
5,5-6,0 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,6 kg/m2 mm rétegenként

N
agyon környezetkím
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FS 15 plus

* 150 mm-ig kötésben.

Önterülő aljzat- 
kiegyenlítő gyors
FließSpachtel schnell

3–12 mm
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Önterülő, cement alapú aljzatkiegyenlítő, különösen sima felületek 
vékony réteggel történő előállításához és karcos felületek   
kiegyenlítéséhez. Ideális későbbi kerámia, PVC és elasztikus burkolatok-
hoz, illetve parkettához. Alkalmas görgőszékes terheléshez is.

• 3-12 mm rétegvastagságra
• önterülő
• kiváló bedolgozási és szilárdsági jellemzőkkel a  

Mikrodur® technológiának köszönhetően
• beltérre
• gyorsan megszilárdul
• padlófűtéshez is
• görgőszékes terheléshez
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

10 Zsák: 20 kg 1000 kg 

Keverővíz: 
5,0-5,2 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,6 kg/m2 mm rétegenként

FS 10 plus

 3 mm-től

Gö

rgő
s székhez

rétegvastagságtól
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VS 582

padlófűtéshez

K
ül

ön
ös

en a vékony rétegű

Általános  
aljzatkiegyenlítő
ObjektFließSpachtel

3–25 mm

 

Önterülő, szivattyúzható, gyorsan szilárduló, cement alapú aljzatki-
egyenlítő sima, mindenfajta burkolásra előkészített felületek kialakítá-
sára. Alkalmas padlófűtéshez. 

• beltérre, padlóra
• rétegvastagság 3-25 mm
• gyors száradás és burkolhatóság határidős építkezésekhez
• teljes megszilárdulás 28 nap elteltével: kb. 25 N/mm2

• hajlító szilárdság 28 nap elteltével: kb. 6 N/mm2

• kiválóan alkalmazható vékony rétegű fűtött esztrichek esetén
• bedolgozási idő kb. 30-40 perc
• járható kb. 2-3 óra elteltével
• rendelkezésre állnak az anyaghoz megfelelő Sopro peremdilatációs  

szalagok (102. oldal)
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon: Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1 nagyon környezetkímélő

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

543 Zsák: 25 kg 1050 kg 

Keverővíz: 
5,5-6,0 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,5 kg/m2 mm rétegenként

 · 

*
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OFS 543

Keverővíz: 
felhasználástól függően 
Anyagszükséglet:
kb. 1,7 kg/m2 mm rétegenként
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Már

2-3 óra
elteltével

kerámiával
burkolható

+2
3˚

C/

50% rel. páratartalom

+
23˚C/50% rel. páratart
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2-3 óra

N
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1)	Kiegyenlítő	anyagként	történő	alkal-
mazásakor	a	nagyobb	vízmennyiségű	
keverővíz	adagolása	következtében	a	
szilárdsága	csökken.	

Önterülő, formálható, gyorsan szilárduló, szálerősített, flexibilis cement 
alapú habarcs, 2 az 1-ben receptúrával egyidejű aljzatkiegyenlí-
téshez és lejtés kialakításához. Könnyen bedolgozható és alakít-
ható, amit a megfelelő mennyiségű víz hozzáadásával állíthatunk be.  
Aljzatkiegyenlítőként sima, mindenfajta burkolóanyag (mint például kerá-
mia csempék és lapok, természetes kövek, szőnyegek, elasztikus burkola-
tok, valamint parketta) fektetésére előkészített aljzatokat alakíthatunk ki. 
Alkalmazható lejtések kiegyenlítő rétegeként 4%-ig, függőleges, vízszin-
tes, valamint egyenletes aljzatok kialakítására a kerámia, természetes és 
beton kő burkolatok fektetésének előkészítésére. Felhasználható vizes 
és nedves helyiségekben, valamint erkélyeken és teraszokon. A 
Sopro SMART® rendszer része.  

• bel- és kültérre, padlóra
• rétegvastagság 3-70 mm (kötésben 70 mm-ig) 
• 2:1 receptúra: alkalmas aljzatkiegyenlítésre és 

lejtések kialakítására
• aljzatkiegyenlítőként alkalmazva: önterülő
• lejtések kialakításánál kiválóan formálható
• rendkívül flexibilis és szálerősített: kiváló fa anyagú aljzatokhoz
• gyorsan megszilárdul
• szivattyúzható
• alkalmazható padlófűtéshez
• a Sopro SMART® rendszer része
• bedolgozási idő: 30 – 40 perc
• kb. 2 – 3 óra elteltével burkolható kerámiával
• nyomószilárdság 28 nap után kb. 35 N/mm2 (lejtések kialakításánál)
• hajlítószilárdság 28 nap után kb. 7 N/mm2 (lejtések kialakításánál)
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 170. o.)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

582 Zsák: 25 kg 1000 kg 

Vario folyékony és  
formálható kiegyenlítő
VarioFließSpachtel

 

Fapadlókhoz is
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1) lejtés kialakításához

 Kiegyenlítés és lejtés kialakítása 
egy munkafázisban

 Rétegvastagság 3 – 70 mm
 2 – 3 óra elteltével kerámiával 
burkolható

 Gyorsan megszilárdul
 Bel- és kültérre
 Fa padlókhoz is alkalmazható

2 az 1-ben: 
önterülő és 
formálható

Flexibilis és 
szálerősített

70 mm vastagságig

Sopro VarioFließSpachtel

Extra vastagon is.

receptúra
:K

ie
gy

enlítő habarcs

L
ejtés kialakítá

sa

1)

D
IN

EN 1 381
3

Eu
rópai szabvány

CT-C35-F7

Egyszerű

lejtés kialakítá
s

Schwindarm

Schwindarm
vízmegkötés

Er
ős

en kristályos Fa

 aljzatokhoz

is

Sc
hn

el
lz

em

en
t – Ternäres System

SZ-T

 

Már

2-3 óra
elteltével

kerámiával
burkolható

+2
3˚

C/

50% rel. páratartalom

+
23˚C/50% rel. páratart

al
om

2-3 óra N
agyon környezetkím

él
ő

So
pr

o 

SM
ART®RENDSZER

rendszerelem

ek



Kiegyenlítő- és javítóanyagok

Ki
eg

ye
nl

ít
ő 

és
 ja

ví
tó

 a
ny

ag
ok

55

G
yo

rs
ce

m
en

t - 
háromtagú ren

d
szer 

SZ-T 

PG-X 1188

Minimális	raktárkészlet!	
Érdeklődjön	a	megrendelés	
részleteiről!

Anyagszükséglet:
kb. 1,05 m²/m²

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

1188-01 Tekercs: 25 m (100 cm széles) kb. 348 kg 
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rendszerelem

ek
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Extra erős, szakadás- és nyúlásmentes, repedésáthidaló speciális 
üvegszövet háló Sopro folyékony esztrichek, csemperagasztó 
anyagok, szigetelések, javító és vakolóanyagok megerősítésére. 
Alkalmazható felújításoknál és új építményekben. A Sopro SMART® rend-
szer része.

• kül- és beltérre, falra, padlóra 
• kiegészítő erősítő szövet az extra erős és elmozdulásmentes 

illesztésekhez 
• extra repedésáthidalás és feszültségmentesítés 
• a Sopro SMART® rendszer része
• kiváló tapadás a Sopro ágyazóanyagokhoz
• tartósan lúgálló
• magas ellenálló-képesség a hőingadozással szemben
• hálószem méret: kb. 6,8 x 3 mm

Páncél erősítőszövet  
eXtra
PanzerGewebe eXtra

 

Nagy szilárdságú önte- 
rülő aljzatkiegyenlítő
FließSpachtel hochfest

4–40 mm

Önterülő, szivattyúzható, gyorsan szilárduló, cement alapú, nagy 
mértékben terhelhető aljzatkiegyenlítő közvetlenül használatos 
felületek előállításához, pl. üzemekben, csarnokokban, raktárakban 
(különösképpen kötetlen pályás anyagmozgató eszközhöz és targoncá-
hoz), garázsokba, pincékbe, stb. Ezenkívül nagy terhelésnek kitett 
csempe- és természetes kőburkolatok  fektetés előtti kiegyenlí-
téséhez is alkalmas. A Mikrodur® technológia biztosítja a kiemelkedő 
szilárdságát, optimális terülési tulajdonságát pedig a szuperfolyósító. 
Kültéren, közvetlen felhasználás esetén a felületet SoproDur® HF-L 
EpoxiLack hochfest-tel kell bevonni.

• padlóra, kül- és beltérre
• rétegvastagság 4-40 mm, 10 mm rétegvastagságtól  

keverhető 0-4 vagy 0-8 mm-es szemcseméretű homokkal* 
• nyomószilárdság 28 nap után kb. 45 N/mm2

• hajlítószilárdság 28 nap után kb. 11 N/mm2

• Böhme szerinti kopásellenálási osztály: A 12
• bedolgozási idő kb. 30 – 40 perc
• járható kb. 2 – 3 óra elteltével
• kerámiával burkolható 12 óra elteltével
• terhelhető közvetlenül igénybe vett felületként: 
 24 óra elteltével centiméternyi rétegenként 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 170. o.) 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
–  GEV alapján EMICODE: EC1 nagyon környezetkímélő

*	Forduljon	alkalmazástechnikusunkhoz!

Keverővíz: 
4,5-5,0 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,7 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

563 Zsák: 25 kg 1000 kg 

N
agyon környezetkím

él
ő

Nagy 
terhelhetőség

D
IN

EN 1 381
3

Eu
rópai szabvány

CT-C45-F11- A12

vízmegkötés

Er
ős

en kristályos
HF-S 563



Kiegyenlítő- és javítóanyagok
Ki

eg
ye

nl
ít

ő 
és

 ja
ví

tó
 a

ny
ag

ok

56 Hidegburkolás

 ÚJ 

Minimális	raktárkészlet!	
Érdeklődjön	a	megrendelés	
részleteiről!

Extrém önterülő 
aljzatkiegyenlítő
FaserFließSpachtel

3–40 mm
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Önterülő, szivattyúzható, gyorsan szilárduló, cement alapú, szálerősített, 
flexibilis, folyékony aljzatkiegyenlítő. Fa- és ásványi aljzatok kiegyen-
lítésére, különösképpen renoválásoknál, felújításoknál. Padlófűtéshez és 
görgős szék okozta terhelésnél is alkalmazható.

• beltérre, padlóra
• rétegvastagság 3-40 mm, 20 mm szélességtől 0 – 4 mm  

szemcseméretű homokkal kell keverni*
• flexibilis és szálerősített: kiváló fapadlókhoz
• bedolgozási idő kb. 20 – 30 perc
• járható kb. 2 óra elteltével
• nyomószilárdság 28 nap után kb. 30 N/mm2

• hajlítószilárdság 28 nap után kb. 7 N/mm2

• hajóépítéshez engedélyezett rendszerben és önálló termékként
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– BG Verkehr: engedélyek hajóépítésben történő felhasználáshoz (lásd műszaki adatlap)
–  GEV alapján EMICODE: EC1 nagyon környezetkímélő

*	Forduljon	alkalmazástechnikusunkhoz!

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

551 Zsák: 25 kg 1000 kg 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

561 Zsák: 25 kg 1000 kg 

Keverővíz: 
6,5 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,6 kg/m2 mm rétegenként

Keverővíz: 
6,0-6,5 l 

Anyagszükséglet:
kb. 1,5 kg/m2 mm rétegenként

Fa

 aljzatokhoz
is

FAS 551

Fehér, önterülő, szivattyúzható gyorsan megkötő és kiszáradó, 
folyékony, alfa-félhidrát bázisú aljzatkiegyenlítő kalcium-szulfát 
(folyó esztrich), öntöttaszfalt és szárazesztrichek kiegyenlítésére, illetve 
sima, egyenletes aljzat kialakításához mindenfajta burkolóanyag fek-
tetésének megkezdése előtt. Alkalmazható padlófűtéshez. Optimális 
terülési tulajdonságokkal rendelkezik a nagy teljesítményű folyósítónak 
köszönhetően.  

• beltérre, padlóra
• rétegvastagság 1 – 50 mm, 20 mm szélességtől 0 – 4 mm  

szemcseméretű kvarchomokkal kell keverni*
• hibrid rendszer: zsugorodásmentes, mint a kalcium-szulfát eszt-

rich és gyorsan száradó, mint a cementesztrich 
• kiválóan alkalmazható kalcium-szulfát esztrichen és gipsz alapú 

aljzatokon
• nyomószilárdság 28 nap után kb. 30 N/mm2

• hajlítószilárdság 28 nap után kb. 8 N/mm2

• bedolgozási idő kb. 20 – 30 perc
• járható kb. 2 óra elteltével
• szivattyúzható
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
–   GEV alapján EMICODE: EC1 nagyon környezetkímélő

*	Forduljon	alkalmazástechnikusunkhoz!

Önterülő aljzatki-
egyenlítő hibrid 
FließSpachtel Hybrid

FSH 561
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Keverővíz:  3,0 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 19-20 kg/m2 cm esztrich rétegenként, 
kb. 1900-2000 kg/m3 kész esztrich

FEW 698

N
agyon környezetkím

él
ő

*	Nyomdatechnikai	okokból	a	színek	eltérhetnek
			a	kikeményedett	fuga	színétől.

Minimális	raktárkészlet!	
Érdeklődjön	a	megrendelés	
részleteiről!

      

Sopro ambiento® floor 
DesignFließSpachtel 
színek*

Design önterülő  
aljzatkiegyenlítő
DesignFließSpachtel 
5–15 mm

 

 

Dekoratív, nagy terhelhetőségű, cement alapú, önterülő, egykom-
ponensű, gyorsan megszilárduló design aljzatkiegyenlítő közvetlen 
hasznosítású ipari, üzlet és privát helyiségek felületeinek kialakítására. 
Alkalmazható: bevásárló központokban, raktárakban, butikokban, iroda-
helyiségekben, üzletekben, szalonokban, orvosi rendelőkben, autókeres-
kedésekben, éttermekben, diszkókban, nappalikban, garázsokban, pin-
cékben, stb. 
A professzionális minőség szakszerű kivitelezést igényel! 

• padlóra, beltérre
• rétegvastagság: 5-15 mm
• közvetlen használatra
• gyorsan megszilárdul
• egyedi megjelenésű padlók alakíthatók ki 
• nyomószilárdság 28 nap elteltével kb. 40 N/mm²
• hajlító húzószilárdság 28 nap elteltével: kb. 10 N/mm²
• kopásállósági osztály (Böhme) A 12
• nyitott idő: 30 – 40 perc
• járható 2 – 3 óra elteltével
• közvetlen hasznosítású felületként kb. 24 óra elteltével terhelhető  

cm rétegenként 
• padlófűtéshez is felhasználható
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
–  GEV alapján EMICODE: EC1 R nagyon környezetkímélő

Keverővíz: 
4,75-5,25 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,7 kg/m2 mm rétegenként
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Rend. sz.  Szín Kiszerelés Raklap

963  weiß Zsák: 25 kg 1000 kg 

964  silver

965  flanellgrau
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Rapidur® FEW 
Folyékony fehér esztrich
FließEstrich weiss

Fehér esztrich-  

készkeverék

Kész szárazhabarcs keverék, fehér, háromkomponensű kötőanyag 
rendszerrel és adalékanyagokkal gyorsan száradó és csiszolható folyé-
kony cement esztrich előállítására. A DIN EN 13 813 alapján CT-C25-F5 
besorolású. Alkalmazható fűtött esztrichként, rétegzáráshoz, illetve 
választó- és szigetelőrétegen. Lecsiszolása után terazzo mintázatú 
kiváló minőségű felületet kapunk, ami közvetlenül használható.  
A Mikrodur® technológiának köszönhetően kiváló bedolgozási és meg-
szilárdulási tulajdonságokkal rendelkezik. Különösen ajánljuk rövid 
határidős építkezéseken. 

• aljzatra, beltérre
• gyorsan megcsiszolható
• kiváló minőségű terrazzo mintázat
• kiváló bedolgozási és terülési tulajdonságok
• rétegvastagság kötésben: 30 – 70 mm
• rétegvastagság választó rétegen: 45 – 70 mm
• rétegvastagság szigetelésen: 45 – 70 mm
• szivattyúzható
• padlófűtéshez alkalmazható
• fűthető 1 nap elteltével
• bedolgozási idő 40 –60 perc
• járható kb. 3 óra elteltével
• kiváló védelem visszanedvesedés ellen
• szemcseméret: 0 – 4 mm
• esztrichmezők nagysága 144 m²-ig (max. oldalhossz 12 m)
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018) 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1plus nagyon környezetkímélőplus
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Rend. sz. Kiszerelés Raklap

698 Zsák: 25 kg 1000 kg 
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Rapidur® FE 
Folyékony esztrich
FließEstrich
20–70 mm
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Műanyag nemesítésű, szivattyúzható, speciális terülési tulajdonságokkal 
rendelkező kész esztrich gyorsan kikeményedő és gyorsan burkol-
ható cement esztrich előállításához. Az EN 13 813 alapján CT-C25-F5 
besorolású. Alkalmas fűtött és kötőesztrichnek, valamint választó- és 
szigetelőrétegen lévő esztrichnek. Az anyagra mindenfajta burkolóanyag 
fektethető, mint például kerámia, természetes kövek, textil és elasztikus 
burkolatok. Direkt felhasználású felületeken is alkalmazható, pl. pincék-
ben. Gyorsan felcsiszolható. A Mikrodur® technológia biztosítja a kivá-
ló bedolgozási és kész esztrich tulajdonságokat. Különösen ajánljuk 
gyors, határidős kivitelezésekhez. 

• aljzatra, beltérre
• burkolható kb. 24 óra elteltével csempével (vastag burkolatoknál, 

mint linóleum, PVC, ill. fapadlók esetén ügyeljenek a maradék nedvességre)
• gyorsan szárad
• kiváló bedolgozási és terülési tulajdonságok
• teljesen sík felülete optimális nagy formátumú burkolólapok 

fektetéséhez
• ideális javításokhoz és felújításokhoz
• rétegvastagság kötőesztrichként 20-70 mm
• rétegvastagság választó rétegen 35-70 mm
• rétegvastagság szigetelő rétegen 351)-70 mm
• vékony rétegű és hagyományos fűtött esztrich rendszerekhez
• hosszú bedolgozási idő kb. 60-90 perc
• járható kb. 3  óra elteltével
• gyorsan felcsiszolható
• kiemelkedő védelem a visszanedvesedés ellen
• felfűthető kb. 1 nap elteltével
• esztrichmezők nagysága 144 m²-ig (max. oldalhossz 12 m)
• szivattyúzható, gazdaságosan alkalmazható nagyobb projektekhez
• szemcseméret 0-4 mm
• megfelelő Sopro peremdilatációs szalagok állnak rendelkezésere 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon: Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

678 Zsák: 25 kg 1000 kg 

Keverővíz:  3,0 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 19-20 kg/m2 cm esztrich rétegenként, 
kb. 1900-2000 kg/m3 kész esztrich

Esztrich 

készkeverék

FE 678

1)	Az	IWM	(Industrieverband	Werk- 
Mörtel	e.V.)	„Folyékony	cement	
esztrichek“ismertetője	alapján,	mint	
különleges	konstrukció	a	függőleges	
hasznos	teher	≤	2	kN/m².
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Rapidur® M 5 
Kész gyorsesztrich  
habarcs
SchnellEstrichMörtel
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Anyagszükséglet:
18-20 kg/m2 cm esztrich rétegenként,
1800-2000 kg/m3

Műanyagnemesítésű, szá raz készkeverék gyor san szi lár du ló és rövid 
időn belül bur kol ha tó cementesztrichek kü lö nö sen gaz da sá gos 
lét re ho zá sá hoz. Az EN 13813 alapján CT-C35-F5 minőségű 7 nap után, 
CT-C40-F6 minőségű 28 nap után. Nincs szükség adalék hozzáadására. 
Al kal mas fű tött-, kö tő- és úszóesztrichekhez és vá lasz tó ré teg re ke rü lő 
esztrichekhez. Kü lö nö sen al kal mas idő ta ka ré kos és ha tár idős esztrich-
munkákhoz, valamint kerítésoszlopok ágyazásához. 

• kül- és beltérre, padlóra
• burkolható: csempe és járólap esetén kb. 24 óra múlva (nagyon 

vastag burkolatok esetén, mint pl. linóleum, PVC, parketta, fa burkoló-
anyagok, ügyeljenek a maradék nedvességtartalomra)

• gyorsan száradó 
• rétegvastagság: 10 - 100 mm
• nincs szükség homok hozzáadására
• bedolgozási idő: kb. 40 - 60 perc 
• járható: kb. 12 óra múlva
• kiváló védelem visszanedvesedés ellen
• alkalmas padlófűtéshez
• ténylegesen fűthető: 3 nap elteltével
• szivattyúzható
• szemcseméret 0 - 4 mm
• esztrichhez megfelelő Sopro peremdilatációs szalag a  

96.oldalon 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

747 Zsák: 25 kg 1000 kg 

Esztrich-  

készkeverék

Rapidur® M5

Minimális	raktárkészlet!	
Érdeklődjön	a	megrendelés	
részleteiről!
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Sopro SMART® LZ 
Könnyűadalék
LeichtZuschlag

Anyagszükséglet:
kb. 10 l/m² (1,6 kg/m²)  
cm rétegenként;  
kb. 1.000 l/m³ (160 kg/m³) 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  987 Zsák: 9 kg (55 l) 270 kg

LZ 987
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Ásványi alapú könnyűadalék üveggranulátumból gyors és könnyű 
bekeverésű, kiválóan hőszigetelő, könnyű kiegyenlítőréteg előál-
lításához Sopro Rapidur® B5-tel. Alkalmazható kötésben lévő minden-
fajta réteghez 20 mm-ig. A szárazesztrich rendszerek alternatívája. 
Csőáttörések, nagyobb üregek és szaniterblokkok körüli területek kitöl-
tésére. Különösen jól alkalmazható felújításokhoz. Laza feltöltésekhez 
is felhasználható. A Sopro SMART® rendszer része Sopro PanzerGewebe 
eXtra-val és Sopro VarioFließSpachtel-lel.

• beltérre, padlóra 
• ásványi alapú
• szemcseméret: 4 – 6 mm
• nagy nyomószilárdság
• kis felületterheléshez
• új építéshez
• szárazesztrich rendszerek alternatívája
• A DIN 4102 alapján A1 (nem gyúlékony) építőanyag osztályba 

sorolt
• ellenáll a nedvességnek, hosszú bedolgozási idő
• Sopro SMART® rendszer része
• hang- és hőszigetelő tulajdonságokkal
• padlóban futó csővezetékek közötti kiegyenlítésekhez
• átdolgozható kb 12 óra elteltével (Sopro Rapidur® B5-tel)
• csekély száraz térfogatsűrűség kb. 0,33 kg/l (Sopro Rapidur® B5-tel)
• szivattyúzható

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN 4102: A1 építőanyag osztály (nem gyúlékony)
– Vizsgálati jelentés: zajszint csökkenés a DIN EN ISO 10140-1 alapján: 10 dB-ig
– Vizsgálati jelentés: hővezetőképesség kb. 0,075 W/mk

Műanyagnemesítésű, készkeverék speciális háromkomponensű 
kötőanyag rendszerrel zsugorodásmentes (formatartó), gyorsan szilárdu-
ló és burkolható cementesztrichek létrehozásához.  Az EN 13 813 alapján 
CT-C40-F6 besorolást már kb. 24 óra, a CT-C50-F7 besorolást pedig már 
kb. 28 nap elteltével eléri. Nincs szükség hozzáadott homokadalékra. 
Alkalmas fűtött-, kötő- és úszóesztrichekhez és választórétegre kerülő 
esztrichekhez. Különösen alkalmas gyors és határidős esztrich mun-
kákhoz. 

• kül- és beltérre, padlóra
• burkolható: csempével kb. 4 óra elteltével (vastag burkolatok ese-

tén, mint pl. linóleum, PVC, parketta, ügyeljenek a maradék  
nedvességtartalomra) 

• gyorsan szárad
• rétegvastagság 12 - 80 mm
• nyitott idő kb. 20 - 30 perc 
• járható kb. 2 óra múlva
• nincs szükség hozzáadott homokra
• kiemelkedő védelem a visszanedvesedés ellen
• alkalmas padlófűtéshez
• gyors munkavégzés
• szivattyúzható
• felfűthető kb. 1 nap elteltével
• szemcseméret: 0 - 4 mm
• kerítésoszlopok ágyazásához
• az ajánlott Sopro peremdilatációs szalagokat lásd a 102. oldalon
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Sopro Rapidur® M1 
Kész gyorsesztrich  
habarcs
SchnellEstrichMörtel

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

30520 Zsák: 25 kg 1050 kg 
Anyagszükséglet:
kb. 1,8 kg/m2 mm rétegenként

D
IN

EN 1 381
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SE 1 vízmegkötés
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60 Hidegburkolás

Szárazesztrich rendszerek 
helyett.

Tökéletesen sík felület 
nagy formátumokhoz.

Gyorsan megszilárdul, 
nem éghető,  hő- és 
hangszigetelő.

Sopro SMARTSMART® rendszer
KKönnyű | ÁÁsványi | KKiegyenlítő | GyGyors | HHordozóképes
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Műanyagnemesítésű, speciális kötőanyag gyorsan szilárduló, nagy 
teherbírású és gyorsan burkolható cement esztrichek létrehozá sához 
a DIN 18560 alapján. A CT-C45-F7 minőségi osztályt 28 nap elteltével 
eléri.  Alkalmas fűtött-, kötő- és úszóesztrichekhez, valamint választóré-
tegre kerülő esztrichekhez. Különösen alkalmas gyors, határidős esztrich 
munkákhoz. A DIN EN 12620 alapján az építkezés helyszínén, esztrich 
homokkal (szemcseméret pl. 0 - 8 mm) kell bekeverni. A Sopro SMART® 
rendszer része.

• kül- és beltérre, padlóra
• burkolható: csempével kb. 3 nap elteltével (vastag burkolatok 

esetén, mint pl.: linóleum, PVC, fa burkolatok, ügyelni kell a maradék 
nedvességtartalomra) 

• gyorsan szárad
• bedolgozási idő: 2 – 3 óra
• járható: 7 – 8 óra elteltével
• kiváló védelem a visszanedvesedés ellen
• 1 : 4 és 1 : 5 keverési arányban dolgozható be
• alkalmas padlófűtéshez
• Sopro SMART® rendszer része
• szivattyúzható
• alkalmas padlófűtéshez
• felfűthető 3 nap elteltével
• rendelkezésre állnak az anyaghoz megfelelő Sopro peremdilatációs 

szalagok (102. oldal)
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Sopro Rapidur® B5 
Gyorsesztrich-képző 
adalék
SchnellEstrichBinder
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Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  767 Zsák: 25 kg 1000 kg

Anyagszükséglet:
(keverési arány 1 : 5) 
kb. 3,5 kg/m² cm rétegenként ;
kb. 350 kg/m³ 

Kötőanyag

SEB 767

So
pr

o 

SM
ART®RENDSZER

rendszerelem

ek

Aljzat- és fal 
kiegyenlítő
AusgleichsMörtel Trass

2–30 mm

 

Trassz
er

edeti

term észete

s

 

Ce ment  ala pú, gyor san szi lár du ló, uni ver zá li san al kal maz ha tó, szür ke, 
nagy szilárdságú kiegyenlítőhabarcs be ton-, va ko lat- és esztrich alj-
za tok, illetve fa lak si mí tá sá ra és ja ví tá sá ra. Kü lö nö sen al kal mas kiegyen-
lítőanyagnak vagy lejtőesztrichek előál lí tá sá hoz ned ves kör nye zet ben, 
erkélyeken és te ra szo kon. 

• kül- és bel tér re, padlóra és fal ra
• ré teg vas tag ság 2-30 mm 
• trassztartalmú
• te ra szok lej té sé nek kiala kí tá sá hoz
• be dol go zás idő kb. 45 perc
• jár ha tó kb. 6 óra elteltével
• bur kol ha tó kb. 12 óra múl va 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

30600 Zsák: 25 kg 600 kg 

Keverővíz: 
4,0-4,5 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,5 kg/m2 mm rétegenként

AMT 468
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62 Hidegburkolás

RAM 3® 

Felújító és  
kiegyenlítő habarcs
Renovier- & AusgleichsMörtel

60 mm-ig

 

Már

2 óra2 óra
elteltével

kerámiával
burkolható

+2
3˚

C/

50% rel. páratartalom

+
23˚C/50% rel. páratart

al
om

vízmegkötés

Er
ős

en kristályos

N
agyon környezetkím
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ő

Cement alapú, gyorsan kikeményedő, szálerősített, univerzálisan 
alkalmazható, szilárd felújító és kiegyenlítő habarcs a DIN 1053-1 
alapján MG III besorolású habarcs fal- és padlófelületeken, mennyezeten 
gyors vakolás, glettelés és javítás elvégzéséhez, ásványi aljzatokhoz is, 
mint pl.: beton, pórusbeton és falazat.  Kiemelkedő bedolgozási tulaj-
donságokkal rendelkezik, jól formázható. Ideális felújításokhoz, 
renováláshoz. Már 2 óra elteltével burkolható csempével. 
Alkalmazható lábazatok vakolására, üregek kijavítására és lejtések 
kialakítására vizes és nedves helyiségekben, valamint erkélyeken, 
teraszokon és lépcsőházakban. A gyors száradás miatt a bedolgozás-
ból adódó egyenetlenségek falgyaluval már korán eltávolíthatók.  

• bel-és kültérre, padlóra, falra, mennyezetre
• rétegvastagság 3-60 mm  egyszeri, teljes felületű felhordás  

esetén
• kiemelkedő szilárdság vastag rétegben is
• könnyen formálható
• nagyon krémes állagú, és könnyen bedolgozható
• lejtések kialakítására alkalmazható
• gyors munkavégzést tesz lehetővé
• vakológéppel jól felhordható
• bedolgozási idő kb. 20 perc
• járható kb. 1,5 óra elteltével
• kerámiával burkolható 2 óra elteltével
• nyomószilárdság ≥ 20 N/mm²
• megfelel a DIN EN 998-1 szabványnak, CS IV szilárdsági osztály
• holkerek, hornyok kialakításához:  

a DIN EN 1062-1 alapján passzív kapilláriszáró
• tűzveszélyességi osztály: A1/A1fl

• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon: Sentinel Haus Institut ajánlásával
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
–  DIN 1053-1: MG III
–  DIN EN 998-1: CS IV szilárdsági osztály
–  DIN EN 13501-1: tűzveszélyességi osztály A1/A1fl

–  GEV alapján EMICODE: EC1 nagyon környezetkímélő

 · 

*

 
 

 

�
�

�

� ���������������������������������������������������������
���������

����
�

�

Eg
és

zs
ég

es o
tthon   Emissziószeg

én
y
 E

g
é
szséges otthon építése a S

op
ro

v
a
l

* További inform
áció                                   

     
    

a m
űs

za
ki

 a
da

tla
pb

an
! 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

30608 Zsák: 25 kg 600 kg 

Keverővíz: 
4,5-5,0  l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,5 kg/m2 mm rétegenként,
hornyok és holkerek esetén 
0,4 – 0,5 kg/fm

Egyszerű

lejtés kialakítá
s

60 mm1)-ig

RAM 3 

Minimális	raktárkészlet!	
Érdeklődjön	a	megrendelés	
részleteiről!

Javító és kiegyenlítő 
habarcs 
ReparaturSpachtel 

1–10 mm

Gyorsan kikeményedő, szürke, cement alapú, nagyszilárdságú javítóha-
barcs beton-, vakolat-, fal- és esztrich felületek gletteléséhez, kitöltésé-
hez, kiegyenlítéséhez, javításához.

• bel- és kültérre, padlóra, falra, födémre
• rétegvastagság: 1–10 mm,  

vastagabb réteg esetén vegyítse homokkal (0 – 2, 0 – 4 mm)  
és cementtel 1:1:1 arányban

• bedolgozási idő kb. 30 perc
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
–   Vizsgálati jelentés: a betonvasra nincs rozsdát előidéző hatása 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

462 Zsák: 25 kg 1000 kg 

Keverővíz: 
6,5 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,2 kg/m2 mm rétegenként

RS 462

Ü
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Minimális	raktárkészlet!	
Érdeklődjön	a	megrendelés	
részleteiről!

Medencejavító és 
kiegyenlítő habarcs
SchwimmBadPutz

3-30 mm

 
 

Cement alapú, nagy szilárdságú, gyorsan kikeményedő szálerősített, szürke 
vakoló- és javítóanyag az EN 998-1 1. táblázata alapján CS IV szilárdságú 
beton, pórusbeton, nem éghető építőanyagok, tégla mészhomokkő, illetve 
vegyes falazatok aljzatának, falának és födémének vakolására, glettelésére 
és javítására. Különösen alkalmas kiegyenlítésre és lejtések kialakítá-
sára uszodák és medencék építésénél. Megfelel a ZDB ismertető (Német 
Iparszövetség Központi Ismertető kiadványa) „Uszodaépítés – Utasítások 
kerámia burkolattal ellátott uszodák tervezéséhez és kivitelezéséhez”fejeze-
tében leírtaknak.

• bel- és kültérre, padlóra, falra, födémre
• rétegvastagság: 3-30 mm
• PCC  építőanyag mészhidrát nélkül
• tartósan víz alatti környezetben
• nyomószilárdság ≥ 20 N/mm²
• bedolgozási idő kb. 20 perc
• kerámiával burkolható kb. 4 óra elteltével
• jól alakítható
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN EN 998-1: megfelel a CS IV szilárdsági osztálynak
– GEV alapján EMICODE: EC1 nagyon környezetkímélő

PCC 
habarcs 

mészhidrát 
hozzáadása 

nélkül»Uszoda építé
s«
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PCC 
habarcs 

mészhidrát 
hozzáadása 

nélkül!! vízmegkötés
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Egyszerű

lejtés kialakítá
s

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

474 Zsák: 25 kg 1000 kg 

Keverővíz: 
4,5-5,0  l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,6 kg/m2 mm rétegenként

SBP 474

 

Már

2 óra2 óra
elteltével

kerámiával
burkolható

+2
3˚

C/

50% rel. páratartalom

+
23˚C/50% rel. páratart

al
omSopro RAM 3® Renovier-  

& AusgleichsMörtel

Már 2 óra elteltével  
burkolható csempével.

vízmegkötés
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lejtés kialakítá
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Repedést kitöltő     
epoxi gyanta 
Gießharz

Kétkomponensű, gyorsan megszilárduló, folyékony epoxigyanta rend-
szer esztrichrepedések stabil kitöltéséhez. Kvarchomokkal dúsítva 
fugák, hibák kitöltéséhez és egyenetlenségek gletteléséhez. Fedő- és 
derékszögprofilok, valamint záróidomok beágyazásához is alkal-
mazható. 

• kül- és beltérre, aljzatra 
• víz-, időjárás- és vegyszerálló
• száradási idő változtatható: (szilárdító anyag mennyiségétől  

függően) 10 – 20 perc
• járható kb. 1 óra elteltével
• padlófűtéshez is
• csak szakembereknek!

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

564 Fémdoboz: 0,75 kg 270 kg 
Anyagszükséglet:
kb. 1,0 kg/dm3

GH 564

Szállítás	és	tárolás	alatt	
fagytól	védeni	kell. 

Kéregerősítő javító  
habarcs ipari  
felhasználásra
SchleifSpachtel

Gyorsan kikeményedő, cement alapú kéregerősítő javítóhabarcs 
ipari felhasználásra beton- és természetes kőlapok gyors és racionális ja-
vításához. Különösen ajánlott ipari betonelemek gépi gyártásánál.

• bel- és kültérre
• ipari felhasználásra
• kb. 10 perc múlva finomra csiszolható
• víz- és időjárásálló
• fehér és szürke színekben
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
–   Vizsgálati jelentés: a betonvasra nincs rozsdát előidéző hatása
–   GEV alapján EMICODE: EC1plus nagyon környezetkímélőplus

N
agyon környezetkím

él
ő

Anyagszükséglet:
a felhasználás módjától függ

SSP

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

463 grau Zsák: 25 kg 1000 kg 

465 weiß Zsák: 25 kg 1000 kg

RAP 2® 

Javító- és kiegyenlítő 
vakolat
Renovier- & AusgleichsPutz

Gyorsan kikeményedő, a DIN EN 998-1 (GP) alapján CS IV szilárd-
sági besorolású cementvakolat falfelületek vakolásához, gletteléséhez 
és javításához. Alkalmazható ásványi aljzatokon kül- és beltéren. Kiváló 
bedolgozási tulajdonságokkal rendelkezik, gyorsan burkolható, optimális 
javításokhoz, renováláshoz.

• bel- és kültérre, falra, mennyezetre
• rétegvastagság: 2-20 mm (kis felületen 40 mm-ig)
• kiemelkedő szilárdság
• kiváló bedolgozási tulajdonságok
• optimálisan formázható
• jól tapad
• géppel is felhordható
• bedolgozási idő kb. 20 perc
• kerámiával burkolható kb. 6 óra elteltével
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
–  DIN EN 998-1: megfelel a CS IV szilárdsági osztálynak
–  GEV alapján EMICODE: EC1 nagyon környezetkímélő

vízmegkötés

Er
ős

en kristályos

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

434 Zsák: 25 kg 1000 kg 

Keverővíz: 
4,0-4,5  l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,6 kg/m2 mm rétegenként

N
agyon környezetkím
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ő

RAP 2 434
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esztrich kapoccsal

Minimális	raktárkészlet!	
Érdeklődjön	a	megrendelés	
részleteiről!
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Soprodur® 
Mikroüreg kitöltő  
habarcs

MicroHohlraumSchlämme

Egykomponensű, ásványi finomcement különleges adalékokkal. Csem-
pék, kőporcelán gres lapok, elszíneződésre hajlamos természetes kövek, 
esztrich rétegek üregeinek utólagos kitöltésére falban, padlón. A 
porózussá vált ágyazóhabarcsot megköti és rögzíti. Fecskendezhető, in-
jektálható, szórható. 

• bel- és kültérre, falra, padlóra
• üregek egyszerű és gyors javításához
• beágyazódik a legkisebb hajszálrepedésbe, résbe
• a burkolat eredeti látványa nem sérül
• üreges csempeburkolatok utólagos megkötéséhez, javításához 
• bedolgozási idő kb. 60 perc
• nem keletkezik törmelék, nem kell az elszállításról gondoskodni
• minimális por és szennyeződés a felújítás során
• kérjük, tekintsék meg a bedolgozáshoz szükséges eszközöket a „Szer-

számok és munkaruha” fejezetünkben
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

900 Vödör: 6 kg (12 x 0,5 kg zsák) mérőedénnyel 312 kg 
Anyagszükséglet:
a felhasználás módjától függ

Soprodur 900

Öntapadós magasságszintező vastagabb rétegű habarcsok és esztric-
hek vastagságának pontos kialakításához 10 cm-ig. Ideális a mérési 
pontok megjelölésére.

• ideális a mérési pontok megjelölésére
• kiválóan tapad tiszta aljzatokhoz
• 10 cm-es magasságig 

Öntési magasság 
szintező
Höhenmesspunkt- 
 Nivellierpin

Rend. sz. Kiszerelés 

008-01 Zacskó: 18 db

008-02 Karton: 180 db

Magasságszintező

Soprodur ®

Ü
re

g
e

k utólagos kitö

lt
és

é
h

e
z

Csempe/
természe-
tes kő

Ágyazóhabarcs/
kiegyenlítő réteg

Esztrich

Beton alap/alépítmény

Csempe/természetes
                    kő

Habarcs/esztrich

Beton alap/alépítményBeton alap/alépítmény

Habarcs/esztrich

Csempe/természetes kő

Profi keverőberendezés Kézi fecskendő Injektáló pumpa

Soprodur® 900 – Üreges csempe- és lapburkolatok gyors és költséghatékony felújítása
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66 Hidegburkolás

Sopro VarioFließSpachtel

2-in-1: selbst nivellierend
und modellierbar

faserarmiert und fl exibel

jetzt bis 70 mm

Gyors, egyszerű és tiszta alkalmazás

Rázható repedésjavító gyanta

Keverőgép nélkül bedolgozható

Szinte szagtalan

RázvaRázva
          Sopro Schüttelharz

Rázva –
    nem keverve.

se
hr emissionsa

rm
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Összerázható repedés-
javító gyanta
SchüttelHarz

Anyagszükséglet:
az aljzat felületének érdességétől és 
az alkalmazás módjától függ

N
agyon környezetkím

él
ő

Szinte szagtalan, gyorsan megszilárduló szilikátgyanta esztrich 
repedések és látszófugák megbízható lezárására, valamint fedőprofi-
lok, derékszögű- és záróidomok, stb. beágyazására, rögzítésére. Beton, 
kerámia, természetes kövek, fa, fém, stb., ragasztására bel- és kültéren. 
Kisebb javításokra is felhasználható. Gyors, egyszerű és tiszta alkal-
mazást biztosítanak a felrázható flakonok. 

• bel- és kültérre, padlóra
• gyors, egyszerű és tiszta alkalmazás
• felhasználásához nincs szükség keverőeszközre
• oldószermentes 
• kiváló kitöltési tulajdonságú
• gyorsan megszilárdul
• nyitott idő: 10 - 12 perc
• átdolgozható k. 45 perc elteltével
• szinte szagtalan
• 10 db esztrich kapoccsal
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• csak szakembereknek!

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések: 
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS  nagyon környezetkímélőPLUS

Esztrich kapocs 
Estrichklammern

Repedések, fugák összevarrásához ajánlott hullámos esztrich kapocs.  
Sopro SH 649, Sopro BH 869 és Sopro GH 564 kötőgyantákkal alkalmaz-
ható.

Szállítás	és	tárolás	alatt	
fagytól	védeni	kell. 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

649 Karton (3 kombiedény/ 600 ml) 188 kg

Rend. sz. Kiszerelés 

097-01 Karton/200 db

097-02 Karton/10 zacskó 2000 db

SH 649

Esztrich kapocs
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68 Hidegburkolás

3 – 25 mm

2 – 150 mm1)

3 – 70 mm1)

20 – 70 mm 2)

4 – 40 mm

3 – 20 mm (40 mm-ig bekeverve)

5 – 15 mm

FaserFließSpachtel
Szálerősített, flexibilis aljzatkiegyenlítő fa és ásványi aljzatok  
kiegyenlítésére.  

ObjektFließSpachtel
Sima, tökéletes felületek előállításához vékony és középvastag    
rétegben a burkolási munkálatok előkészítésenként.

FS 10 plus
Ideális vékony vagy csiszolt rétegként elasztikus burkolóanyagok, 
parketta és kerámia alá.

FS 15® plus
Univerzális kiegyenlítő vastag és vékony rétegvastagságban. 
Optimálisan és biztonsággal terül vékony rétegvastagságban 
műanyagtartalmának köszönhetően. 

VarioFließSpachtel
Szálerősített, önterülő és formázható habarcs kiegyenlítéshez, glette-
léshez és lejtések egyidejű kialakításához. 

FließSpachtel hochfest
Erősen terhelhető folyékony aljzatkiegyenlítő üzemekben, 
ipari létesítményekben, garázsokban, külterületen közvetlen  
használandó felületek kialakításához.  

Rapidur® FließEstrich
Folyékony esztrich fűtő- és kötőesztrichek, valamint elválasztó és szi-
getelő rétegek előállításához. 

ambiento® floor 
Rendkívül terhelhető folyékony aljzatkiegyenlítő közvetlen felhaszná-
lású dekoratív felületek kialakítására 3 színben.

Folyékony habarcsok 5  1 0  1 5  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0  5 5  6 0  6 5  7 0  7 5  8 0 mm  ...150

áttekintése

3 – 12 mm

1) 70	mm-ig	(VarioFließSpachtel)	ill.	150	mm	(FS	15®	plus)	kötésben. 2) 20	mm-tól	kvarchomokkal	dúsítva. 
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1 – 10 mm

3 – 60 mm3)

2 – 30 mm

2 – 20 mm

3 – 30 mm

ReparaturSpachtel 
Javítóhabarcs beton, vakolat, fal és esztrichfelületek glettelésére, ki-
töltésére, kiegyenlítésére, javítására. 

Reparatur- & AusgleichsMörtel
Cement alapú, gyorsan kikeményedő, univerzálisan alkalmazható 
tartós felújító és kiegyenlítő habarcs fal- és padlófelületeken gyors 
vakolás, glettelés és javítás elvégzéséhez. Ideális renováláshoz, felújí-
táshoz,  lejtések kialakításához, vakolat, lábazat, üregek kijavítására.

AusgleichsMörtel Trass
Uni ver zá li san al kal maz ha tó, szür ke, nagy szilárdságú glettelőhabarcs 
be ton-, va ko lat- és esztrich alj za tok, illetve fa lak si mí tá sá ra és ja ví-
tá sá ra. Kü lö nö sen al kal mas glet te lő anyagnak vagy lejtőesztrichek 
előál lí tá sá hoz.

Renovier- & AusgleichsPutz
Cementvakolat falfelületek vakolásához, gletteléséhez és javításához. 
Optimális javításokhoz, renováláshoz.  

SchwimmBadPutz
Cement alapú, nagy szilárdságú, gyorsan kikeményedő szálerősített, 
mészhidrát mentes, szürke vakoló-, glettelő- és javítóanyag uszodák és 
medencék falainak építéséhez.  

FließEstrich weiss
Fehér folyóesztrich esztétikus terazzo látvány kialakításához. 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 mm

Állékony habarcsok

30 – 70 mm

áttekintése

FließSpachtel Hybrid
Alfa-félhidrát bázisú folyékony kiegyenlítő kalcium-szulfát és  
öntött-aszfalt esztrichekhez

1 – 50 mm2)

3) Egyszeri,	teljes	felületű	felhordásnál.
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Alapozó

Grundierung

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

749 Hordó: 200 kg  –

Kanna: 25 kg 600 kg

Kanna: 10 kg 600 kg

Kanna: 5 kg 450 kg

Flakon: 1 kg (12 db/karton) 384 kg

Anyagszükséglet:
kb. 100 – 200 g/m2 
hígítatlanul

Oldószermentes, erős koncentrátumú, gyorsan száradó, műgyan-
ta ala po zó erős- és ve gyes nedvszívóképességű alj za tok ra. Cement-
esztrichek, kálcium-szulfát esztrichek (gipsz és folyékony esztrichek), szá-
razesztrichek, gipsz kar to nok, gipszrost lemezek, mész  és gipsz va ko la tok 
elő ke ze lé sé hez. Ásványi ragasztók, habarcsok és szigetelések utólagos 
alapozására. Nagy szívóképességű alj za tok ese té ben víz zel hí gít ha tó. 
Gipsz alapú aljzaton vagy folyékony habarcsokra történő felvitel eseté-
ben hígítatlanul kell használni.

• kül- és beltérre, falra, aljzatra
• alkalmas fal- és padlófűtéshez
• burkolható kb. 10 perc elteltével 23°C-ban kalcium-szulfát esztrich 

aljzatokon kb. 12 óra elteltével 
• oldószermentes
• GISCODE D 1
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon: Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– PG-AIV-F: általános építőipari tanúsítványok (abP), mint rendszervizsgálat DSF 

423/523/623, TDS 823, FDF 525/527, valamint megfelelő csemperagasztó anyagokkal és 
további Sopro termékekkel

– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványai (abP) TDS 823-mal és ZR 618-cal
– DIN EN 14891: a GD 749 teljesíti a tapadásra vonatkozó követelményeket klóros vízben 

történő tárolás után a megfelelő csemperagasztóval és a következő termékekkel: DSF 423, 
DSF 523, DSF RS 623, TDS 823, ZR 618 

– ETAG: az Európai Műszaki Engedély ETA: a 13/0154 szám rendszerelemei az ETAG 022 T.2  
alapján

– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

GD 749

DANMARK
ETA
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Gyorsan
száradó

perckb.

Tapadóhíd Primer S

HaftPrimer S

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

673 Vödör: 10 kg 640 kg 

Vödör: 5 kg 400 kg

Vödör: 3 kg 441 kg

Flakon: 1 kg (10 db/karton) 270 kg

Anyagszükséglet:
kb. 150 g/m2  
az aljzat állapotától függően

Oldószermentes, világosszürke, kvarchomok tartalmú, polimer disz-
perzió alapú, módosított speciális alapozó. Tapadóhidat képez a sima, 
nem szívóképes aljzaton a következő rétegekhez, burkolatok fekte-
téséhez. Különösen ajánljuk meglévő kerámia burkolatokra. Tapadó 
primerként alkalmazható fán, öntöttaszfalt és magnézia esztrichen, vala-
mint régi ragasztó anyag maradványokhoz, lakkokhoz, ill. PVC padlóra.  
Rendszerben hajóépítéshez is felhasználható.

• kül- és beltérre, falra, aljzatra
• nagyon kiadós
• száradási idő 1–2 óra
• alkalmazható fal- és padlófűtéshez
• víz- és oldószermentes
• GISCODE D1
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon: Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– BG Verkehr: engedélyek hajóépítésben történő felhasználáshoz (lásd műszaki adatlap)
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

HPS 673

N
agyon környezetkím

él
ő

kül-
és

beltérresp
eciális alapozó

sp

eciális alapozó

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!
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Anyagszükséglet:
kb. 100 – 200 g/m2   

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

449 Kanna: 10 kg 600 kg

Kanna: 5 kg 450 kg

Doboz: 1 kg (12 db/karton) 384 kg

Tapadást javító  
emulzió

Haftemulsion

Műanyag diszperzió, amely tapadóhídként szolgál ásványi alapú 
vakolatokhoz, esztrichekhez (pl. FS 10 plus, FS® 15 plus). Friss-a-frissre 
eljáráshoz Habarcsok, esztrichek és iszapok adalékaként is hasz-
nálható.

• kül- és beltérre, padlóra
• könnyen felhordható
• kiemelkedő tapadóerő
• megakadályozza a habarcs felhólyagosodását
• GISCODE D1

Műgyanta alapozó

SperrGrund

Egykomponensű, oldószermentes speciális műgyanta alapozó 
erősen vagy vegyesen szívóképes aljzatokhoz. A felhasználás 
módjától függően vízzel hígítható. Speciális alapozó kalcium-szulfát 
esztrichekhez nagy formátumú kőporcelán gres lapok fektetésé-
hez. Különösen alkalmas ásványi ragasztók, habarcsok és szigetelések 
utólagos alapozására. 

• beltérre, falra, padlóra
• különösen ajánljuk kalcium-szulfát esztrichekhez nagy  

formátumú ≤ 1 m² kőporcelán gres lapok fektetésénél
• hígítás cement alapú aljzatoknál max. 1:3 arányban
• hígítás cement- és mészvakolatoknál max. 1:4 arányban
• hígítatlanul nem szívóképes aljzatokhoz
• átdolgozható 2 – 5 óra elteltével
• záróréteget képez az esztrichbe behatoló habarcs nedvessége ellen 
• alkalmas padlófűtéshez
• oldószermentes
• GISCODE D1
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

N
agyon környezetkím

él
ő

Anyagszükséglet:
50 – 150 g/m² az aljzattól függően

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

602 Kanna: 20 kg 480 kg

Kanna: 10 kg 600 kg

Kanna:   5 kg 384 kg

 

Vizzel
hígítható

A
la

po

zókoncentrátum
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HE 449

SG 602

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.
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Epoxi alapozó

Epoxi-Grundierung

Anyagszükséglet:
300 – 500 g/m² az aljzattól függően 

Emissziószegény, nem pigmentált, kétkomponensű folyékony 
epoxigyanta. Alapozóként alkalmazható porózus felületű ásványi alapú 
aljzatok megerősítésére, kötésközvetítőként pedig sima aljzatokra, mint 
pl. fém, öntöttaszfalt és régi bevonatok. Kalcium-szulfát esztrich ala-
pozója nagy formátumú lapok fektetésénél. Az alapozás befejezté-
vel a felület beszórása következik Sopro Quarzsand grob vagy fein-nal.
Cement alapú aljzatok kapilláris nedvesség elleni szigeteléséhez, 
repedések lezárására, fugák kiöntéséhez lefolyóknál, padlóösszefolyóknál 
és kapilláriszáró fugák előállításához. Víz-, tengervíz-, szennyvízálló és 
ellenáll a lúgoknak, hígított savaknak, sóoldatoknak, kőolajnak, kenő- és 
üzemanyagoknak. Nedves, cement alapú aljzatok kapilláris nedvesség 
elleni szigeteléséhez parketta, PVC, stb., gyors lerakása céljából.

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• bedolgozási idő kb. 40 perc
• burkolható kb. 24 óra elteltével
• Sopro PU-FlächenDicht 1570/1571szigetelőanyag alapozója
• kapilláriszáró fugakiöntő-anyag előállításához
• GISCODE RE 30
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• csak szakemberek részére!  

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– PG-AIV-F: (folyamatban) általános építőipari tanúsítványok (abP), mint rendszervizsgálat 

szigetelőrendszerekre csempe- és lapburkolatok alatt és épületszigetelésekre PU-FD 
1570/157-gyel és további Sopro termékekkel

– DIN EN 14891: (folyamatban) az EPG 1522 megfelel PU-FD 1570/1571-gyel és megfelelő 
csemperagasztó anyaggal a klóros vízben történő tárolás utáni szilárdsági követelmények-
nek

– BG Verkehr: (folyamatban)

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

522-44
522-45

Vödör: 10 kg
Vödör (A komp.) 7,5 kg
Vödör (B komp.) 2,5 kg

280 kg

522-83
522-84

Vödör:   4 kg
Vödör (A komp.) 3,0 kg
Vödör (B komp.) 1,0 kg

168 kg

EPG 1522
se

hr emissionsa
rm

MEGÚJULT

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.
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Anyagszükséglet:
175 g/m² 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

637 Vödör: 10 kg 450 kg

Multi alapozó

MultiGrund

Gyorsan száradó, egykomponensű, oldószermentes műgyanta ala-
po zó. Különösen ajánljuk nagy formátumú kőporcelán gres lapok 
kalcium-szulfát esztrichekre történő fektetésénél, valamint mindenfajta 
szívó- és nem szívóképes aljzat előkezeléséhez. A felhordáshoz használ-
ják a Sopro rövid szőrű hengerét. A friss alapozóréteg homokszórása 
Sopro Quarzsand grob-bal történik, vagy hordjanak fel egy réteg Sopro 
HaftPrimer S-t.

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• különösen nagy formátumú kőporcelán gres lapok kalcium- 

szulfát esztrichre történő fektetéséhez
• alkalmas fal- és padlófűtéshez
• felhasználásra kész
• burkolható 30 – 40 perc elteltével
• víz- és oldószermentes
• GISCODE RU 1 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• csak szakemberek részére! 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

MGR 637

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!
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Epoxi záróalapozó

EpoxiSperrGrund

Oldószermentes, két komponensű epoxi záróréteg friss vagy ned-
ves esztrich aljzatok előkészítéséhez. Használható olajtól megtisztított 
betonon. Kiváló tapadási és hálósodási tulajdonságainak köszönhetően 
csökkenti az ozmótikus buborékképződés veszélyét nedves beton- 
vagy esztrich aljzaton. Zárórétegként lezárja a feltörekvő nedvesség 
útját. Víz-, tengervíz-, szennyvízálló és ellenáll a lúgoknak, hígított savak-
nak, sóoldatoknak, kőolajnak, kenő- és üzemanyagoknak. (Kérjen alkalma-
zástechnikai tanácsadást.)

• kül- és beltérre, padlóra
• erős záróréteg, ellenáll a vegyi anyagoknak
• nyitott idő kb. 30 perc
• GISCODE RE 1
• csak szakembereknek! 

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

ESG 868

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Rugalmas tapadó  
iszap

HaftSchlämme Flex

Keverővíz: 
4,5 – 5,0 l/zsák 

Anyagszükséglet:
1,0 – 1,5 kg/m2  szárazeljárással,
1,5 – 2,0 kg/m2  iszapoló eljárással

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

748 Zsák: 25 kg 1000 kg

Egykomponensű, műanyag nemesítésű, trassz tartalmú, tapadó- és 
kontakt iszap kerámia csempék és lapok, beton és természetes kövek, 
valamint térkövek fektetéséhez.

• kül- és beltérre
• biztos kötés a fektetésnél
• tapadóhídként ásványi és cement alapú ágyazóhabarcshoz és 

ásványi, cement alapú aljzatra
• tapadóhídként ásványi és cement alapú kötőesztrichekhez 
• tapadóhídként Sopro DM 610-zel az építkezés helyszínén előállított 

monokorn esztrichekkel 
• tapadóhídként Sopro TrassVerlegeMörtel-lel
• különösen alkalmas padlófűtéshez
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– Tanúsítvány: kevésbé szívóképes csempék és lapok tapadási szilárdsága  Sopro Haft- 

Schlämme Flex alkalmazásával. Vizsgálat száma.: 7885/1/96; 7885/2/96

Trassz
er

edeti

r a j n a i

HSF 748

Anyagszükséglet:
0,6-0,9 kg/m2 rétegenként
= 1,2 – 1,8 kg 
2 munkafázisban

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

 
868-41
868-42

Kombi vödör: 18 kg 
Vödör (A komp.) 15,8 kg
Vödör (B komp.) 2,2 kg

432 kg

868-31
868-32

Kombi vödör: 9 kg
Vödör (A komp.) 7,9 kg
Vödör (B komp.) 1,1 kg

168 kg

Tapadó iszap

HaftSchlämme

 

Trassztartalmú kontakt- és kötőiszap hagyományos vastag ágyazatú 
burkolat fektetéséhez.

• kül- és beltérre
• tapadóhídként kötőesztrichekhez beton és esztrich közé
• ragasztóként vastagágyazású burkolatoknál a földnedves habarcs és a 

csempe, természetes kőburkolat közé
• tapadóhídként Sopro DM 610-zel az építkezés helyszínén előállított 

monokorn esztrichekkel 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– Tanúsítvány: csempék és lapok tapadási szilárdsága HS 448 alkalmazásával. Vizsgálat 

száma.: 1783/84 

Trassz
er

edeti

r a j n a i

Keverővíz: 
8,0 – 8,5 l/zsák 
5,5 – 6,0 l/zsák +2,5 l Sopro FD 447 

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/m2 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

448 Zsák: 25 kg 1000 kg

HS 448
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Sopro GD 749 Sopro SG 602 Sopro HPS 673 Sopro MGR 637
(homokkal  
beszórt) 

Sopro 
EPG 1522
(homokkal  
beszórt) 

Sopro HE 449 1)

Általános tudnivalók

Csemperagasztók • •• •• •• ••
Habarcsok •• •• •• •• •• ••
EMICODE EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS

DGNB: 4. legmagasabb 
minőségi besorolás, 8. sor •• •• •• •• •• 

Aljzatok 

Cement esztrich  •• •• •• ••     ••  3)

Kalcium-szulfát esztrich       •• 2)       •• 2) •• ••
Öntöttaszfalt esztrich  •• ••
Vakolat P II – P III •• •• •• ••       •• 3)

Gipsz és anhidrit vakolat  
P IV – P V •• •• •• ••
Beton szívóképes •• •• •• ••       •• 3)

Beton nem szívóképes •• •• •• •• ••
Régi kerámia burkolat       ••  2) •• •• •• ••
Terrazzo       ••  2) •• •• •• ••
Természetes és beton kövek •• •• •• •• ••
Száraz építő elemek  •• •• •• ••
Fa aljzatok        ••  2) •• •• ••
Stabil ragasztóanyag marad-
ványok •• •• •• ••
Stabil betonlakkok •• •• •• •• ••
Fém     ••  2) ••

1) A “friss-a-frissre” aljzat előkészítés esetén (10-15 perces átszellőztetés után, max. 30 perc) felhasználható a Sopro termékekhez, kivéve a Sopro Fließspachtel 5-öt és a Sopro Anhydrit Fließspachtel-t.  
A Sopro Haftemulsion már nem lehet folyékony formában, a már megszáradt filmréteget el kell távolítani. További információ a Sopro Haftemulsion műszaki adatlapjában. 

2) Kérjük, vegye figyelembe a termék műszaki adatlapját. 
3) Higítva is alkalmazható.

áttekintése 
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A jövő 1-K szigetelő- 
habarcsa 

Számos alkalmazási mód,  
bevizsgáltan hidegflexibilis, 
ezért kültéren is felhasznál-
ható

Szilárd és különösen 
krémes állagú

Reaktív száradás a hajlat-
erősítő szalagok és 
formaelemek között

Sopro DSF RS

Szigetelőanyagok 

Sz
ig

et
el

őa
ny

ag
ok



Reaktív, nagy szilárdságú, egykomponensű ásványi alapú szige-
telőhabarcs flexibilis és repedésáthidaló szigetelések előállításához. 
Alkalmazható a DIN 18534 alapján belső terek, a DIN 18535 alapján 
medencék és víztározók, a DIN 18531 5. része alapján erkélyek, 
teraszok és árkádok, a DIN 18533 alapján pedig talajjal érintkező 
építményrészek szigetelésére.      

• kül- és beltérre, falra, aljzatra
• reaktív kiszáradás a szigetelőszalagok és formaelemek között
• nagy szilárdságú, kiemelkedően krémes állagú
• hosszú nyitott idő (kb. 40 perc)
• gyorsan megszilárdul (2 – 3 óra rétegenként)
• nagyon gazdaságos és zsugorodásmentes
• alkalmas Sopro AEB® szigetelőlemezek ragasztására
• alkalmas Sopro szigetelőszalagok és formaelemek ragasztására
• -5°C-ig bevizsgáltan hidegflexibilis: a DIN EN 14891 alapján CM01P  

osztály 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
 
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rendsze-

rek általános építőipari tanúsítványai (abP) szigetelőszalagokkal: AEB 148, AEB 1176, 
DB 438, DBF 638; szigetelő sarokelemekkel: AEB 642, AEB 643, DE 014, DE 015; szige-
telőmandzsettákkal: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, DWF 089, 
DMB 091; csemperagasztó anyagokkal: Sopro No.101 S1, Sopro No. 101 schnell, Sopro 
No.101 weiss, FKM XL 444, FKM 600, MEG 665, MEG 666, MEG 667; valamint és további 
Sopro termékekkel

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványainak rendszerelemei (abP) AEB 640, AEB plus 639 és 
további Sopro termékekkel

– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványok( abP) ásványi alapú szigetelő habarcsként 
történő alkalmazáskor építményrészek szigeteléséhez a következő anyagokkal: szigete-
lőszalagok: AEB 148, AEB 1176 DB 438, DBF 638; szigetelő sarokelemek: AEB 642, AEB 
643, DE 014, DE 015; szigetelőmandzsetták: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 
131, AEB 132, DWF 089, DMB 091; alapozó: GD 749

– DIN EN 14891: megfelelő Sopro csemperagasztó anyaggal és GD 749-cel CMO1P osztály 
(repedésáthidaló képesség alacsony hőmérsékleten (-5 °C), és ellenáll a klóros víznek)

–  Radonkoncentráció meghatározása: radonvédelem, a radon talajból az épületbe törté-
nő vándorlásának minimalizálása érdekében

Szigetelő fóliák
ragasztása/rögzítése

Szigetelőanyagok 
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Gyors kiszáradás

Nedves helyiségek

Szigetelőhabarcs RS

DichtSchlämme Flex RS

DSF RS 623

vízmegkötés

Er
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Szilárd állag
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Élek és átlapoláso
k

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

623-42 Zsák: 20 kg kb. 1000 kg

Anyagszükséglet:
kb. 1,3 kg/m² 
mm szárazrétegenként 1) 

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

1) A DIN előírása alapján a mini-
mális szárazréteg vastagság, dmin 
biztos eléréséhez egy kiszámított 
mennyiségű hozzáadott vastag-
ságot is meg kell határozni, ami a 
dmin 25%-a.
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Anyagszükséglet:
kb. 1,6  kg/m2  
mm száraz rétegenként 1)

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

823-10 Zsák (A komponens)      10 kg kb. 630 kg

823-44 Kanna (B komponens)   10 kg  kb. 600 kg

823-20 Kombi edény                  20 kg  kb. 360 kg

 · 

*
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Gyorsan kötő, kétkomponensű, flexibilis, ásványi alapú, nagy 
hatásfokú szigetelőhabarcs vízhatlan, repedésáthidaló szigetelések 
előállításához. Alkalmazható a DIN 18531 5. része alapján erkélyek, 
teraszok és árkádok, a DIN 18533 alapján pedig talajjal érintkező 
építményrészek, a DIN 18534 alapján belső terek, a DIN 18535 alap-
ján pedig medencék és víztározók szigetelésére.       

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• gyorsan megköt (kb. 2 óra rétegenként)
• már kb. 2 óra elteltével esőálló
• már kb. 6 óra elteltével ellenáll 3 bar víznyomásnak
• már kb. 6 óra elteltével repedésáthidaló
• hidegben is alkalmazható
• szálerősített, könnyen bedolgozható krémes állagú
• kenhető, szórható, simítható, hengerelhető
• -20°C-ig bevizsgáltan flexibilis: a DIN EN 14891 alapján CM02P osztály
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rendsze-

rek általános építőipari tanúsítványai (abP) szigetelőszalagokkal: AEB 148, AEB 1176, 
DB 438, DBF 638, FDB 524; szigetelő sarokelemekkel: AEB 642,AEB 643, DE 014,  
DE 015; szigetelőmandzsettákkal: AEB 112, AEB 129, AEB 130, AEB 131,AEB 132,  
AEB 133, DWF 089, DMB 091; csemperagasztó anyagokkal: Sopro No.101 S1, Sopro 
No. 101 schnell, VF XL 413, VF 419, VF HF 420, FKM XL 444, M&M 446, FF 450, FKM 600, 
MEG 665, MEG 666, MEG 667, MEG 679, FEP Plus; valamint: WDB 811, WDE 812, WDM 
813 és további Sopro termékekkel

 PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958 és további 
Sopro termékekkel

– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványai (abP) alkalmazásakor ásványi alapú szigetelő 
habarcsként építményrészek szigeteléséhez a következő anyagokkal: szigetelőszalagok: 
AEB 148, DB 438, DBF 638, FDB 524; szigetelő sarokelemek: AEB 642, AEB 643, DE 014, 
DE 015; szigetelőmandzsetták: EB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, 
DWF 089, DMB 091; alapozók: GD 749

– DIN EN 14891: megfelelő Sopro csemperagasztó anyaggal és GD 749-cel CMO2P osztály 
(repedésáthidaló képesség alacsony hőmérsékleten (-20 °C), és ellenáll a klóros víznek)

– DIN 4030-1: vízzáró képesség vizsgálata XA2 osztályba sorolt, 40 °C-os, betont megtá-
madó vízben történő 3 hónapos tárolás után a következő anyagokkal: csemperagasztó: 
MEG 667; fugázóanyag: TF+ 592 grau

– WTA ismertető 4–6 alapján hátoldali vízterhelés: megfelel a vízzárósági vizsgálat 
követelményeinek 0,75 bar esetén

–  Radonkoncentráció meghatározása:  radonvédelem, a radon talajból az épületbe törté-
nő vándorlásának minimalizálása érdekében

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS 

TDS 823
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Turbo szigetelő- 
habarcs 2-K
Turbo- 
DichtSchlämme 2-K

G
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rs
ce
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en

t - 
háromtagú ren

d
szer 

SZ-T 

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

Kombi edény

Zsák + kanna 10-10 kg

Gyors kiszáradás

Tartós igénybevételnek kitett
nedves helyiségek

-20°C

Hidegflexibilitás -20°C-ig

Erkélyek és teraszok

1) A DIN előírása alapján a mini-
mális szárazréteg vastagság, dmin 
biztos eléréséhez egy kiszámított 
mennyiségű hozzáadott vastag-
ságot is meg kell határozni, ami a 
dmin 25%-a.

MicroGum®

technológia

Sopro
Bauchemie GmbH

vízmegkötés

Er
ős
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DSF® 2-K 
Rugalmas szigetelő- 
habarcs 2-K

DichtSchlämme Flex 2-K

Sopro
Bauchemie GmbH

Kétkomponensű, flexibilis, szálerősített, cement alapú szigete-
lőhabarcs flexibilis, repedésáthidaló kötőszigetelések előéllításához. 
Alkalmas a DIN 18534 alapján belső terek (zuhanyzók, mosodák, 
WC-k), a DIN 18535 medencék és víztartályok, a DIN 18531 5. része 
alapján erkélyek, teraszok, árkádok szigetelésére.

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• 2-2,5 óra elteltével már esőálló
• szálerősített
• páraáteresztő
• kenhető, szórható, simítható, hengerelhető
• -20°C-g bevizsgáltan hidegflexibilis: a DIN EN 14891 alapján 

CM02P osztály
• hajóépítéshez is alkalmazható rendszerben  
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rend-

szerek általános építőipari tanúsítványai (abP) szigetelőszalagokkal: AEB 148, AEB 
1176, DB 438, DBF 638; szigetelő sarokelemekkel: AEB 642, AEB 643, DE 014, DE 015; 
szigetelőmandzsettákkal: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, AEB 
645, AEB 1172, AEB 1173, AEB 1174, DWF 089, DMB 091; csemperagasztó anyagokkal: 
Sopro No.101 S1, Sopro No. 101 schnell, VF XL 413, FKM XL 444, FF 450, FKM 600; és 
WBD 811, WDE 812, WDM 813, valamint további Sopro termékekkel)

– DIN EN 14891: megfelelő Sopro csemperagasztó anyaggal és GD 749-cel CMO2P osztály 
(repedésáthidaló képesség alacsony hőmérsékleten (-20 °C), és ellenáll a klóros víznek) 

–  BG Verkehr: engedélyek hajóépítésben történő felhasználáshoz (lásd műszaki adatlap)
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS  

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

423-23 Zsák: 24 kg A komp. por 960 kg

423-43 Kanna: 8 kg B komp. folyékony 480 kg

Anyagszükséglet:
kb. 2,0 kg/m² 
mm szárazrétegenként 1)

Szórható

DSF 423

Szórható
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Keverővíz:
5,6-7,5 l/zsák a  
felhordás módjától függően

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/m² 
mm száraz rétegenként 1)

DSF® 1-K 
Rugalmas szigetelő- 
habarcs 1-K

DichtSchlämme Flex 1-K

 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

523-20 Zsák: 20 kg 1000 kg

523-10 Zsák: 10 kg   700 kg

Sopro
Bauchemie GmbH

DSF 523

N
agyon környezetkím

él
ő

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

1) A DIN előírása alapján a mini-
mális szárazréteg vastagság, dmin 
biztos eléréséhez egy kiszámított 
mennyiségű hozzáadott vastag-
ságot is meg kell határozni, ami a 
dmin 25%-a.

1) A DIN előírása alapján a mini-
mális szárazréteg vastagság, dmin 
biztos eléréséhez egy kiszámított 
mennyiségű hozzáadott vastag-
ságot is meg kell határozni, ami a 
dmin 25%-a.

Egykomponensű, flexibilis, cement alapú szigetelőhabarcs vízhat-
lan, repedésáthidaló szigetelések előállításához. Alkalmas erkélyek, 
teraszok, zuhanyzók, mosdók, WC-k, úszómedencék szigetelésé-
hez. Erkélyeken, teraszokon található régi, szilárd, hordozóképes csem-
peburkolatok szigetelésére (lap-a-lapon). 4 m vízmélységig víztárolók 
belső szigetelésére is alkalmas a DIN 18535 alapján.  

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• bedolgozási idő: kb. 2 óra
• páraáteresztő
• hengerelhető, simítható, kenhető, szórható
• száradási idő rétegenként kb. 4 óra
• víztárolókhoz is alkalmazható
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rendsze-

rek általános építőipari tanúsítványai (abP) szigetelőszalagokkal: AEB 148, AEB 1176, 
DB 438, DBF 638; szigetelő sarokelemekkel: AEB 642, AEB 643, DE 014, DE 015; szige-
telőmandzsettákkal: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131,AEB 132, AEB 645, 
DWF 089, DMB 091; összeeresztések ragasztása: RMK 818, MKS 819, WB 588, TDS 
823; csemperagasztó anyagokkal: Sopro No.101 Classic, Sopro No.101 S1, Sopro No. 
101 schnell, FKM XL 444, FKM 600, VF 419, VF XL 413, VF HF 420, MEG 665, MEG 666, 
MEG 667, MG 669, MG 679, FF 450, FF 451, M&M 446, SC 810; valamint: WBD 811, WDE 
812, WDM 813 és további Sopro termékekkel 

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS 
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Keverővíz:
6,5-7,0 l/zsák  
a felhordás módjától függően

Anyagszükséglet:
kb. 3-6 kg/m²

Szigetelőhabarcs

DichtSchlämme  

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

422 Zsák: 25 kg 1000 kg

Cement alapú, egykomponensű, vízzáró szigetelőanyag, vízszige-
telésre nem nyomó felületi és szivárgó víz ellen falon, betonon, vakolt 
felületeken. 

• kül- és beltéren, falon, padlón
• hengerelhető, simítható, kenhető
• pozitív és negatív oldali víznyomás elleni szigetelésként  

alkalmazható.
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– WTA ismertető 4–6 alapján hátoldali vízterhelés: megfelel a vízzárósági vizsgálat 

követelményeinek 0,75 bar esetén

Képzések az ország több helyszínén,
sokrétű, hozzáértő tanácsadással.

Váljon még profi bb szakemberré!

´

 www.sopro.com • profi akademia@sopro.hu 
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ZR Turbo MAXX 
Cement alapú 
reaktív szigetelés
Zementäre Reaktivabdichtung 
2-K

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

618 Kombi edény: 24 kg 360 kg 

nagyon
kiadós

K
ie

m
el

ke
dő

 felületi teljesítm
é
n

y MicroGum®

technológia

vízmegkötés

Er
ős

en kristályos

 

Bitumenmentes, gyorsan kiszáradó, nagyon kiadós, kétkompo-
nensű, ásványi alapú (MDS) reaktív szigetelés flexibilis és repe- 
désáthidaló épületszigetelések kialakításához. Alkalmazható DIN 
18531 5. része alapján erkélyek, teraszok és árkádok, a DIN 18533 
alapján talajjal érintkező építményrészek, a DIN 18534 alapján belső 
terek, a DIN 18535 alapján pedig medencék és víztározók szigetelé-
sére. A MicroGum® technológia biztosítja rendkívüli flexibilitását.   

• kül- és beltérre, falra, aljzatra
• már kb. 2,5 óra elteltével esőálló
• kb. 6 óra elteltével repedésáthidaló
• már kb. 6 óra elteltével ellenáll 2,5 bar víznyomású víznek
• a munkagödör már kb. 6 óra elteltével betemethető
• hideg és enyhén nedves felületeken is használható
• radonbiztos, vízgőzáteresztő, UV-álló, festhető és vakolható
• szilárd, könnyen bedolgozható krémes állagú
• a kiszáradása láthatóan ellenőrizhető a színének változása miatt
• hengerelhető, kenhető, festhető és szórható
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rend-

szerek általános építőipari tanúsítványai (abP) szigetelőszalagokkal: AEB 148, AEB 
1176, DB 438, DBF 638, FDB 524; szigetelő sarokelemekkel: AEB 129, AEB 130,  
AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, AEB 645, AEB 1172, AEB 1173, AEB 1174, DWF 
089; szövet: KDA 662; csemperagasztó anyagokkal: Sopro No.101 S1, Sopro No. 101 
schnell, FVF HF 420, FKM XL 444, FKM 600, MEG 665, MEG 666, MEG 667; és további 
Sopro termékekkel

– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványai (abP) alkalmazásakor ásványi alapú szigetelő 
habarcsként építményrészek szigeteléséhez a következő anyagokkal: szigetelőszalagok: 
AEB 148, AEB 1176, DB 438, DBF 638, FDB 524; szigetelő sarokelemek: AEB 642,  
AEB 643, DE 014, DE 015; szigetelőmandzsetták: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, 
AEB 131, AEB 132, AEB 645, DMB 091, AEB 1172, AEB 1173, AEB 1174, DWF 089;  
szövet: KDA 662; alapozó: GD 749

– PG-ÜBB: általános építőipari tanúsítványok (abP) építményrészek szigetelésének átmene-
tére vonatkozóan vízzáró beton építményekre

– DIN EN 14891: megfelelő Sopro csemperagasztó anyaggal és GD 749-cel CMO1P osztály 
(repedésáthidaló képesség alacsony hőmérsékleten (-20 °C), és ellenáll a klóros víznek)

– Radonbiztonsági jelentés: (folyamatban)
– UV sugárzással szembeni ellenállóképesség: (folyamatban)  
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Anyagszükséglet:
kb. 1,2 kg/m2 mm  
szárazrétegenként 1) 
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Sopro
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ró rgasztás

Élek és átlapoláso
k

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

MEGÚJULT

A legnagyobb  

bedolgozási igényeket 

kielégítő új receptúra! 

Gyors kiszáradás

Nedves helyiségek

-20°C

Hidegflexibilitás -20°C-ig

Erkélyek és teraszok

1) A DIN előírása alapján a mini-
mális szárazréteg vastagság, dmin 
biztos eléréséhez egy kiszámított 
mennyiségű hozzáadott vastag-
ságot is meg kell határozni, ami a 
dmin 25%-a.
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Sokoldalúan alkalmazható, 
gyorsan esőálló 
reaktív szigetelés.

Bitumenmentes, szilárd és 
krémes állagú.

Kedvezőtlen időjárási 
körülmények mellett is 
használható.

Sopro ZR Turbo MAXX

Bitumenmentes 
hullámtörőnk
Szinte mindenhol alkalmazható ásványi
alapú reaktív szigetelés.



FDF 525 

Szórható
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Kenhető szigetelőfólia

FlächenDicht flexibel

Anyagszükséglet:
kb. 0,6 kg/m² 
mm rétegenként 

Rendkívül elasztikus, repedésáthidaló, egykomponensű oldószermentes, 
kenhető szigetelőfólia. Rétegzárások létrehozásához csempézett és 
lappal burkolt falon és padlón, nedves környe zetben, pl.: fürdőkben, 
zuhanyzókban, mosdókban és egészségügyi létesítményekben. 

• beltérre, falra, padlóra
• felhasználásra kész
• gyorsan száradó (1. réteg: 1,5 – 2,5 óra, 2. réteg 3 – 5 óra)
• padlófűtéshez is alkalmas
• hengerelhető, simítható, kenhető, szórható
• repedésáthidaló
• oldószermentes
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rend-

szerek általános építőipari tanúsítványai (abP) szigetelőszalagokkal: AEB 148, AEB 
1176, DB 438, DBF 638; szigetelő sarokelemekkel: AEB 642, AEB 643, DE 014, DE 015; 
szigetelőmandzsettákkal: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, AEB 
645, DWF 089, DMB 091, AEB 1172, AEB 1173, AEB 1174; összeeresztések ragasztása 
esetén: RMK 818, MKS 819, WB 588, TDS 823; DSF RS 623; csemperagasztó anyagok-
kal: Sopro No.101 Classic, Sopro No.101 S1, Sopro No. 101 schnell, Sopro No.101weiss,  
VF XL 413, VF 419, VF HF 420, FKM XL 444, M&M 446, FF 450, FF 451, FKM 600, MEG 
665, MEG 666, MEG 667, MG 669, MG 679, SC 808, SC 809, SC 810; egyéb: WDB 811, 
WDE 812, WDM 813; addalékanyag FDF-KM 027 és további Sopro termékekkel

– ETAG: ETA 13/0155 sz. rendszerelemei az ETAG 022 T.1  alapján; tűzveszélyességi osztály: 
E/Efl as következő anyagokkal: szigetelőszalagok AEB 641, AEB 148; szigetelő saroke-
lemek: AEB 642, AEB 643; szigetelőmandzsetták: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, 
AEB 131, AEB 132, AEB 645 összeeresztések ragasztása: MKS 819; csemperagasztó 
anyagok: Sopro No.101 S1, Sopro No. 101 schnell, Sopro No.101weiss, FKM XL 444, SC 
808 és további Sopro termékekkel 

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

525-20 Vödör: 20 kg 600 kg

525-45 Vödör: 15 kg 600 kg

525-43 Vödör:   5 kg 440 kg

525-46 Vödör:   3 kg 441 kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Kenhető szigetelőfólia 
kontrasztanyag
FlächenDicht flexibel 
KontrastMittel

Folyékony adalékanyag Sopro FlächenDicht flexibel kenhető szigete-
lőfólia megszínezésére a második szigetelőréteg felhordása előtt.  A 
felhordott különböző szigetelőrétegek egyszerűbb megkülönböztetéséhez és 
ellenőrzéséhez.
  
• a kontrasztanyag fecskendőkben van, így könnyen adagolható 
• kontrasztszín előállításához a DIN 18534 alapján
• FDF 525-tel rendszerben bevizsgált
• egyszerűen bekeverhető, nem szükségesek egyéb eszközök
• alkalmazható FlächenDicht flexibel 525-höz 
• 1 ml kontrasztanyag 1 kg FlächenDicht flexibel-hez
 

FDF-KM 027

Rend. sz. Kiszerelés 

027 Karton: 6 x 10 ml
Anyagszükséglet:
1 ml/1 kg Sopro FDF 

FDF 525 FDF-KM 027-tel

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Sopro
Bauchemie GmbH N

agyon környezetkím
él
ő

DANMARK
ETA
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Rendkívül rugalmas, szövetkasírozott sarokelem sarkokban 
lévő csatlakozó és dilatációs fugák biztonságos, rugalmas és vízzáró 
áthidalására Sopro kenhető szigetelőanyagokkal kerámia csempék és 
lapok, valamint természetes kövek alatt.

• kül- és beltérre
• rugalmas tágulási zóna
• optimális tapadás
• lúgálló
• víz- és időjárásálló
• Sopro kenhető szigetelésekkel együttesen alkalmazva
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rend-

szerek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523, DSF RS 
623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványok (abP) alkalmazásakor DSF RS 623, TDS 823, 
ZR 618 és további Sopro termékekkel

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS 

Belső sarokszigetelő
Dichtecke innen

DE 014

Külső sarokszigetelő
Dichtecke außen

DE 015

N
agyon környezetkím

él
ő

Rend. sz. Kiszerelés 

014 50 db (belső) 140 x 120 mm

015 50 db (külső) 140 x 120 mm

DE

Rend. sz. Kiszerelés Tekercs/raklap Raklap

438-01 Tekercs: 50 m (120 mm széles) 100 kb. 192 kg

438-02 Tekercs: 10 m (120 mm széles)  392 kb. 150 kg

438-03 Tekercs: 50 m (100 mm széles)  100 kb. 172 kg

Rugalmas hajlat- 
erősítő szalag

Dichtband

Kiemelkedően rugalmas, szövetkasírozott szigetelősza lag kapcsolódó 
és dilatációs fugák flexibilis és vízálló áthidalásához Sopro kenhető 
szigetelőanyagokkal kerámia csempék és lapok, valamint természetes 
kövek alatt.

• kül és beltérre, falra, padlóra
• lúg-, víz- és időjárásálló
• a Sopro szigetelőrendszereihez
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018) 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rend-

szerek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523, DSF RS 
623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványok (abP) alkalmazásakor DSF RS 623, TDS 823, 
ZR 618 és további Sopro termékekkel

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS 

N
agyon környezetkím

él
ő

DB 438
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Rugalmas szigetelő-
mandzsetta falra

Dichtmanschette  

Wand Flex

 

Rugalmas, lúgálló szigetelőmandzsetta csempék és lapok alatti   
14 – 38 mm csőátvezetések szigetelésére vízzáró rendszerek kialakításá-
nál. Optimálisan tapad a Sopro összes szigetelőrendszeréhez. 
• kül- és beltérre, falra, padlóra
• flexibilis tágulási zónával
• optimális tapadás
• lúgálló, víz- és időjárásálló
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rendsze-

rek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523,  
DSF RS 623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958 és további 
Sopro termékekkel

– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványok (abP) alkalmazásakor DSF RS 623, TDS 823, 
ZR 618 és további Sopro termékekkel

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS 

N
agyon környezetkím

él
ő

Rend. sz. Kiszerelés Méret Cső külső átmérője

089 Karton: 25db kb. 150 × 150 mm 14 – 38 mm

DWF 089

Szigetelőmandzsetta 
padlóra
Dichtmanschette 
Boden

Rugalmas, lúgálló padlómandzsetta lefolyók csempe és járólap 
alatti biztonságos szigeteléséhez vízálló rendszerek létrehozásánál. 
Optimálisan tapad a Sopro kenhető és tekercses kiszerelésű szigetelő-
rendszereihez. 
• kül- és beltérre, padlóra
• párazáró és vízálló
• lúgálló és ellenáll a felületaktív anyagoknak
• szakadás- és időjárásálló

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rendsze-

rek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523,  
DSF RS 623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639 és további Sopro  
termékekkel

– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványok (abP) alkalmazásakor DSF RS 623, TDS 823 
és további Sopro termékekkel

DMB 091

Rend. sz. Kiszerelés Méret

091 Karton: 25 db kb. 400 × 400 mm
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A zuhanytálca beépítése Sopro Fürdőszobai szigetelőszalaggal 
(WDB 811), az esztrichen lévő szigetelés és a burkolat összekö-
tése a peremmel rendelkező zuhanytálcával.

Sopro Wannen-
DichtBand 
WDB 811

(Fürdőszobai
szigetelőszalag)

Sopro Wannen-
DichtEcke 
WDE 812

(Fürdőszobai
sarok-
szigetelő)

2 x Sopro Fürdőszobai
többsarkos szigetelő WDM 813

Sopro Wannen-
DichtMultiecke 
WDM 813

(Fürdőszobai
többsarkos 
szigetelő)

Sopro fürdőszobai
többsarkos 
szigetelő és sarokszi-
getelő egymással 
fedésben

Sopro fürdőszobai
többsarkos 
szigetelő a padló 
csatlakozásánál

Sopro fürdőszobai
többsarkos szigetelő a 
zuhanytálca és a kád 
pereménél

Perem nélküli zuhanyzótálca beépítése Sopro fürdőszobai szigetelőrendszerrel

Kitüntetve a 

BA
K

A
 A

w

ard 2019 term
ék

dí
jja

l 
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Rugalmas, öntapadós, két oldalon speciális szövettel bevont, 
kiváló minőségű polipropilén fürdőszobai szigetelőszalag zuhany-
zók és kádak peremének vízzáró összedolgozására a szigetelőré-
teggel. Megfelel a DIN 18534 szabványnak, használatával nincs szükség 
külön szigetelésre a kád és zuhanytálca alatt és mögött.  

• igényes kivitelezésű, teljes kádszigetelő rendszer egyedülálló 
formaelemekkel

• Sopro WBE 812 fürdőszobai sarokszigetelővel kombinálva
• Sopro WDM 813 fürdőszobai többsarkos szigetelővel kombinálva
• Sopro WDM 814 fürdőszobai kádszigetelő-szalaggal kombinálva
• rugalmas
• butilmentes öntapadó csíkkal
• lúgálló
• különösen kis beépítési vastagság
• felhasználásra kész, gyors, egyszerű beépítés

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rendsze-

rek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523, DSF 423, 
TDS 823, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958 és további 
Sopro termékekkel

Fürdőszobai  
szigetelőszalag

Wannen DichtBand

Rend. sz. Kiszerelés 

811-02 Tekercs: 25 m (120 mm széles)

811-01 Tekercs:   5 m (120 mm széles)

WDB 811

Rugalmas, öntapadós, két oldalon speciális szövettel bevont, 
kiváló minőségű polipropilén kádsarok szigetelő. Belső sarok flexi-
bilis tágulási sávval zuhanyzók és kádak peremének vízzáró össze-
dolgozására a szigetelőréteggel. Megfelel a DIN 18534 szabványnak,  
használatával nincs szükség külön szigetelésre a kád és zuhanytálca alatt 
és mögött.  

• a rugalmas tágulási zónának köszönhetően minden formájú 
kádhoz alkalmazható 

• falak 90° sarkainak kiépítéséhez
• butilmentes öntapadó csíkkal
• további Sopro fürdőszobai szigetelőanyag rendszerelemekkel  

kombinálható
• lúgálló
• vékony rétegű

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rendsze-

rek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523, DSF 423, 
TDS 823, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958 és további 
Sopro termékekkel 

Fürdőszobai  
sarokszigetelő

Wannen DichtEcke

Rend. sz. Kiszerelés 

812-01 db / 25 m

812-02 Karton (10 db / 5m)

WDE 812 
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Rugalmas, öntapadós, két oldalon speciális szövettel bevont, 
kiváló minőségű polipropilén multifunkcionális kádszigetelő sarok 
zuhanyzók és kádak peremének vízzáró összedolgozására a szige-
telőréteggel. Megfelel a DIN 18534 szabványnak, használatával nincs 
szükség szigetelésre a kád és zuhanytálca alatt és mögött.

• a rugalmas tágulási zónának köszönhetően minden formájú 
kádhoz alkalmazható

• multifunkcionális formaelem flexibilis tágulási sávval
• butilmentes öntapadó csíkkal
• további Sopro fürdőszobai szigetelőanyag rendszerelemekkel kombi-

nálható
• lúgálló
• vékony rétegű
• felhasználásra kész, gyors, egyszerű beépítés

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rendsze-

rek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523, DSF 423, 
TDS 823, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958 és további 
Sopro termékekkel 

Fürdőszobai több- 
sarkos szigetelő

WannenDicht-Multiecke

Rend. sz. Kiszerelés 

813-01 db / 25 m 

813-02 Karton (10 db) / 5m)

WDM 813

Fürdőszobai  
víz- és hangszigetelő 
szalag
WannenDicht Schallschutz

Öntapadó fürdőszobai hangszigetelő-szalag kádakhoz és zuhany-
zókhoz. Csökkenti a zajátadást, és megakadályozza hanghidak 
kialakulását a kád, a zuhanyzó és a perem között. A hangszigete-
lő-szalagot kiegészítésként alkalmazzuk a fürdőszobai szigetelőszalag 
mellett a hanghatások csökkentésére.

• csökkenti a zajszintet
• további Sopro fürdőszobai szigetelőanyag rendszerelemekkel kombi-

nálva
• öntapadós hátoldala egyszerűen felragasztható 
• vastagság: kb. 3 mm

Rend. sz. Kiszerelés 

814 Tekercs (30 mm széles) 5 m

Karton (10 tekercs / 30 mm széles) 5 m

WDS 814

ÚJ
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5 x nagyobb tapadószilárdsági 
érték, mint a hagyományos 
szigetelőfóliáknál.

Megfelel a  DIN 18534 követelmé-
nyeinek a W3-I osztályban a vegyi 
és mechanikai terhelés tekinteté-
ben. 

Az egyedülálló felületi struktúrája 
optimális védelmet biztosít a 
kapilláris nyomás ellen.

Sopro AEB® Szigetelő és 
feszültségmentesítő fólia HD
Kiemelkedő vízszigetelést biztosít erkélyeken és teraszokon. 
Rendkívüli teherbírás: a legnagyobb víz, vegyi és mechanikai 
terheléshez fejlesztették ki.
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AEB®  
Szigetelő és  
feszültségmentesítő 
fólia HD
Abdichtungs-  
und EntkopplungsBahn HD

  

AEB HD 958

Rendkívüli terheléshez, 

optimális  

ipari felhasználásra! 

Innovatív, rendkívül vékony (mindössze 0,3 mm) szigetelő és 
feszültségmentesítő fólia szövetfátyol nélkül fal- és padlófelületek 
biztos és rugalmas, magas minőségű szigetelésére kerámia csempe és 
 lap burkolatok, illetve természetes kövek alatt. Kiválóan alkalmazható 
rendkívüli víz- vagy vegyi terhelésnek, valamint mechanikai beha-
tásoknak kitett kritikus területeken.

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• megfelel a DIN 18534 mechanikai és vegyi terhelésre vonatkozó 

követelményeinek
• a ZDB / euroFEN ismertető szerinti feszültségmentesítő rendszer
• 5 x nagyobb a tapadószilárdsága, mint a hagyományos  

szigetelőfóliáknak
• egyedülálló felületi struktúrája optimális védelmet biztosít a 

kapilláris nyomás ellen
• kiemelkedő vegyi terheléshez
• rendkívüli mechanikai terheléshez
• párazáró
• szigetelő és feszültségmentesítő
• rugalmas és repedésáthidaló
• kiválóan alkalmazható határidős építkezések szigetelési munkálatai-

hoz és felújításhoz
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő anyagokkal: szigetelőszalagok:  
AEB HD 1161, AEB 148, AEB 1176, AEB 176, AEB 177; szigetelő sarokelemek:  
AEB HD 1162, AEB HD 1163; szigetelőmandzsetták: AEB HD 1164, AEB HD 1165,  
AEB 112, AEB 129 – 133, AEB 1172, AEB 1173, AEB 1174, DWF 089;132; szigetelőfóliák 
ragasztása: FDK 415; összeillesztések ragasztása: RMK 818, FDK 415, TDS 823; csem-
peragasztók: VF HF 420, MEG 665, MEG 666, MEG 667, DBE 500, Sopro No 101 S1 és 
további Sopro termékekkel

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Nagy 
terhelhetőség

Sz
igetelő rendszer

EK-W-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Anyagszükséglet:
1,00 – 1,05 m²/m² 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

958-01 Tekercs: 30 m (100 cm széles) kb. 260 kg

N
agyon környezetkím

él
ő

Sz
igetelő rendszer

EK-G-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Sz
igetelő rendszer

EK-M-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Praktikus 1 cm-es be-

osztású négyzetrácsos 

jelöléssel.
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Nagy 
terhelhetőség

N
agyon környezetkím

él
ő

Innovatív, nagy vegyi és mechanikai terhelésnek ellenálló, magas 
minőségű szigetelőszalag külső szövetfátyol borítás nélkül csat-
lakozó és dilatációs fugák vízhatlan lezárására Sopro AEB® Szigetelő 
és feszültségmentesítő fólia HD-val együttesen alkalmazva kerámia és 
természetes kő burkolatok alatt.

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• rendkívüli mechanikai terheléshez
• egyedülálló felületi struktúrája optimális védelmet biztosít a 

kapilláris nyomás ellen
• rendkívüli vegyi terheléshez
• rugalmas és repedésáthidaló
• felhasználásra kész
• gyorsan és egyszerűen bedolgozható 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) Sopro AEB® HD 958-cal és további Sopro termé-
kekkel

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

AEB® HD  
Szigetelőszalag

AEB® HD Dichtband

AEB HD 1161

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

1161-01 Tekercs: 25 m (120 mm széles) kb. 165 kg

Nagy 
terhelhetőség

N
agyon környezetkím

él
ő

AEB® HD  
Szigetelősarok 
külső/belső
AEB® HD Dichtecke  
innen/außen

AEB HD 1162/1163 Innovatív, nagy vegyi és mechanikai terhelésnek ellenálló, magas 
minőségű szigetelőszalag szövetfátyol borítás nélkül külső és belső 
sarkok vízhatlan lezárására Sopro AEB® Szigetelő és feszültségmentesítő 
fólia HD-val együttesen alkalmazva kerámia és természetes kő burkola-
tok alatt.

• kül- és beltérre
• rendkívüli mechanikai terheléshez
• egyedülálló felületi struktúrája optimális védelmet biztosít a 

kapilláris nyomás ellen
• kiemelkedő vegyi terheléshez
• rugalmas és repedésáthidaló
• felhasználásra kész
• gyorsan és egyszerűen bedolgozható

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) Sopro AEB® HD 958-cal és további Sopro termé-
kekkel

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés 

1162-01 db (belső) kb. 120 × 120 mm

1163-01 db (külső) kb. 110 × 110 mm

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

AEB HD 1164

AEB HD 1165

Nagy 
terhelhetőség

N
agyon környezetkím

él
ő

AEB® HD  
Szigetelőmandzsetta
AEB® HD Dichtmanschetten

AEB HD 1164/1165 Innovatív, nagy vegyi és mechanikai terhelésnek ellenálló, szö-
vetfátyol bevonat nélküli, magas minőségű szigetelőmandzsetta 
rugalmas tágulási sávval mindenfajta csőáttörés szigeteléséhez Sopro 
AEB® Szigetelő és feszültségmentesítő fólia HD-val együttesen alkalmaz-
va kerámia és természetes kő burkolatok alatt.

• kül- és beltérre
• rendkívüli mechanikai terheléshez
• egyedülálló felületi struktúrája optimális védelmet biztosít a 

kapilláris nyomás ellen
• kiemelkedő vegyi terheléshez
• rugalmas és repedésáthidaló
• felhasználásra kész
• gyorsan és egyszerűen bedolgozható

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) Sopro AEB® HD 958-cal és további Sopro termé-
kekkel

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Csőáttörés átmérője

1164-01 belső db (kb. 145 × 145 mm) 10 – 18 mm

1165-01 külső db (kb. 155 × 155 mm) 18 – 25 mm
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AEB®   
Rugalmas szigetelő- 
szalag középen kiköny-
nyített gumis résszel
AEB®Dichtband Flex mit Falz

AEB 1176

N
agyon környezetkím

él
ő

Rend. sz. Kiszerelés 

1176-02 tekercs 50 m (120 mm széles)  

1176-01 tekercs 10 m (120 mm széles)

Rugalmas, középen az egyszerűbb bedolgozhatóság érdekében 
kikönnyített gumis résszel rendelkező, mindkét oldalán speciális 
szövetfátyollal bevont szigetelőszalag kenhető és tekercses Sopro szige-
telőanyagok csatlakozó és dilatációs fugáinak biztos, rugalmas és vízmentes 
szigeteléséhez kerámia csempék és lapok, valamint természetes kőburkola-
tok alatt. 

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• a középső gumis rész optimális szigetelést biztosít a fal és a 

padló csatlakozásánál 
• különösen rugalmas
• kétoldali speciális szövetfátyol bevonat
• alkalmazható az összes Sopro szigetelőrendszerhez
• lúgálló
• víz- és időjárásálló
• Sopro kenhető szigetelésekkel kombinálható
• praktikus méterenkénti jelöléssel
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rendsze-

rek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523,  
DSF RS 623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958 és továb-
bi Sopro termékekkel

– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványok (abP) építményrészek szigeteléséhez ZR 618-
cal és további Sopro termékekkel 

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

 · 
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AEB®  
Sarokszigetelő belső 
sarok  
AEB® Dichtecke innen

AEB 642

AEB®  
Sarokszigetelő külső 
sarok
AEB® Dichtecke außen

AEB 643

Előre megformázott, mindkét oldalán speciális szövetfátyollal 
bevont sarokelemek belső és külső sarkok rugalmas, tartós és biz-
tonságos szigetelésére.

• kül- és beltérre
• rugalmas
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rend-

szerek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523, DSF RS 
623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639 és további Sopro termékekkel

– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványok (abP) építményrészek szigeteléséhez ZR 618-
cal és további Sopro termékekkel 

– ETAG: az ETAG 022 T.1 alapján az ETA 13/0155 sz. rendszerelemi, illetve ETAG 022 T.2 
alapján az ETA 13/0154 sz. rendszerelemei

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés 

642 db (belső) kb. 120 × 120 mm (karton: 25 db)

643 db (külső) kb. 110 × 110 mm (karton: 25 db)

N
agyon környezetkím

él
ő

DANMARK
ETA

AEB 642/643
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92 Hidegburkolás Lásd a hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezek 
összefoglaló táblázatát a 96. oldalon.

AEB® 
Szigetelő és  
feszültségmentesítő 
fólia
Abdichtungs-  
und EntkopplungsBahn

Vastagság: kb. 0,4 mm

Anyagszükséglet:
kb. 1,00-1,05 m2/m2 

Vékony, vízszigetelő, repedést áthidaló, mindkét oldalán speciális 
szövetfátyollal bevont polietilén szigetelő és feszültségmentesítő 
fólia. Biztonságos és rugalmas szigetelést képez fürdőszobák, 
zuhanyzók és vizes helyiségek kerámia csempe és  lap burkolata, 
illetve természetes kövek alatt falon vagy padlón. Belső terek szi-
geteléséhez a DIN 18534 alapján. Kiváló határidős építkezéseken, 
felújításokon gyors szigetelés kivitelezésére.

• beltérre, falra, padlóra
• vízzáró
• a ZDB / euroFEN ismertető szerinti feszültségmentesítő rendszer
• rugalmas és repedésáthidaló
• felhasználásra kész, szakadásmentes
• lúg- és felületaktív szer ellenálló
• nem öregszik, nem rothad el
• gyorsan és egyszerűen bedolgozható
• ellenáll a mikroorganizmusoknak
• praktikus 1 cm-es beosztású négyzetrácsos jelöléssel 
• 150 cm-es szélességben is kapható az összeillesztések számának  

csökkentéséhez
• vastagság: kb. 0,4 mm 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő anyagokkal: szigetelőszalagok: AEB 
641, AEB 148, AEB 1176, AEB 176, AEB 177; szigetelő sarokelemek: AEB 642, AEB 643;  
szigetelőmandzsetták: AEB 112, AEB 129, AEB 130, AEB 131, AEB 132, AEB 133,

 AEB 645, AEB 1172, AEB 1173- AEB 1174, DWF 089; DWF 089; fóliák összeragasztása: 
FDK 415, DSF RS 623; összeillesztések ragasztása: RMK 818, MKS 819, WB 588, TDS 
823, FDK 415, DSF RS 623; csemperagasztók: Sopro No.101 S1, Sopro No. 101 schnell, 
VF 419, FKM XL 444, FKM 600, FF 450, FF 451; kiegészítők: WDB 811, WDE 812, 
WDM 813 és további Sopro termékekkel

– ETAG: az ETAG 022 T.2 alapján az ETA 13/0154 sz. rendszerelemei a következő termé-
kekkel: szigetelőszalagok: AEB 641; szigetelő sarokelemek: AEB 642, AEB 643; szi-
getelőmandzsetták: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, AEB 645; 
összeillesztések ragasztása: MKS 819; csemperagasztók: Sopro No.101 S1, Sopro No. 
101 schnell, SC 808; alapozó: GD 749 és további Sopro termékekkel

– Tűzveszélyességi osztály: Efl

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

AEB 640

Sz
igetelő rendszer

EK-W-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Sz
igetelő rendszer

EK-G-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

640-01 Tekercs: 30 m (100 cm széles) kb. 267 kg

640-03 Tekercs: 30 m (150 cm széles) kb 410 kg

N
agyon környezetkím

él
ő

Sopro
Bauchemie GmbH

DANMARK
ETA

Praktikus 1 cm-es 

beosztású négyzetrács 

jelöléssel.
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AEB® plus 
Szigetelő és  
feszültségmentesítő 
fólia plus
Abdichtungs-  
und EntkopplungsBahn plus

Vastagság kb. 1,1 mm

 

Rugalmas, vízszigetelő, repedést áthidaló, szigetelő és feszült-
ségmentesítő fólia különösen teraszok és erkélyek kerámia, termé-
szetes kő, illetve nagyformátumú kőporcelán gres lap burkolatának 
gyors és biztos szigetelésére, illetve feszültségmentesítésére.   

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• vízzáró, feszültséglevezető és rendkívül terhelhető
• rugalmas és repedésáthidaló
• feszültségmentesítés kül- és beltéren
• a ZDB / euroFEN ismertető szerinti feszültségmentesítő rendszer
• kiválóan alkalmazható kritikus aljzatokhoz
• különösen jól alkalmazható erkélyekhez, teraszokhoz, valamint 

nagyformátumú kőporcelán gres lapokhoz
• csekély beépítési magasság
• minimális hatású a padlófűtésre
• ellenáll a mikroorganizmusoknak, lúgálló
• nem öregszik, nem rothad el
• praktikus 1 cm-es beosztású négyzetrácsos jelöléssel 
• vastagság: kb. 1,1 mm
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő anyagokkal: szigetelőszalagok: AEB 
641, AEB 148, AEB 1176, AEB 176, AEB 177; szigetelő sarokelemek: AEB 642, AEB 643; 
szigetelőmandzsetták: AEB 112, AEB 129, AEB 130, AEB 131, AEB 132, AEB 133, 
AEB 645, AEB 1172, AEB 1173- AEB 1174, DWF 089; fóliák összeragasztása: FDK 415, 
DSF RS 623; összeillesztések ragasztása: RMK 818, MKS 819, WB 588, TDS 823, FDK 
415, DSF RS 623; csemperagasztók: Sopro No.101 S1, Sopro No. 101 schnell, Sopro 
No.101weiss, MEG 665, MEG 666; kiegészítők: WDB 811, WDE 812, WDM 813 és további 
Sopro termékekkel

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Anyagszükséglet:
kb. 1,00 m2/m2 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

639 Tekercs: 15 m (100 cm széles) kb. 232 kg

AEB plus 639

Sz
igetelő rendszer

EK-W-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Sz
igetelő rendszer

EK-G-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

N
agyon környezetkím

él
ő

Sz
ig

et
elé

s és leválasztásErkélyekhez
és

teraszokhoz

kültér
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Praktikus 1 cm-es be-

osztású négyzetrácsos 

jelöléssel.

AEB®  
Hajlaterősítő  
zuhanyfolyókához  
(bal)
AEB® Höhen-Pass- 
Stück links

AEB 176

AEB®  
Hajlaterősítő  
zuhanyfolyókához 
(jobb)
AEB® Höhen-Pass- 
Stück rechts

AEB 177

Előre kialakított, rugalmas igazítóelem padlóval egy szintben lévő  
zuhanyzók körül kialakítandó lejtő esztrich sarkainak szigeteléséhez. Alkal-
mazása Sopro AEB® Szigetelőszalaggal kombinálva történik.

• kül- és beltérre, padlóra
• különösen padlóval egy szintben lévő zuhanyzókhoz
• 20 mm és 28 mm-es magasságban kapható
• magasság különbségek biztonságosabb szigeteléséhez 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő anyagokkal: AEB 640, AEB plus 639, 
AEB HD 958 és további Sopro termékekkel

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés 

289654 db (bal) 20 mm magas (karton: 25 db)

289655 db (bal) 28 mm magas (karton: 25 db)

289656 db (jobb) 20 mm magas (karton: 25 db)

289657 db (jobb) 28 mm magas (karton: 25 db)

N
agyon környezetkím

él
ő

AEB 176/177

Sz
igetelő rendszer

EK-H-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

1)

1) Sopro VarioFließSpachtel 
 VS 582-vel
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AEB®  
Szigetelőszalag flex

AEB® Dichtband Flex

Mindkét oldalán speciális szövetfátyollal bevont szigetelőszalag 
kenhető és tekercses Sopro szigetelőanyagok csatlakozó és dilatációs 
fugáinak biztos, rugalmas és vízmentes szigeteléséhez kerámia csempék 
és lapok, valamint természetes kő burkolatok alatt. 

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• ideális fal és padló csatlakozásához a középen lévő, rugalmas 

hajtásélnek köszönhetően
• különösen rugalmas
• az összes Sopro szigetelőrendszerrel bevizsgálva
• lúgálló
• víz- és időjárásálló
• Sopro kenhető szigetelésekhgez
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rend-

szerek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523, DSF RS 
623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958 és további 
Sopro termékekkel

– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványok (abP) építményrészek szigeteléséhez ZR 618-
cal és további Sopro termékekkel 

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

148 Tekercs: 50 m (120 mm széles) kb. 220 kg

N
agyon környezetkím

él
ő

AEB 148

AEB®  
Szigetelőszalag

AEB® Dichtband

Mindkét oldalán speciális szövetfátyollal bevont szigetelőszalag a 
Sopro szigetelőfóliák illesztésének biztos és vízzáró ragasztásához.
Ajánlott teraszprofilok és egyéb építményrészek szigeteléseinek átdolgozá-
sához.

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• különösen AEB® szigetelőfóliák illesztéseihez
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
 PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639 és további Sopro termékekkel
– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványok (abP) építményrészek szigeteléséhez ZR 618-

cal és további Sopro termékekkel 
– ETAG: az ETAG 022 T.1 alapján az ETA 13/0155 sz. rendszerelemi, illetve ETAG 022 T.2 

alapján az ETA 13/0154 sz. rendszerelemei
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

DANMARK
ETA

Rend. sz. Kiszerelés 

641 Tekercs: 25 m (120 mm széles)

AEB 641

Sopro AEB® WC fali szigetelőmandzsettaSopro AEB® 3D fali szigetelőmandzsetta

Sopro AEB® 3D és Sopro AEB® WC beépítése 

N
agyon környezetkím

él
ő
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AEB® 3D  
Fali mandzsetták

Wandmanschetten

AEB® WC   
Fali mandzsetták

Wandmanschetten

AEB 1174

Rend. sz. Kiszerelés Méret Cső külső átmérője

1172-01 db kb. 150 × 150 mm 15 – 20 mm

1173-01 db kb. 160 × 160 mm 20 – 27 mm

Szabadalmaztatott, innovatív, három dimenziós, kétoldalt egyedi 
szövetbevonattal rendelkező speciális fali mandzsetta a falban 
lévő csőátvezetések biztos szigeteléséhez. A speciális 3D fali man-
dzsetta leszigetelt felületet hoz létre a falban is. Nagyobb mozgáste-
ret biztosít ezáltal a szerelvények utólagos beépítésénél és leegyszerűsíti a 
beépítés során keletkező dugulások elhárítását. Szigetelésekhez a Sopro 
kenhető és tekercses szigetelőanyagaival alkalmazható.

•  falra, padlóra, kül- és beltérre
•  háromdimenziós tágulási zónával 
•  a  szigetelendő felületen kívül a falsíkba 20-25 mm-t nyúlik be, 

 biztosítva az optimális szigetelést
•  felhasználásra kész
•  könnyen szerelhető
•  lehetővé teszi a szerelvények egyszerű beszerelését
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rendsze-

rek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523, DSF 423, 
TDS 823, ZR 618, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958  és további 
Sopro termékekkel

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Méret Cső külső átmérője

1174-01 db kb. 360 × 345 mm fent    50 – 60 mm
lent  90 – 105 mm

Szabadalmaztatott, innovatív, három dimenziós, kétoldalt egyedi 
szövetbevonattal rendelkező speciális fali mandzsetta WC-k csőát-
vezetéseinek biztos szigeteléséhez. A négy rugalmas tágulási zónával 
rendelkező fali mandzsetta kiválóan alkalmas nagy igénybevételnek 
kitett WC berendezések szigetelésére (pl. pályaudvarokon, bevásárló köz-
pontokban, stadionokban), ahol különleges figyelmet igényel a szigete-
lésre vonatkozó műszaki tartalom. Alkalmazható a Sopro kenhető és 
tekercses szigetelőanyagaival.

• falra, kül- és beltérre
• négy rugalmas tágulási zóna kifolyó és befolyó csövekhez, 

valamint a fali tartályokhoz
• egyszerre, egy mandzsettával szigeteli a felület összes cső- 

átvezetését 
• felhasználásra kész
• könnyen szerelhető
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rendsze-

rek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523, DSF 423, 
TDS 823, ZR 618, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958 és további 
Sopro termékekkel

–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

AEB 1172/1173

N
agyon környezetkím

él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő

A szigetelés beépítése 

a falba
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AEB®  
Szigetelőmandzsetták 
falra és padlóra
AEB® Wand- und Boden-
manschetten

Mindkét oldalán speciális szövetfátyollal bevont polietilén szigetelő-
mandzsetta falra és padlóra kerámia csempék  és lapok, természetes 
kövek alatt lévő csőáttörések vagy padlóösszefolyók biztonságos 
szigeteléséhez. Optimálisan tapad a Sopro kenhető és tekercses szige-
telőanyagaihoz.

• kül- és beltérre
• rugalmas belső perem
• minden ismert csőbefogó és rögzítő karimához DN100-ig (AEB 

645)
• párazáró és vízálló
• lúg- és felületaktív szer ellenálló
• szakadásmentes és időjárásálló
• optimális tapadást biztosít
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rend-

szerek általános építőipari tanúsítványai (abP) a következő termékekkel: DSF 523, DSF RS 
623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, FDF 525/527 és további Sopro anyagokkal

– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 
általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958 és további 
Sopro termékekkel

– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványok (abP) építményrészek szigeteléséhez DSF RS 
623, TDS 823, ZR 618 és további Sopro termékekkel 

– ETAG: az ETAG 022 T.1 alapján az ETA 13/0155 sz. rendszerelemi, illetve ETAG 022 T.2 
alapján az ETA 13/0154 sz. rendszerelemei

– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Méret Cső külső átmérő

129 db kb. 150x150 mm 10 – 30 mm

130 db kb. 170x170 mm 32 – 55 mm

112 db kb. 200x200 mm 50 – 75 mm

133 db kb. 250x250 mm 75 – 128 mm

131 db (dupla áttörés)
Lyuk középpont távolsá-
ga: 40 mm

kb. 175x140 mm 10 – 16 mm/áttörés

132 db (dupla áttörés)
Lyuk középpont távolsá-
ga: 150 mm

kb. 300x150 mm 10 – 30 mm/áttörés

645 db kb. 450x450 mm 10 – 350 mm

AEB 129

AEB 130

AEB 133

AEB 112

AEB 131

AEB 132

AEB 645

AEB

Hengerelhető és kenhető, kétkomponensű, cement alapú reaktív 
ragasztóanyag Sopro AEB® tekercses szigetelőanyagok ragasztá-
sához, és rögzítéséhez mindenfajta aljzaton, illetve a Sopro hajlaterő-
sítő szalagok, szigetelőmandzsetták és egyéb formaelemek összeeresz-
téseinek vízhatlan ragasztására. 

• falra, padlóra, kül- és beltérre
• hengerelhető, simítható, kenhető 
• reaktív kiszáradás 
• hengerlés esetén gyors munkavégzés
• hosszú nyitott idő
• krémes állaga jól hengerelhető, kenhető, egyszerűen bedolgoz-

ható
• alkalmazható Sopro AEB® szigetelőanyagokhoz 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával

Tanúsítványok, vizsgálati eredmények:
– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958 és további 
Sopro termékekkel

– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS Anyagszükséglet:
0,5 - 0,9 kg/m²  
(a felülettől és a felhordás módjától 
függően)
35 – 55 g/fm átlapolások ragasztásá-
nál (6 cm AEB 640/AEB HD 958-nél);
80 – 120 g/fm illesztések ragasztásá-
nál (14 cm AEB 641-gyel) 

Rögzítő & ragasztó
Fixier- & DichtKleber

FDK 415

Rend. sz.. Kiszerelés Raklap  

415-85 Kombiedény: 6,65 kg kb. 355 kg
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Érdeklődjön a megrendelés 
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Racofix®  
univerzális ragasztó S

Racofix® Montagekleber S

 

Egykomponensű, felhasználásra kész, polimer bázisú ragasztóanyag 
Sopro szigetelőfóliák illesztéseinek és összeeresztéseinek vízmen-
tes lezárásához, valamint Sopro szigetelőszalagok, szigetelőman-
dzsetták és formaelemek illesztéseinek vízzáró leragasztásához.  

• falra, padlóra, kül- és beltérre
• hengerelhető és kenhető
• időjárásálló és nem öregszik el
• semleges szagú

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639 és további Sopro termékekkel
– ETAG: az ETAG 022 T.1 alapján az ETA 13/0155 sz. rendszerelemei, illetve ETAG 022 T.2 

alapján az ETA 13/0154 sz. rendszerelemei

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/m2 mm rétegenként;
35 – 45 g/fm  
átlapolások ragasztásánál
(6 cm AEB 640-nél);
80 – 105 g/fm élek ragasztásánál 
(14 cm AEB 641-nél) 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

819 Doboz: 1,4 kg kb. 734 kg

MKS 819

Racofix® 

univerzális ragasztó

Racofix® Montagekleber 
Universal-Klebstoff

 

Egykomponensű, felhasználásra kész, polimer bázisú, vízzáró uni-
verzális ragasztó Sopro szigetelőfóliák összeeresztéseinek, illetve  
Sopro szigetelő, hajlaterősítő szalagok, szigetelőmandzsetták, sarokszige-
telések csatlakozásainak ragasztására.

• falra, padlóra, kül- és beltérre
• Sopro szigetelőfóliák összeeresztésinek, illetve Sopro szigete-

lőszalagok és formaelemek ragasztásához
• különböző anyagok ragasztásához
• vízálló
• időjárásálló és nem öregszik el
• a DIN 52452 alapján jól átfesthető
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 11. sor (a DGNB kritéri-

umai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
–  PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) FDF 525/527 és további Sopro termékekkel
– PG-AIV-B: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958 és további 
Sopro termékekkel

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/m2 mm rétegenként;
30 – 40 g/fm összeeresztések  
ragasztásához
(6 cm AEB 640-nél);
70 – 95 g/fm illesztések ragasztásá-
hoz (14 cm AEB 641-nél)

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

817 Tubus: 431 g (12 db/karton) 465 kg
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PU szigetelőanyag
PU-FlächenDicht

1570 fal
1571 padló

Anyagszükséglet:
1,6 – 2,0 kg/m²   1) 

Emissziószegény, oldószermentes, kétkomponensű poliuretán folyé-
kony gyanta kötőszigetelések előállítására nagy vegyi terhelésnek kitett 
kerámiaburkolatok alatt. A DIN 18531 5. része alapján erkélyek, tera-
szok és árkádok, a DIN 18534 alapján belterek, a DIN 18535 alapján 
pedig medencék és víztárolók szigetelésére.

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• emissziószegény
• szilárd állag falakhoz
• folyékony állag padlókhoz
• ellenáll a sóoldatoknak, klóros, meszes, valamint tengervíznek
• ellenáll a vizes savaknak, lúgoknak
• hosszú távon terhelhető, szárazon +70°C-ig, nedvesen +40°C-ig
• kiválóan tapad
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• csak szakemberek részére!

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó kötőszigetelő rendsze-

rek általános építőipari tanúsítványai (abP) szigetelőszalagokkal: AEB 148, AEB 1176, 
DB 438, DBF 638; szigetelő sarokelemekkel: AEB 642, AEB 643, DE 014, DE 015;  
szigetelőmandzsettákkal: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, 
DWF 089, DMB 091; csemperagasztó anyagokkal: Sopro No.101 S1, Sopro No. 101  
schnell, Sopro No. 101 weiss, VF HF 420, FF 450, FEP plus, DFX, DBE 500 és további Sopro 
termékekkel

– DIN EN 14891: (folyamatban)  
– BG Verkehr: (folyamatban)
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

PU szigeteléshez  
rugalmas hajlat- 
erősítő szalag

FlexDichtBand

Öntapadó, szövetkasírozott, butilkaucsuk hajlaterősítő szalag 
kapcsolódó és dilatációs fugák flexibilis és vízálló áthidalásához 
Sopro kenhető szigetelésekkel. 

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• optimális tapadás
• vízzáró
• öntapadós
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (a DGNB kritériu-

mai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
 PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek 

általános építőipari tanúsítványai (abP) TDS 823, ZR 618 és további Sopro termékekkel
– PG-MDS: általános építőipari tanúsítványok (abP) építményrészek szigeteléséhez TDS 823, 

ZR 618 és további Sopro termékekkel 
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

570 fal Vödör: 6 kg kb. 270 kg

571 padló Vödör: 10 kg (kombi) kb. 300 kg

 Vödör: 30 kg (kombi) kb. 360 kg

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 m/m

Rend. sz.. Kiszerelés Karton  

524 Tekercs: 30m (100 mm széles) 2 db

Öntapadós

N
agyon környezetkím

él
ő

FDB 524

PU-FD

Sopro
Bauchemie GmbH

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!
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semleges illatú!

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

MEGÚJULT

1) A DIN előírása alapján a mini-
mális szárazréteg vastagság, dmin 
biztos eléréséhez egy kiszámított 
mennyiségű hozzáadott vastag-
ságot is meg kell határozni, ami a 
dmin 25%-a.
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Sopro Szigetelőszalag 
Sopro AEB® Szigetelőszalag 
Sopro AEB® Szigetelőszalag flex 
Sopro AEB® Rugalmas 
szigetelőszalag középen  
kikönnyített gumis résszel 
Sopro AEB® HD Szigetelőszalag 
Sopro PU szigeteléshez rugalmas 
hajlaterősítö szalag

Sopro AEB® 

Sopro AEB® plus 

Sopro AEB® HD

Sopro Páncél erösítőszövet 
eXtra

Sopro rugalmas hajlaterősító sza-
lag hajtással, 
Sopro rugalmas hajlaterősító 
szalag,  
Sopro AEB® szigetelőszalag flex,  
Sopro rögzítőszalag,  
Sopro PU szigeteléshez rugalmas 
hajlaterősítő szalag 
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Kiegészítő tartozékok

FDP 558

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Lásd a hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezek  
összefoglaló táblázatát a 98. - 99. oldalon.

Poliészter rostlap
FliesenDämmPlatte

Feszültségmentesítő lap  
2 mm és 4 mm

Univerzális szigetelőlap 
7 mm és 9 mm

Komfort szigetelőlap 12 mm

Rend. sz. Kiszerelés Raklap

558 Feszültségmentesítő lap: 2 mm 
Karton: 18 m2 (30 lemez)

kb. 144 kg

 Feszültségmentesítő lap: 4 mm 
Karton: 9 m2 (15 lemez)

kb. 261 kg

 Univerzális szigetelőlap: 7 mm
Karton: 7,2 m2 (12 lemez)

kb. 324 kg

  Univerzális szigetelőlap: 9 mm
Karton: 6 m2 (10 lemez)

kb. 378 kg

Komfort szigetelőlap: 12 mm
Karton: 4,2 m2 (7 lemez)

kb. 353 kg

 

Műgyanta kötésű, rothadásálló, préselt poliészter rostlap hang- 
és hőszigeteléshez kerámia és természetes kőburkolatok esetén, illetve 
kritikus vagy deformálódásra hajlamos aljzatok feszültségmentesí-
téséhez.

• beltérre, falra és padlóra
• kritikus aljzatok feszültségmentesítésére
• hang- és hőszigetelő
• öt különböző vastagságban
• rosszul szigetelt úszó- és kötőesztrichek hőszigetelésének  

javításához
• a ZDB / euroFEN ismertető szerinti feszültségmentesítő rendszer
• a hőszigetelő anyagok 095-ös hővezető kategóriájába tartozik
• csekély beépítési magasság
• univerzálisan alkalmazható
• közlekedési terheléshez 5 kN/m²-ig
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 40, 41. sor (a DGNB 

kritériumai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• Egészséges otthon - a Sentinel Haus Institut ajánlásával
• 60 cm × 100 cm-es méretben

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– Hangszigetelés értékek meghatározása hivatkozással a DIN EN ISO 140-8-ra: Sopro  

FliesenDämm-Platte 4/7/9/12 mm: kerámia csempével vagy lappal burkolva 10 dB-ig csök-
kenti a zajt. Sopro FliesenDämmPlatte 2 mm: kerámia csempével vagy lappal burkolva  
8 dB -ig hangszigetel (a DIN EN ISO 140-8 alapján mért érték csak tájékoztatásul szolgál.  
A tényleges zajszint csökkenést a helyszínen történő próbaszigeteléssel és burko-
lással lehet pontosan megállapítani.)

– DIN EN 12 667 szabvány szerint a hővezetés meghatározása: FDP 558 2 mm:  
0,0511 W/mK; FDP 558 4 mm: 0,0954 W/mK; FDP 558 7 mm: 0,0793 W/mK; FDP 558 9 mm: 
0,0950 W/mK; FDP 558 12 mm: 0,0944 W/mK

– DIN EN 12 667 szabvány szerint a hőáteresztési ellenállás R meghatározása: FDP 
558 2 mm: 0,039 m² K/W; FDP 558 4 mm: 0,042 m² K/W; FDP 558 7 mm: 0,088 m² K/W; 
FDP 558 9 mm: 0,095 m² K/W; FDP 558 12 mm: 0,127 m² K/W

– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Hőáteresztési ellenállás

FDP 558,  2 mm 0,039 m² K/W

FDP 558,  4 mm 0,042 m² K/W

FDP 558,  7 mm 0,088 m² K/W

FDP 558,  9 mm 0,095 m² K/W

FDP 558, 12 mm 0,127 m² K/W

Hővezetés

FDP 558,  2 mm 0,0511 W/mK

FDP 558,  4 mm 0,0954 W/mK

FDP 558,  7 mm 0,0793 W/mK

FDP 558,  9 mm 0,0950 W/mK

FDP 558, 12 mm 0,0944 W/mK

Zajcsökkenés

FDP 558,  2 mm 8 dB-ig

FDP 558,  4 mm 10 dB-ig

FDP 558,  7 mm 10 dB-ig

FDP 558,  9 mm 10 dB-ig

FDP 558, 12 mm 10 dB-ig

Sz
igetelő rendszer

EK-W-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Sz
igetelő rendszer

EK-G-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

N
agyon környezetkím

él
ő10 dB

•
Za

j c s ö k ken é s•

•Za j c sö k ke n é s•

-ig

Sz
igetelő rendszer

EK-M-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Sz
igetelő rendszer

EK-H-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

 · 

*

 
 

 

�
�

�

� ���������������������������������������������������������
���������

����
�

�

Eg
és

zs
ég

es la
kótér   Emissziószeg

én
y
 E

g
é
szséges lakótér építése a S

op
ro

v
a
l

* További inform
áció                                      

      
a m

űs
za

ki 
ad

at
la

pb
an

! 



Ki
eg

és
zí

tő
 t

ar
to

zé
ko

k

101

Kiegészítő tartozékok

Poliészter rostlap 
gumibevonattal

Trittschall -DämmPlatte

8 mm

Hangszigetelő és 
feszültségmentesítő 
lemez
Trittschall - und 
EntkopplungsBahn

3 mm

 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  565 Karton: 3 m2 (5 lemez) kb. 253 kg (20 csomag)

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

 664 Tekercs: 10 m2 (100 cm széles) kb. 630 kg (20 csomag)

Műgyantakötésű, préselt poliészter-rostlap speciális bevonattal, kifejezet-
ten nagymértékű hangszigeteléshez kerámia és természe tes kőburko-
latok alá. Többemeletes házakban lépcsőkonstrukciókhoz és rosszul szi-
getelt padlófelületekhez. Mentesítő középrétegként régi fapadlók és 
csempeburkolatok felújításához és hőszigetelőként beltéri renováláshoz. 

• beltérre, padlóra
• 16 decibel-ig zajcsökkenés kerámia burkolat alatt 
• a ZDB / euroFEN ismertető szerinti feszültségmentesítő rendszer
• feszültségmentesítés friss, zsugorodásra hajlamos betonfelüle-

tek esetében, illetve repedések kialakulására hajlamos  
esztricheknél és vegyes aljzatokon

• hőszigetelés javításához rosszul szigetelt esztrichek, illetve  
kötőesztrichek esetében

• közlekedési terheléshez 3 kN/m2-ig
• helytakarékos beépítési magasság: 8 mm
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 40, 41. sor (a DGNB 

kritériumai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• méret: 60 x 100 cm 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– Hangszigetelés értékek meghatározása hivatkozással a DIN EN ISO 140-8-ra:   

kerámia csempével vagy lappal burkolva 16 dB-ig csökkenti a zajt. (A DIN EN ISO 140-8 
alapján mért érték csak tájékoztatásul szolgál. A tényleges zajszint csökkenést a hely-
színen történő próbaszigeteléssel és burkolással lehet pontosan megállapítani.)

– Tűzveszélyességi osztály a DIN EN 13501-1 2007alapján: E osztály
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Nagyon vékony, újrahasznosított gumi granulátumból készült szige-
telőanyag a zajszint értékeinek csökkentésére kerámia csempék 
és lapok alá. A hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezt szorosan 
egymás mellett Sopro vékony vagy folyékony ágyazóhabarcsba fektetjük 
a meglévő aljzaton. Alkalmazhatjuk feszültségmentesítő rétegként felújí-
tások során vagy új épületeknél, de meleg vizes padlófűtéshez is.

• beltérre, padlóra
• 17 decibel-ig zajcsökkenés kerámia burkolatok alatt
• a ZDB / euroFEN ismertető szerinti feszültségmentesítő rendszer
• feszültségmentesítés friss, zsugorodásra hajlamos betonfelüle-

tek esetében, illetve repedések kialakulására hajlamos  
esztricheknél és vegyes aljzatokon

• hőszigetelés javításához rosszul szigetelt esztrichek, illetve  
kötőesztrichek esetében 

• lúgálló
• közlekedési terheléshez 3 kN/m2-ig
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 40, 41. sor (a DGNB 

kritériumai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)
• rendkívül csekély beépítési magasság: 3 mm

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– Hangszigetelés értékek meghatározása hivatkozással a DIN EN ISO 140-8-ra:  kerá-

mia csempével vagy lappal burkolva 17 dB-ig csökkenti a zajt. (A DIN EN ISO 140-8 alapján 
mért érték csak tájékoztatásul szolgál. A tényleges zajszint csökkenést a helyszínen 
történő próbaszigeteléssel és burkolással lehet pontosan megállapítani.) 

– Tűzveszélyességi osztály a DIN EN 13501-1 alapján: Efl osztály
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

TDP 565

TEB 664

17 dB

•
Za

j c s ö k ken é s•

•Za j c s ö k k e n é s•

-ig
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agyon környezetkím
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ő

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

16 dB
•

Za

j c s ö k ken é s•

•Za j c s ö k k e n é s•

-ig
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Sz
igetelő rendszer

EK-H-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Sz
igetelő rendszer

EK-W-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Sz
igetelő rendszer

EK-G-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Sz
igetelő rendszer

EK-W-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Sz
igetelő rendszer

EK-G-AIVZ
D

B alapján / euro
FE

N

Lásd a hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezek  
összefoglaló táblázatát a 98. - 99. oldalon.
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102 Hidegburkolás

Kiegészítő tartozékok

Peremdilatációs  
szalag
RandDämmStreifen

Magasság: 50 mm

 

RDS 960

ERS 961

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Szivárogtató lemez
DrainageMatte

8 mm

DRM 653

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  960 Tekercs: 20 m (5 db/karton) kb. 35 kg

Öntapadós, zárt cellás peremszigetelés rothadásálló szövetre
laminált polietilén habból. Könnyen és biztosan elkerülhető a 
habarcshidak képződése a padló és a fal csatlakozásinál. Egyszerűen és 
gyorsan bedolgozható. Sopro FliesenDämmPlatte, Sopro Trittschall- und 
EntkopplungsBahn és Sopro TrittschallDämmPlatte beépítéséhez, vala-
mint Sopro csemperagasztókhoz és önterülő aljzatkiegyenlítőkhöz is 
ajánljuk.

• kül- és beltérre
• magasság: 50 mm, vastagság: 5 mm, ragasztási felület: 40 mm
• öntapadó, tiszta aljazathoz rendkívüli tapadási szilárdság
• gyors és egyszerű sarokkiképzés
• megakadályozza hanghidak képződését és csökkenti a feszültséget a 

fal és az aljzat találkozásánál
• különösen jól alkalmazható Sopro folyékony habarcsokhoz
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 40. sor (a DGNB  

kritériumai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

Peremszigetelő szalag 
esztrichekhez
EstrichRanddämm Streifen

Magasság: 100 mm

 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  961 Tekercs: 20 m (5 db/karton) kb. 45 kg

Öntapadós, zárt cellás peremszigetelés rothadásálló szövetre 
laminált polietilén habból. Könnyen és biztosan elkerülhető a habarcs-
hidak képződése a padló és a fal csatlakozásinál. Mindenfajta cement 
és kalcium-szulfát esztrichhez. Különösen ajánljuk Sopro  Rapidur® 
FließEstrich-hez.

• kül- és beltérre
• magasság: 100 mm, vastagság: 8 mm, ragasztási felület: 40 mm
• öntapadós, tiszta aljzathoz rendkívüli tapadási szilárdság
• gyors és egyszerű sarokképzés
• megakadályozza hanghidak képződését, és csökkenti a feszültséget a 

fal és az aljzat találkozásánál lévő fugákban
• különösen javasoljuk Sopro Rapidur® FließEstrich FE 678-hez
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 40. sor (a DGNB kritéri-

umai alapján „ENV 1,2 Veszélyes a helyi környezetre”, 2018)

So
pr

o SMART ®-System

S
ystemkomponen

te

OptimálisOptimális
vízelvezető

képesség
vízelvezető

képesség

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  653 Tekercs: 12,5 m2 (100 cm széles) kb. 60,5 kg
Anyagszükséglet:
kb. 1,05 m2/m2

Nagy sűrűségű HD polietilénből készült szivárogtató lemez speciális 
szűrőhálóval, mely megfelelő horizontális vízmentesítést biztosít erké-
lyek és teraszok, lépcsők Sopro DrainageMörtel-lel fektetett kerámia 
vagy természetes kőburkolata alatt. A szivárogtató lemezt a DIN 18195 
szabvány szerint rugalmas szigetelőhabarccsal vagy szigetelőanyagokkal 
lehet fektetni, pl. Sopro Thene® Bitumen-Abdichtungsbahn. Alkalmazha-
tó műgyanta alapú habarcsokhoz is, pl. Sopro BauHarz és Sopro 
Drainage- 
EstrichKorn vagy átszivárogtató habarcsokhoz, pl. Sopro TrassBin-
der és Sopro DrainageEstrichKorn.

• kültérre, padlóra
• gyors és megbízható vízelvezetés Sopro Drainagemörtel alatt
• kerámia és természetes kőburkolat alá
• nagy teherbírású
• csekély beépítési magasság: kb. 8 mm 
• nem öregszik el, formatartó
• könnyű beépíthetőség
• üvegháló szövet hálósűrűsége 1,5 × 1,5 mm 

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– Vizsgálati jelentés: elvezetett víz mennyiségét a DIN EN ISO 12958 alapján vizsgálták
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Kiegészítő tartozékok

Polieszterflisz
WE-Vlies

 

Anyagszükséglet:
kb. 1,0 m2/m2

Rögzítőszalag
Fixier-Band

Öntapadó rögzítőszalag Sopro WE-Flies biztonságos rögzítéséhez 
falon, padlón, beltéren. 

• beltérre, falra és aljzatra
• kiválóan tapad
• Sopro WE-Vlies-hez

Rend. sz. Kiszerelés 

 579 Tekercs: 25 m (50 mm széles)

Speciális kötéssel megerősített poliészterflisz felszedhető csempe- 
és lapburkolatok előállításához, illetve csempék és lapok feszültségmen-
tesítéséhez. 

• beltérre, falra és aljzatra
• zsugorodásra hajlamos aljzaton, mint pl. friss cementesztrichek 

és betonfelületek, lévő csempe és természetes kő burkolatok 
feszültségmentesítésére

• minták készítésénél felszedhető csempe és természetes kő bur-
kolatok előállításához

• praktikus méterskálával
• Sopro Fixier-Band-del kombinálva

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  579 Tekercs: 50 m (100 cm széles) kb. 174 kg
(24 csomag)

WEV 579

N
agyon környezetkím

él
ő

FIB 579

Üvegszövet-háló
Armierung

 

Anyagszükséglet:
kb. 1,05 m2/m2

Lúgálló, műanyag átszövésű üvegszövet-háló vakolatokba, javító és 
glettelő anyagokhoz, vékony ágyazatú habarcsokba és szigetelő-iszapba. 

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• Sopro felújító rendszerek teherelosztó rétegeinek megerősíté-

séhez
• vékony és közepes ágyazatok, valamint szigetelőrétegek  

stabilitásának növeléséhez
• kritikus aljzatoknál a repedésáthidalás növelésére
• víz- és időjárásálló
• könnyen bedolgozható
• hálószem 4 x 4 mm

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  562 Tekercs: 50 m (100 cm széles) kb. 244 kg

AR 562
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1) DIN EN ISO 140-8 értékei csak tájékoztatásul szolgálnak. A tényleges zajcsök-

kenési érték megállapítására mindig végezzenek a helyszínen próbafektetést és 
mérést.

N
agyon környezetkím

él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő

N
agyon környezetkím
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ő

N
agyon környezetkím

él
ő
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agyon környezetkím
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Tulajdonságok Aljzat Vastagság  Alkalmazás  Méret Súly  Zajszint 
csökkenés 

Hővezetési 
tulajdonság 

Hőáteresztési  
ellenállás 

Sopro FDP 558
• a lehajlás és hőszigetelés javításához, illetve feszültség-

mentesítésre fapadlók felújításánál (csak 7 mm, 9 mm és 
12 mm)

• kerámia csempék és lapok alatt 10 dB-ig1) érhető el zaj-
csökkenés a födém szerkezete alapján (a lap vastagságá-
tól függően)

• feszültségelvezető friss, zsugorodásra hajlamos beton-
felületek, valamint repedésre hajlamos esztrichek vagy 
vegyes aljzatok esetén

• szigetelés utólag kialakított elektromos padlófűtéshez
• fürdőszobák felújításánál alternatív szigetelésekkel
• közlekedési terheléshez 5 kN/m²-ig

Beton, cement esztrich, kalcium-szulfát esztrich (anhidrit eszt-
rich), vakolatok és teljes fugázatú falazatok, öntöttaszfalt, régi 
terazzo burkolatok, csempék, illetve falemezek és fapadlók 
(csak 7 mm, 9 mm és 12 mm). 

2 mm • beltérre
• falra, padlóra

60 cm × 100 cm Kb. 0,8 kg/m² 8 dB 1)-ig 0,0511 W/mK 0,039 m² K/W

4 mm 60 cm × 100 cm Kb. 2,9 kg/m² 10 dB 1)-ig 0,0954 W/mK 0,042 m² K/W

7 mm 60 cm × 100 cm Kb. 4,5 kg/m² 10 dB 1-ig) 0,0793 W/mK 0,088 m² K/W

 9 mm 60 cm × 100 cm Kb. 6,3 kg/m² 10 dB 1)-ig 0,0950 W/mK 0,095 m² K/W

 12 mm 60 cm × 100 cm Kb. 8,4 kg/m² 10 dB 1)-ig 0,0944 W/mK 0,127 m² K/W

Sopro TDP 565
• zajcsökkenés akár 16 dB-ig1) kerámia csempék és lapok 

alatt
• kritikus aljzatok feszültségmentesítése
• hőszigetelés
• csekély beépítési magasság
• parketta, laminált parketta, 

szőnyeg és PVC alá 
• közlekedési terheléshez 3 kN/m²-ig

Beton, cement esztrich, kalcium-szulfát esztrich (anhidrit eszt-
rich), vakolatok és teljes fugázatú falazatok, öntöttaszfalt, régi 
terazzo burkolatok, csempék, illetve falemezek és fapadlók. 

8 mm • beltérre
• falra, padlóra 

60 cm × 100 cm Kb. 4,2 kg/m² 16 dB 1)-ig 0,0850 W/mK 0,100 m² K/W

Sopro TEB 664
• zajcsökkenés akár 17 dB-ig1)  

kerámia csempék és lapok alatt
• kritikus aljzatok feszültségmentesítése
• hőszigetelés
• csekély beépítési magasság

Cement esztrich; kalcium-szulfát esztrich (anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrich; beton, pórus és köny-
nyű beton; fapadlók; régi terazzo, kerámia, természetes kő és 
betonkő burkolatok; fűtött padlókonstrukciók; parketta, faleme-
zek és fapadlók, illetve PVC és linóleum beltéren. A fa aljzatok 
legyenek formatartóak és zsugorodáskompenzáltak.

3 mm • beltérre
• falra, padlóra  

1 m × 10 m Kb. 3,1 kg/m² 17 dB 1)-ig 0,0750 W/mK 0,040 m² K/W

Sopro WEV 579
• friss beton felületeken és cement esztrichen  

lévő csempék és lapok feszültségmentesítése
• újra felvevőképes csempeburkolatok  

előállítása 
• praktikus méretskálával

Esztrichek, vakolatok, gipszkarton, pórusbeton, parketta, 
fapadló, falemezek, kerámia, természetes kő, PVC és linóleum 
beltéren.

0,7 mm • beltérre
• falra, padlóra 

1 m × 50 m Kb. 0,145 kg/m² – – –

Sopro AEB 640
• vízzáró
• feszültségmentesítő
• flexibilis és repedésáthidaló
• lúgálló
• nem öregszik és rothad el
• könnyen gyorsan leteríthető
• praktikus méretezéssel
• csekély beépítési magasság

Beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrichek; 
kalcium-szulfát esztrich (anhidrit és folyékony anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrichek; fűtött padlókonstrukciók 
(cement és kalcium-szulfát esztrich); régi, stabil terazzo, kerámia, 
természetes kő és betonkő burkolatok; gipsz építőlemezek; gipsz-
karton és gipszrost lemez; teljes fugázatú falazat (nem vegyes 
falazat); vakoló és falazó habarcsok, cement vakolatok, mészce-
ment vakoltok; gipsz vakolatok; keményhab lemezek.

0,4 mm • beltérre
• falra, padlóra

1 m × 30 m 
1 m × 10 m 
1,5  m × 30 m

Kb. 0,25 kg/m² – – –

Sopro AEB plus 639
• vízzáró
• feszültségmentesítő és levezető, kiválóan terhelhető
• flexibilis és repedésáthidaló
• kimondottan teraszokhoz és erkélyekhez, valamint nagy 

formátumú kőporcelán gres lapok fektetéséhez 
• lúgálló
• nem öregszik és rothad el
• könnyen gyorsan leteríthető
• praktikus méretezéssel
• csekély beépítési magasság

Beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrichek; 
kalcium-szulfát esztrich (anhidrit és folyékony anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrichek; fűtött padlókonstruk-
ciók (cement és kalcium-szulfát esztrich); régi, stabil terazzo, 
kerámia, természetes kő és betonkő burkolatok; gipsz építőle-
mezek; gipszkarton és gipszrost lemez; teljes fugázatú falazat 
(nem vegyes falazat); vakoló és falazó habarcsok, cement 
vakolatok, mészcement vakoltok; gipsz vakolatok; keményhab 
lemezek. 

1,1 mm • beltérre, kültérre
• falra, padlóra 

1 m × 15 m Kb. 0,43 kg/m² – – –

Sopro AEB HD 958
• 5 X nagyobb a tapadószilárdsága, mint a hagyományos 

szigetelőfóliáknak
• kiemelkedő vegyi terheléshez
• rendkívüli mechanikai terheléshez
• jó feszültségmentesítő
• rugalmas és repedésáthidaló
• felhasználásra kész
• egyszerű, gyors alkalmazás

Beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrichek; 
kalcium-szulfát esztrich (anhidrit és folyékony anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrichek; fűtött padlókonstrukci-
ók (cement és kalcium-szulfát esztrich); régi, stabil terazzo, kerá-
mia, természetes kő és betonkő burkolatok; gipsz építőlemezek; 
gipszkarton és gipszrost lemez; teljes fugázatú falazat (nem 
vegyes falazat); vakoló és falazó habarcsok, cement vakolatok, 
mészcement vakoltok; gipsz vakolatok; keményhab lemezek.

 0,3 mm • beltérre, kültérre
• falra, padlóra

1 m × 30 m Kb. 0,27 kg/m² – – –

áttekintése Hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezek
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Tulajdonságok Aljzat Vastagság  Alkalmazás  Méret Súly  Zajszint 
csökkenés 

Hővezetési 
tulajdonság 

Hőáteresztési  
ellenállás 

Sopro FDP 558
• a lehajlás és hőszigetelés javításához, illetve feszültség-

mentesítésre fapadlók felújításánál (csak 7 mm, 9 mm és 
12 mm)

• kerámia csempék és lapok alatt 10 dB-ig1) érhető el zaj-
csökkenés a födém szerkezete alapján (a lap vastagságá-
tól függően)

• feszültségelvezető friss, zsugorodásra hajlamos beton-
felületek, valamint repedésre hajlamos esztrichek vagy 
vegyes aljzatok esetén

• szigetelés utólag kialakított elektromos padlófűtéshez
• fürdőszobák felújításánál alternatív szigetelésekkel
• közlekedési terheléshez 5 kN/m²-ig

Beton, cement esztrich, kalcium-szulfát esztrich (anhidrit eszt-
rich), vakolatok és teljes fugázatú falazatok, öntöttaszfalt, régi 
terazzo burkolatok, csempék, illetve falemezek és fapadlók 
(csak 7 mm, 9 mm és 12 mm). 

2 mm • beltérre
• falra, padlóra

60 cm × 100 cm Kb. 0,8 kg/m² 8 dB 1)-ig 0,0511 W/mK 0,039 m² K/W

4 mm 60 cm × 100 cm Kb. 2,9 kg/m² 10 dB 1)-ig 0,0954 W/mK 0,042 m² K/W

7 mm 60 cm × 100 cm Kb. 4,5 kg/m² 10 dB 1-ig) 0,0793 W/mK 0,088 m² K/W

 9 mm 60 cm × 100 cm Kb. 6,3 kg/m² 10 dB 1)-ig 0,0950 W/mK 0,095 m² K/W

 12 mm 60 cm × 100 cm Kb. 8,4 kg/m² 10 dB 1)-ig 0,0944 W/mK 0,127 m² K/W

Sopro TDP 565
• zajcsökkenés akár 16 dB-ig1) kerámia csempék és lapok 

alatt
• kritikus aljzatok feszültségmentesítése
• hőszigetelés
• csekély beépítési magasság
• parketta, laminált parketta, 

szőnyeg és PVC alá 
• közlekedési terheléshez 3 kN/m²-ig

Beton, cement esztrich, kalcium-szulfát esztrich (anhidrit eszt-
rich), vakolatok és teljes fugázatú falazatok, öntöttaszfalt, régi 
terazzo burkolatok, csempék, illetve falemezek és fapadlók. 

8 mm • beltérre
• falra, padlóra 

60 cm × 100 cm Kb. 4,2 kg/m² 16 dB 1)-ig 0,0850 W/mK 0,100 m² K/W

Sopro TEB 664
• zajcsökkenés akár 17 dB-ig1)  

kerámia csempék és lapok alatt
• kritikus aljzatok feszültségmentesítése
• hőszigetelés
• csekély beépítési magasság

Cement esztrich; kalcium-szulfát esztrich (anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrich; beton, pórus és köny-
nyű beton; fapadlók; régi terazzo, kerámia, természetes kő és 
betonkő burkolatok; fűtött padlókonstrukciók; parketta, faleme-
zek és fapadlók, illetve PVC és linóleum beltéren. A fa aljzatok 
legyenek formatartóak és zsugorodáskompenzáltak.

3 mm • beltérre
• falra, padlóra  

1 m × 10 m Kb. 3,1 kg/m² 17 dB 1)-ig 0,0750 W/mK 0,040 m² K/W

Sopro WEV 579
• friss beton felületeken és cement esztrichen  

lévő csempék és lapok feszültségmentesítése
• újra felvevőképes csempeburkolatok  

előállítása 
• praktikus méretskálával

Esztrichek, vakolatok, gipszkarton, pórusbeton, parketta, 
fapadló, falemezek, kerámia, természetes kő, PVC és linóleum 
beltéren.

0,7 mm • beltérre
• falra, padlóra 

1 m × 50 m Kb. 0,145 kg/m² – – –

Sopro AEB 640
• vízzáró
• feszültségmentesítő
• flexibilis és repedésáthidaló
• lúgálló
• nem öregszik és rothad el
• könnyen gyorsan leteríthető
• praktikus méretezéssel
• csekély beépítési magasság

Beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrichek; 
kalcium-szulfát esztrich (anhidrit és folyékony anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrichek; fűtött padlókonstrukciók 
(cement és kalcium-szulfát esztrich); régi, stabil terazzo, kerámia, 
természetes kő és betonkő burkolatok; gipsz építőlemezek; gipsz-
karton és gipszrost lemez; teljes fugázatú falazat (nem vegyes 
falazat); vakoló és falazó habarcsok, cement vakolatok, mészce-
ment vakoltok; gipsz vakolatok; keményhab lemezek.

0,4 mm • beltérre
• falra, padlóra

1 m × 30 m 
1 m × 10 m 
1,5  m × 30 m

Kb. 0,25 kg/m² – – –

Sopro AEB plus 639
• vízzáró
• feszültségmentesítő és levezető, kiválóan terhelhető
• flexibilis és repedésáthidaló
• kimondottan teraszokhoz és erkélyekhez, valamint nagy 

formátumú kőporcelán gres lapok fektetéséhez 
• lúgálló
• nem öregszik és rothad el
• könnyen gyorsan leteríthető
• praktikus méretezéssel
• csekély beépítési magasság

Beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrichek; 
kalcium-szulfát esztrich (anhidrit és folyékony anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrichek; fűtött padlókonstruk-
ciók (cement és kalcium-szulfát esztrich); régi, stabil terazzo, 
kerámia, természetes kő és betonkő burkolatok; gipsz építőle-
mezek; gipszkarton és gipszrost lemez; teljes fugázatú falazat 
(nem vegyes falazat); vakoló és falazó habarcsok, cement 
vakolatok, mészcement vakoltok; gipsz vakolatok; keményhab 
lemezek. 

1,1 mm • beltérre, kültérre
• falra, padlóra 

1 m × 15 m Kb. 0,43 kg/m² – – –

Sopro AEB HD 958
• 5 X nagyobb a tapadószilárdsága, mint a hagyományos 

szigetelőfóliáknak
• kiemelkedő vegyi terheléshez
• rendkívüli mechanikai terheléshez
• jó feszültségmentesítő
• rugalmas és repedésáthidaló
• felhasználásra kész
• egyszerű, gyors alkalmazás

Beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrichek; 
kalcium-szulfát esztrich (anhidrit és folyékony anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrichek; fűtött padlókonstrukci-
ók (cement és kalcium-szulfát esztrich); régi, stabil terazzo, kerá-
mia, természetes kő és betonkő burkolatok; gipsz építőlemezek; 
gipszkarton és gipszrost lemez; teljes fugázatú falazat (nem 
vegyes falazat); vakoló és falazó habarcsok, cement vakolatok, 
mészcement vakoltok; gipsz vakolatok; keményhab lemezek.

 0,3 mm • beltérre, kültérre
• falra, padlóra

1 m × 30 m Kb. 0,27 kg/m² – – –

Hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezek
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Tisztító-, ápoló- és impregnálószerek

Foszfát- és oldószermentes, biológiailag lebomló általános tisz-
títószer mindenféle kerámiaburkolaton, fémen, műanyagon, fán, stb. 
található szennyeződéshez.

• kül- és beltérre
• biológiailag lebomló
• erőteljesen szennyoldó
• kerámia burkolatokhoz, fémhez, műanyaghoz, fához, üveghez, stb.
• az RK és RE listán szereplő termékekhez ajánlott tisztítószer

Bio intenzívtisztító
Bio-Intensiv- Reiniger

 

Anyagszükséglet:
kb. 20 m2/l

BR 711

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  711 Szórófejes flakon: 1 l 
(4 db/karton)

360 kg
(90 karton)

Alaptisztító
Grundreiniger

Anyagszükséglet:
10 – 50 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  701 Flakon: 1 l 
(4 db/karton)

480 kg
(120 karton)

Sokoldalúan alkalmazható, vízzel hígítható tisztító koncentrátum. 
Erősen szennyezett és igénybe vett burkolatok tisztításához, alkalmi 
takarításához. 

• kül- és beltérre
• kerámia, természetes kő és beton burkolatokhoz
• eltávolítja az olaj és zsír okozta szennyeződéseket, a viaszt, a kátrányt, 

stb. 
• előtisztításhoz „lap-a-lapon” konstrukcióknál

GR 701
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Tisztító-, ápoló- és impregnálószerek

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

Epoxifátyol  
eltávolító
Epoxi- 
Schleierentferner

 

A csempére rászáradt és megszilárdult epoxigyanta maradványok 
eltávolításához.

• kül- és beltérre
• koncentrátum
• sima és strukturált felületekről való epoximaradvány eltávolításra
• tisztítás megkezdése maximum a fugázás követő 12 órán belül
• epoxigyantával fugázott burkolatok utólagos tisztításához
• kérje alkalmazástechnikusunk segítségét
• kizárólag szakembereknek!

Rend. sz. Kiszerelés Karton

547-81 Flakon 1 l 12 db 

547-70 Flakon 250 ml  4 db
Anyagszükséglet:
10 l vízhez kb. 200-300 ml

ESE 548

Átlátszó impregnálószer speciálisan márvány, természetes és beton 
kőburkolatokhoz. Hosszan tartó védelmet nyújt az olaj-, zsír- és vízfoltok 
ellen. 

• kül- és beltérre
• márványhoz, természetes és betonkő burkolatokhoz
• foltok elleni védelem és az ápolás megkönnyítésére
• UV védelmet nyújt, gátolja a kifakulást
• kizárólag szakembereknek!
• Figyelem! Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk
  (általában a burkolástól számítva 4-6 hét)!

Natúrkő impregnáló
Naturstein-Fleckstopp

Anyagszükséglet:
5 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  704 Flakon: 1 l 
(4 db/karton)

kb. 480 kg 
(120 karton)

NFS 704
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Tisztító-, ápoló- és impregnálószerek

Speciális termék olyan természetes kőburkolatok színének és struk-
túrájának elmélyítéséhez, amelyek fakónak és színtelennek hatnak, 
vagy amelyeket egy polírozott felülethez szükséges igazítani.

• kül- és beltérre
• nedvszívó, porózus, természetes és beton kőburkolatokhoz, illetve  

márványhoz
• élénkíti a természetes színt és struktúrát
• a felületet víz- és szennytaszítóvá teszi
• nem fényesíti a felületet
• kizárólag szakembereknek!
• Figyelem! Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk
 (általában a burkolástól számítva 4-6 hét)!

Natúrkő színélénkítő
Naturstein-Farbvertiefer

Anyagszükséglet:
kb. 10 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  705 Flakon: 1 l 
(4 db/karton)

kb. 480 kg
(120 karton)

NFV 705

Koncentrált, extra erős, savas tisztítószer cementfátyol-, mész- és 
habarcsmaradványok, kivirágzás, valamint mindenféle savra érzékeny fe-
lületen – mint pl. kerámia  csempék és lapok, klinker, mozaik, gránit, cotto, 
természetes kövek és műkő – lévő makacs szennyeződés eltávolításához.

• csak kültérre
• extra erős, gyorsan hat
• ajánlott a a frissen lerakott csempe és járólap első takarításához az 

építkezés helyszínén
• kizárólag szakembereknek!
• Figyelem! a keletkező gőzök rozsdásodást idézhetnek elő.
 Ügyeljenek az alkalmazott koncentrációra!
• kérjük, minden esetben végezzen próbatisztítást

Cementfátyol  
eltávolító - kültér
Zementschleier- 
Entferner Außen

 

Anyagszükséglet:
5 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  703 Flakon: 1 l 
(4 db/karton)

kb. 480 kg
(120 karton)

ZA 703

Koncentrált, aktív savas tisztítószer cementmaradványok, rozsda- és 
vízkőlerakódások, zsír- és szappanmaradványok, általános szennyeződé-
sek és lerakódások, illetve különböző kivirágzások savakra nem érzékeny 
felületekről, mint pl. csempe, klinker, tégla, agyag és cotto lapok, mosott 
beton, természetes kőlapok (gránitok), műanyagok, agglomerát csempék 
és járólapok, króm és acél, stb. eltávolításához.

• kül- és beltérre
• kerámia csempékhez, klinkerhez, égetett kerámiákhoz, természetes 

kövekhez, (mosott) betonhoz
• különösen alkalmas építkezések utáni takarításhoz átlagos 

szennyeződés esetén
• elsődlegesen beltéri alkalmazásra
• sósavmentes, használatakor nem képződik maró hatású gőz
• kérjük, minden esetben végezzen próbatisztítást

Cementfátyol  
eltávolító - beltér
Zementschleier- 
Entferner Innen

Anyagszükséglet:
10 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  718 Flakon: 1 l 
(4 db/karton)

kb. 480 kg
(120 karton)

ZE 718
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Hőálló habarcs
FeuerstellenMörtel

 

Hőálló vakolat
HafnerPutz F

 

Anyagszükséglet:
kb. 1,6 kg/dm3,
a felhasználás módjától függően

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  436 Zsák: 25 kg 1000 kg

Anyagszükséglet:
kb. 1,5 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  

  30546 Zsák: 25 kg 600 kg

FM 436

HPF 942

Minimális raktárkészlet! 
Érdeklődjön a megrendelés 
részleteiről!

Samotthabarcs természetes alapanyagokból. Keramikusan köt. Tüzelő 
berendezések és gázkészülékek körüli falazásához és cserépkályhák, 
kandallók, fűtőbetétek, tűzhelyek, sütők és grillezők esetén, illetve 
samott bevonatok hibás részeinek javításához 5 mm vastagságig.

• beltérre, fedett külterekhez 
• hő- és tűzálló + 1300 °C-ig
• felveszi a hőmérsékletingadozás okozta feszültséget

Finom szemcséjű, fehér, szálerősített, cement alapú, gyorsan 
szilárduló vakolóhabarcs természetes ásványi alapanyagokból.  
Cserépkályhák párkányainak, kötényének és lábazatának vakolásához, 
továbbá mindenféle vakolómunkához kandallóknál, tűzhelyeknél és  
hipokauszt-rendszereknél. Sima vagy strukturált felületek létrehozásá-
hoz. Az EN 998-1 alapján CR, CS I, W1. 

• kül- és beltérre
• egy- és kétrétegű vakolathoz
• felső- és alsóvakolat
 • krómszegény a 1907/2006/EK rendelet szerint



Hordozható fugalemosó készlet fém görgős feltéttel.
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Rend. sz. Kiszerelés 

  298637 db

Rend. sz. Kiszerelés 

  092-01 db

Keverővödör
Anmischeimer 

30 l

Rend. sz. Kiszerelés 

  093-01 db

Mérőskálával rendelkező mérővödör különböző mintával a vízmennyiség 
pontos kiméréséhez 10 l-ig. 

Mérővödör 
Messeimer 

10 l

Rend. sz. Kiszerelés 

  076 db

Kézi lemosószivacs különösen nedvszívóképes szivacsbetéttel cement 
alapú Sopro fugázóanyagok elő- és lemosásához. 

Kézi lemosószivacs
Schwammbrett 

Rend. sz. Kiszerelés 

  087 db

Univerzális lemosószivacs csempék, szerszámok, stb. tisztításához.Lemosószivacs
Universal- 
Handschwamm 

Keverővödör Sopro csemperagasztó, fugázó-, javító- és kiegyenlítőanya-
gokhoz, esztrichekhez, stb. formatartó műanyagból.  
Űrtartalom: 30 l.

Hordozható fuga- 
lemosó készlet fém 
görgős feltéttel 
 
Reinigungswanne mit Tragegriff  
Rollenaufsatz Metall 

Alapszerszámok



Burkolatszintező rendszer csempék kifogástalan felületi egyenletességű 
fektetéséhez. Alkalmazásával elkerülhetők az egyenetlenségek, a szinte-
zőszárak (menetes hevederek) a ragasztóágyazatban maradnak. Alkal-
mazható padlón és falon. Az újszerű alátét megakadályozza, hogy a sze-
relvénytető kopást okozzon, vagy karcolás, illetve egyéb sérülés keletkez-
zen a csempe felületén. Különösen ajánljuk nagy formátumú lapok 
fektetésénél Sopro VarioFlex® Silver-rel.

Szerszámok, munkaruha  
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Csavaros csempe- és 
burkolatszintező 
készlet
Großformat Nivelliersystem

Rend. sz. Kiszerelés 

  086-01 Vödör (50 szerelvénytető, 250 szintezőszár, 100 alátét)

  086-02 Karton (150 szerelvénytető)

  086-03 Karton (250 szintezőszár, 100 alátét)

Finom, thermofixált szövetkendő speciálisan nagy formátumú csempék 
keskeny fugáihoz. Alkalmazásával megakadályozható a fugák kimosása.

 

Fugatörlő kendő
Fugenabwaschtuch

Rend. sz. Kiszerelés 

  013-01 5 db/karton

Alumínium keretes lehúzó, összecsukható, két fogantyúval, 150 cm szé-
les. Ideális folyékony esztrichekhez, kiegyenlítő, illetve javító anyagokhoz, 
pl. Sopro FS 15® plus. 

Keretes lehúzó
Schwabbelstange

Rend. sz. Kiszerelés 

  095 db

Praktikus, a legfontosabb szerszámokat tartalmazó készlet a Sopro 
Solitär F20 és a Sopro Epoxi-PflasterFuge 2-K gyors és problémamentes 
bedolgozásához. 

• gumi lehúzónyéllel
• kókusz seprűnyéllel
• kókusz kézi seprű
• kisebb méretű fém szemétlapát
• munkavédelmi kesztyű
• munkavédelmi szemüveg

Fugázó készlet
FugenToolbox

Rend. sz. Kiszerelés 

  298656 1 db munkavédelmi kesztyű, 1 db munkavédelmi  szemüveg, 1 db szemétlapát, 
1 db kézi seprű, 1 db seprű, 1 db vízlehúzó, 2 db seprűnyél

Rend. sz. Kiszerelés 

298653 db

Gyémánt kézi csiszoló kifejezetten csempék és természetes kövek szélei-
nek megcsiszolására. Különböző szemcseméretekkel (60, 120, 200) ren-
delkezik, a szemcseméret megválasztása az anyagtól függ. Praktikus 
tároló dobozban.

• alkalmazható szárazon és nedvesen
• 60-as szemcseméret (zöld) kőporcelán gres lapok és gránit éleinek 

letörésére
• 120-as szemcseméret (fekete) márványhoz és kerámiához
• 200-as szemcseméret (piros) üvegcsempéhez és mozaikhoz
• kiváló minőségű
• nem áll fenn sérülés veszélye

Kézi csiszoló  
készlet
Diamant Handschleifer
Set



Öntapadós magasságszintező vastagabb rétegű aljzatkiegyenlítők, 
kiegyenlítőhabarcsok és esztrichek vastagságának pontos kialakításához 
10 cm-ig. Ideális mérési pontok megjelölésére.

Öntési magasság  
szintjelző
Höhenmesspunkt-
Nivellierpin

Rend. sz. Kiszerelés 

008-01 Zacskó: 18 db

008-02 Karton: 180 db

Szerszámok, munkaruha 
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Kiváló minőségű szórófejes permetező Sopro Glättmittel 026 egyszerű és 
egységes felhordásához. A szórófej megnyomásával keletkezik a permet. 
Egyenletes és állandó szórás 3 bar nyomással. A finomsági fok a fúvókán 
lévő szabályozó elcsavarásával állítható.   

Szórófejes  
permetező  
Druckpumpzerstäuber

Rend. sz. Kiszerelés 

 238031 db

Strapabíró, mechanikus szilikonkinyomó pisztoly az összes szilikon és 
akril tömítőanyag pontos adagolásához.

• profi eszköz
• állítható nyomáserősség 25:1 vagy 12:1
• gumírozott fogantyú és lehúzó
• kis és nagy viszkozitású ragasztó- és tömítőanyagokhoz
• forgatható szárral és fokozatokkal
• bekapcsolható lezáró funkció 
• speciális ötvözet  

Szilikonkinyomó  
pisztoly Pro
SiliconKartuschen-Presse Pro

Rend. sz. Kiszerelés 

 298655 db

SKP 310 Pro

A sarkok és kontúrok pontos kivitelezéséhez. Ideális a csempék pontos 
illesztéséhez. 

Méret: 28 x 10,5 x 2 cm (h x sz x m)

Kontúr átjelölő
Konturenlehre

ÚJ

Szilikon és akril fugák pontos lehúzásához. A keskeny formának köszön-
hetően a nehezen elérhető területekhez is hozzáférhetünk. A lehúzás 
után tiszta fugaképet kapunk. 

• sima és tiszta fugakép
• felhasználóbarát
• könnyen tisztítható

Szilikonlehúzó gum
Silikonabzieher

ÚJ

Rend. sz. Kiszerelés 

 298658 db

Rend. sz. Kiszerelés 

 298659 db



Elektromos feltöltődés levezetésére szolgáló öntapadó réz szalag, mely 
csatlakozást biztosít a potenciálkiegyenlítő eszközhöz (földeléshez).

•  öntapadó 
•  vezetőképes   

Szerszámok, munkaruha  
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Tüskés cipő
Nagelschuhe

Járáshoz, padló és egyéb felületen kialakított friss habarcs rétegekhez. 
Minden cipőmérethez jó. 

1 pár tartalék pánttal.

Rend. sz. Kiszerelés 

  005-01 db

Repedések, fugák összevarrásához ajánlott hullámos esztrich kapocs.  
Sopro SH 649, Sopro BH 869 és Sopro GH 564 kötőgyantákkal alkalmaz-
ható.

Esztrich kapocs 
Estrichklammern

Rend. sz. Kiszerelés 

097-01 Csomag: 200 db

097-02 Karton: 2000 db

Réz szalag
Kupferband

Rend. sz. Kiszerelés 

  017-01 Tekercs  (10 mm széles) / csomag: 200 db

Rend. sz. Kiszerelés 

  084 db  

Epoxi lemosószivacs
Viskose-Schwamm 

Kiváló szívóképességű viszkóz szivacs Sopro epoxi fugázóanyagok, mint 
pl. Sopro FugenEpoxi elő- és lemosásához.

Szerszámok műgyanta alapú anyagokhoz 

Speciális fugabehúzó Sopro epoxi fugázóanyagokhoz, mint pl. Sopro 
FugenEpoxi.

Epoxi fugabehúzó
Spezialfugscheibe  
für Epoxi 

Rend. sz. Kiszerelés 

  075 db



Profi keverőberendezés.

• 2 – 6 kg Soprodur® MicroHohlraumSchlämme keveréséhez
• Soprodur® vödör rögzítőkarom
• speciális keverőtárcsával
• 1/2“ 20 UNF keverőgép szükséges a berendezés rögzítéshez  

43 mm-es EU szabvány, min. fordulatszám > 2000 U/min

Soprodur® MicroHohlraumSchlämm 2 – 6 mm-es furatokba injektálásá-
hoz. 

Készlet (2 nyomófej, 1 szívócsonk, 2 cső, 2 adapter, 1 zárósapka).

Rend. sz. Kiszerelés 

  080-01 db

Rend. sz. Kiszerelés 

  088-01 db 

Rend. sz. Kiszerelés 

  083-01 db 

Rend. sz. Kiszerelés 

  909 db  

Rend. sz. Kiszerelés 

  903 db  

Rend. sz. Kiszerelés 

  904 db  

Soprodur® tartozékok

Rend. sz. Kiszerelés 

  094-01 db  

Minőségi kidolgozású mérőedény a Sopro termékek bekeverésénél hasz-
nált víz pontos kiméréséhez. 

• űrtartalom: 3 l
• osztásokkal ellátott
• kiváló minőségű PP műanyag

Szerszámok, munkaruha 
Sz
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Epoxi durva tisztító- 
szivacs (kék)
Abwaschpad grob blau 

Epoxi finom tisztító- 
szivacs (fehér)
Abwaschpad fein weiß 

Tartozék készlet kézi 
fecskendőhöz
Verschleißteilset  
für Handspritze 

Kézi fecskendő
Handspritze 

Epoxi szivacstartó
Padbrett mit Klettverschluss 

Profi 
keverőberendezés
Profi- 
Anmischvorrichtung 

Mérőpohár
Messbecher



Soprodur® MicroHohlraumSchlämme injektálásához 6 – 8 mm-es  
furatokba kisnyomású eljárással. 

Készlet (1 db szívóoldali dugattyú tömítés,1 db nyomóoldali dugattyú tömí-
tés,1 db tömítő gyűrű, 6 db O-gyűrű).

Készlet (10 db csonk, 10 db  zárósapka, 20 db dübel).

 

           

Rend. sz. Kiszerelés 

  905 db

Rend. sz. Kiszerelés 

  908 Készlet

Rend. sz. Kiszerelés 

  906 Készlet

Rend. sz. Kiszerelés 

  907 Készlet: 6 mm (10 db csonk, 10 db zárósapka, 20 db dübel)

Rend. sz. Kiszerelés 

  907 Készlet: 8 mm (10 db csonk, 10 db zárósapka, 20 db dübel)

Sopro  
FliesenPacker

Sopro  
MörtelPacker

csempe

ágyazóhabarcs/ 
kiegyenlítő réteg

tömítődübel

esztrich

beton lábazat/ 
aljzat szerkezet

Injektálás
tömítőgyűrű

Injektálás
tömítőgyűrű

csempe

tapadó réteg

tömítődübel

habarcs

A megfelelő injektálási módszer kiválasztása

Szerszámok, munkaruha  
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Injektáló pumpa
Injektionspresse 

Tartozék készlet  
injektáló pumpához
Verschleißteilset  
für Injektionspresse 

Injektáló csonk  
készlet csempéhez 
6mm
FliesenPacker 6 mm 

Injektáló csonk készlet 
habarcsokhoz 6 mm
MörtelPacker 6 mm 

Injektáló csonk készlet  
habarcsokhoz 8 mm
MörtelPacker 8 mm 



Rend. sz. Kiszerelés 

  44-54 db

  56-58 db

  60 db

  62 db

Kübler deréknadrág

Kübler kantáros nadrág

Rend. sz. Kiszerelés 

 44-54 db

 56-58 db

 60 db

 62 db

Kübler dzseki

Rend. sz. Kiszerelés 

 S-XL db

 XXL db

Szerszámok, munkaruha 
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elysee®  
Softshell mellény

elysee®  
Softshell dzseki

Rend. sz. Kiszerelés 

 Női 36-34 db

 Férfi S-XXXL db

Rend. sz. Kiszerelés 

 S-XXL db  

Szerszámok, munkaruha  
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