Bitumenes anyagok

Sopro ZR Turbo XXL –
cement alapú reaktív szigetelés
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cement alapú reaktív szigetelés
megbízható, gyors kiszáradás
rendkívül ﬂexibilis és bitumen mentes
pincék külső falaihoz, építmények felújításához,
lábazatok szigeteléséhez, vízszintes szigetelésekhez, használati víztárolókhoz, stb.
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Építőanyag

Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

Bitumenes anyagok

Zementäre Reaktivabdichtung
2-K

MicroGum®
technológia
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Cement alapú két komponensű, gyorsan kiszáradó, flexibilis és
nagyon kiadós reaktív szigetelés. Teraszok és erkélyek szigeteléséhez. Alkalmazható régi, stabil, hordozóképes csempeburkolatokhoz (csempe-a-csempére) teraszokon és erkélyeken. Alkalmazható pincék külső falaihoz, padlólapokon lévő régi bitumenes szigeteléséhez, mint vízszintes
negatív szigetelés, épületek felújításánál, lábazatok szigeteléséhez és vízszintes rétegzáráshoz, használati víztárolók belső szigeteléséhez 10 m
vízmélységig.
Optimális szilárdsága miatt könnyű bedolgozni.
A MicroGum® technológia biztosítja rendkívüli flexibilitását.
Nagyon gazdaságos, jól bedolgozható kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett is.
• kül- és beltérre, falra, aljzatra
• rendkívül kiadós
• megbízható, gyors kiszáradás
• igen flexibilis és bitumen mentes
• már kb. 6 óra elteltével 2,5 bar nyomásig vízálló
• már kb. 3 óra elteltével esőálló
• kb. 6 óra elteltével repedésáthidaló
• építési gödör már kb. 6 óra elteltével feltölthető
• klinkerrel kirakott felületek szigetelésére
• alkalmazható hideg és enyhén nedves aljzaton
• vízpára áteresztő
• a kiszáradása láthatóan ellenőrizhető a színek változása miatt
• hengerelhető, kenhető, festhető és szórható
• a DIN 18 531 alapján IA, IIA, IB und IIB vízbehatolási osztály (megfelel
a ZDB ismertető BK B0 besorolásának)
• a DIN 18 533 alapján W1-E és W4-E vízbehatolási osztály (hivatkozással a W2.1-E és W3-E-re (DIN 18 195 4. és 6. rész)
• a DIN 18 535 alapján W1-B és W2-B vízbehatolási osztály (megfelel a
BK B-nek az építési szabályzat alapján)
• UV-álló, átfesthető, vakolható
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
Tanúsítvány:
Műszaki Egyetem München:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) PG-MDS alapján alkalmazható ásványi alapú
szigetelő habarcsként épületek szigetelésére a következő anyagokkal Sopro DB 438, Sopro
DBF 638, Sopro AEB 112/130 – 133, Sopro AEB 148, Sopro AEB 641, Sopro DE 014/015,
Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 645, Sopro DMB 091, Sopro AEB 129, Sopro GD 749
– vizsgálati jelentés: repedésáthidalás alacsonyabb hőmérsékleten (vizsgálat -5 °C-ban)
SFV e.V. Großburgwedel:
– vizsgálati jelentés: teljesíti a PG-AIV-B követelményeit az időjárás eszközökre történő
hatásáről (UV-álló)

2)

Csak az A komponens.

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

Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

Rend. sz.
618

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Kombi edény: 20 kg

360 kg

2 312 Ft/kg

Kombi edény: 9 kg

270 kg

2 277 Ft/kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

125

Bitumenes anyagok

ZR Turbo XXL
Cement alapú
reaktív szigetelés

Bitumenes anyagok
Kenhető bitumenes
szigetelő- & védőfólia
Isolier- & SchutzAnstrich

ISA 755

Felhasználásra kész, oldószermentes, kenhető bitumenes védő- és
szigetelőfólia földdel érintkező beton, vakolat, téglafal, könnyű- és
pórusbeton, téglából épült pincefalak szigetelésére természetes agresszív
anyagok ellen. Száraz és enyhén nedves aljzatokra. A bedolgozás során
nem szabadulnak fel éghető vagy egészségkárosító gőzök.
•
•
•
•
•

gyorsan szárad
felhasználásra kész
könnyen bedolgozható
szórható, hengerelhető és kenhető
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)

Bitumenes anyagok

Rend. sz.

Nettó ár

400 kg

1 087 Ft/kg

Vödör: 5 kg

400 kg

1 210 Ft/kg

Pince szigetelő
alapozó

Oldószermentes, vízzel hígítható, bitumenemulziós előbevonat
koncentrátum a DIN 18 195 2. része alapján. Alapozóként szívóképes,
ásványi alapú aljzatokra a Sopro KellerDicht Super+, Sopro KellerDicht
1-K, Sopro KellerDicht 2-K, Sopro KMB Flex 1-K és Sopro KMB Flex
2-K-val történő későbbi szigeteléshez. Javítja a tapadóképességet az
aljzathoz. A bedolgozás során nem szabadulnak fel éghető vagy egészségkárosító gőzök.
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gyorsan kiszárad
1:10 arányban kell vízzel hígítani az építkezés helyszínén
egyszerűen bedolgozható
javítja a tapadóképességet
szórható, hengerelhető és kenhető
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)

Anyagszükséglet:
200-300 g/m2 (vízzel hígítva)

Rend. sz.

Pince szigetelő
mélyalapozó

Használatra kész, oldószer- és szagmentes, bitumenemulziós univerzális mélyalapozó a DIN 18 195 2. része szerint.
Kiválóan alkalmas nedvszívó és ásványi aljzatok előkezelésére a következő Sopro KellerDicht Super+, Sopro Kellerdicht 1-K, Sopro KellerDicht 2-K,
Sopro KMB Flex 1-K vagy Sopro KMB Flex 2-K réteg felhordása előtt. A
bedolgozás során nem szabadulnak fel éghető vagy egészségkárosító
gőzök.

KellerDichtVoranstrich

KDV 681

751

•
•
•
•
•
•

Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör: 5 kg

400 kg

1 143 Ft/kg

gyorsan kiszárad
használatra kész
könnyen bedolgozható
tapadásjavító
szórható, hengerelhető és kenhető
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)

Rend. sz.

Anyagszükséglet:
100-200 g/m2 (vízzel hígítva)
Építőanyag

Raklap

Vödör: 10 kg

755

KellerDichtGrundierung
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Kiszerelés

Anyagszükséglet:
150 – 200 g/m²

681

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Kanna: 25 l

600 kg

750 Ft/l

Kanna: 10 l

600 kg

897 Ft/l

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Bitumenes anyagok

BitumenVoranstrich

BVA 759

Egykomponensű, gyorsan száradó, felhasználásra kész bitumenmáz,
mely aljzat előkészítésként kiválóan alkalmazható bitumen, tető és
egyéb csatlakozó rétegekhez
Alapozóként növeli az összes következő Sopro bitumenes rétegek, hidegragasztók és lakkok tapadását és beszívódását.
Kiválóan alkalmas régi bitumen tartalmú szigetelőrétegekre,
szigetelőrendszerekre, de betonra, teljesen kifugázott falazatra, vakolatra, fémre és fára is felhordható.
•
•
•
•
•
•
•

száradási idő kb. 15 perc
tapadásjavító
hidegen felhasználható
felhasználásra kész
egyszerűen felhordható
kenhető, hengerelhető, szórható
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

Kanna: 25 l

600 kg

Nettó ár
950 Ft/l

Kanna: 10 l

600 kg

1 161 Ft/l

Anyagszükséglet:
150 – 200 g/m²

759

SoproThene®
mélyalapozó

Nagyon kiadós, oldószermentes, használatra kész, szinte szagtalan,
bitumen-kaucsuk alapú mélyalapozó. +5°C - 30°C közötti hőmérsékleten ásványi aljazatok előkezelésére ajánlott
SoproThene® Bitumen-Abdichtungbahn szigetelőanyag használata
előtt aljzaton. (lásd 120. o.)
Javítja az aljazat tapadóképességét.

Voranstrich

879

•
•
•
•
•
•
•

száradási idő kb. 45 perc
száraz és enyhén nedves aljzatra
tapadás javítására
felhasználásra kész
könnyen bedolgozható
kenhető, hengerelhető, szórható
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör:10 l

320 kg

1 159 Ft/l

Vödör: 5 l

300 kg

1 320 Ft/l

Anyagszükséglet:
100–150 ml/m²

879

1-K Bitumengyorsító

Por alakú adalékanyag minden fajta Sopro 1-K bitumen vastagréteghez (Sopro KMB Flex 1-K, Sopro KellerDicht 1-K und Sopro KellerDicht
Super+).
Az esőállóság és kiszáradás gyorsabb eléréséhez kedvezőtlen időjárás esetén.

1-K BitumenBeschleuniger

BBS 657

• kiszerelés zacskóban a könnyebb adagoláshoz
• alkalmazható mindegyik Sopro 1-K bitumen vastagréteghez

* Csak Sopro 1-K
bitumenes vastagrétegekkel.

*

Anyagszükséglet:
1db zacskó 1 kg
30 l Sopro 1-K bitumenes
vastagréteghez

Rend. sz.
657

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Karton: 6 db 1 kg-os PE zacskó

768 kg

633 Ft/kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.
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Bitumenes anyagok

Bitumenes
mélyalapozó

Bitumenes anyagok
Pinceszigetelő Super+
KellerDicht Super+

KSP 652

Bitumenes anyagok
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1)

A DIN norma alapján a nedves
rétegvastagságot 25%-kal meg kell
növelni

2)

Keresztmetszet szigetelésként nem

3)

Egykomponensű, gyorsan kiszáradó, oldószermentes, polisztirollal
dúsított, műanyagmodifikált bitumen vastagréteg flexibilis, repedésmentes építőipari szigetelések, illetve horizontális köztes szigetelőrétegek kialakításához.
Épületrészek összefutó fugái és nagy nyomású víznek ellenálló beton
szigetelésére is alkalmas.
Ragasztóként védő-, drén- és szigetelőlapokhoz földalatti környezetben.
• a DIN 18 533 (megfelel a DIN 18 195 4. és 6. részének) alapján W1-E,
W-2.1-E, W3-E és W4-E2) vízbehatolási osztályba tartozik
• gyorsan esőálló (kb. 4 óra3) elteltével)
• gyors száradási idő (2 nap)
• száradás után csekély veszteség a rétegvastagságából
• minimális tömörödés
• tökéletes felületet biztosít
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• egyszerű bedolgozás
• felhasználásra kész
• szórható, kenhető
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt agresszív anyagoknak
• radonbiztos
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)
Tanúsítványok
MPA Karlsruhe:
– műanyagmodifikált, nem gyúlékony, bitumen vastagrétegek általános épületszigeteléseire
vonatkozó építőipari jelzések
Kemski & Partner:
– passzívan radonzáró/radonmentes

Az időjárási viszonyok, a szélerősség,
a levegő és a talaj hőmérséklete
valamint a szigetelés rétegvastagság
befolyásolja az időintervallumot

Anyagszükséglet:
3,5-4,6 l/m2 a vízbehatolástól
függően1)

Rend. sz.
652

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör: 30 l

400 kg

950 Ft/l

Vízbehatolási osztályok a DIN 18 533 3) alapján
Osztály

Vízbehatolás

W1-E

Talajnedvesség, nyomásmentes víz

W1.1-E

Talajnedvesség a földdel érintkező falaknál és padlólapoknál a talajon átszivárgó nagy mennyiségű víz esetén k > 10-4 m/s

W1.2-E

Talajnedvesség, nyomásmentes víz a földdel érintkező falaknál és padlólapoknál a talajon átszivárgó csekély mennyiségű
víz esetén k ≤ 10-4 m/s a DIN 4095 alapján készült szigeteléssel

W2-E

Víznyomás (földdel érintkező falaknál, padlólapoknál és födém esetén)

W2.1-E

Csekély víznyomás a szigetelt építmény 3 m-es behatolási mélységig

W2.2-E

Nagy víznyomás 3 m feletti behatolási mélységig

W3-E

Nyomásmentes víz földdel érintkező födémeknél (a szigetelt építmény 10 cm-es behatolási mélységig)

W4-E

Felfreccsenő víz és talajnedvesség a lábazatnál, illetve kapillárisvíz a falban vagy alatta (felszívódási magasság nélkül;
falakon lévő lábazatok esetén a peremük felső széle alatt 20 cm-től és a a felső perem felett 30 cm-ig érvényes).
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Építőanyag

Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Bitumenes anyagok
Pinceszigetelő 1-K
KellerDicht 1-K

KD 752

Egykomponensű, oldószermentes, polisztirollal dúsított, műanyag-modifikált, bitumen vastagréteg flexibilis, repedésáthidaló, épület-szigetelések,
illetve horizontális köztes szigetelőrétegek kialakításához. Épületrészek
összefutó fugái és nagy nyomású víznek ellenálló beton szigetelésére is
alkalmas. Ragasztóként alkalmazható védő, vízelvezető és szigetelő lemezekhez talajjal érintkező területeken.
• a DIN 18 533 (megfelel a DIN 18 195 4. és 6. részének) alapján W1-E,
W3-E és W4-E2) vízbehatolási osztályba tartozik
• rövid idő elteltével esőálló (kb. 5 óra3))
• gyorsan kiszárad
• csekély rétegvastagság csökkenés a
kiszáradás után
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• felhasználásra kész
• szórható vagy kenhető
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt
agresszív anyagoknak
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)

Nem, mint keresztmetszet szigetelés

Anyagszükséglet:
3,7 – 4,9 l/m2 a terheléstől függően1)

Rend. sz.

Pinceszigetelő 2-K

Kétkomponensű, oldószermentes, polisztirollal dúsított bitumen-vastagréteg flexibilis, repedésáthidaló, épületszigetelések, illetve
horizontális köztes szigetelőrétegek kialakításához.
Épületrészek összefutó fugái és nagy nyomású víznek ellenálló beton
szigetelésére is alkalmas. Ragasztóként alkalmazható védő, vízelvezető és
szigetelő lemezekhez talajjal érintkező területeken.

KellerDicht 2-K

RA

D

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör 30 l

400 kg

920 Ft/l

• a DIN 18 533 (megfelel a DIN 18 195 4. és 6. részének) alapján W1-E,
W-2.1-E, W3-E és W4-E2) vízbehatolási osztályba tartozik
• optimális szilárdság
• már rövid idő elteltével esőálló (kb. 3-5 óra3) után)
• gyorsan kiszárad
• kiszáradás után csekély rétegvastagság csökkenés
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• szórható vagy kenhető
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt agresszív
anyagoknak
• radonbiztos
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)
Tanúsítvány
Bautest GmbH, Dresden:
– műanyagmodifikált, nem gyúlékony, bitumen vastagrétegek általános épületszigeteléseire
vonatkozó építőipari jelzések az A Építési Szabályzat 2 része, 2.39 pontja, a DIN 18195 4. és 6.
részének megfelelően a nagy nyomású víznek kitett beton épületrészek fugáinak szigetelése
az A Építési Szabályzat 3. részének 1,4 pontja alapján.
Kemski & Partner:
– passzívan radonzáró/radonmentes

Nem, mint keresztmetszet szigetelés

Anyagszükséglet:
3,5 – 4,6 l/m2
a terheléstől függően
Az időjárási viszonyok, a szélerősség, a levegő és a talaj hőmérséklete
valamint a szigetelés rétegvastagság befolyásolja az időintervallumot.
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752

Rend. sz.
754

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Kombi kiszerelés: 30 l
(folyékony A komp. + szilárd B komp.)

440 kg

971 Ft/l

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.
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Bitumenes anyagok

2)

Bitumenes anyagok
KMB Flex 1-K

Bitumenes szigetelő
és ragasztó

1)

A DIN norma alapján a nedves
rétegvastagságot 25%-kal meg kell
növelni

2)

Keresztmetszet szigetelésként nem

• a DIN 18 533 (megfelel a DIN 18 195 4. és 6. részének) alapján W1-E,
W3-E és W4-E2) vízbehatolási osztályba tartozik
• esőálló kb. 7 óra3) elteltével
• átszivárogtató- és szigetelőlapok ragasztásához
• hideg- és melegálló
• felhasználásra kész
• kenhető, szórható
• ellenálló az építkezéseken általánosan előforduló összes természetes
agresszív anyaggal szemben
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)

Anyagszükséglet:
3,9-5,1 l/m2 a vízbehatolástól függően1)

KMB Flex 2-K

Bitumenes szigetelő
KMB 651

RA

D

NBIZ

O N BIZT

A DIN norma alapján a nedves
rétegvastagságot 25%-kal meg kell
növelni

2)

Keresztmetszet szigetelésként nem

Anyagszükséglet
4,2 – 5,6 kg/m2 a terheléstől függően1)
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Építőanyag

650

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör: 30 l

360 kg

841 Ft/l

Kétkomponensű, oldószermentes, szálerősített műanyagnemesítésű
bitumen vastagréteg flexibilis, repedésáthidaló, épületszigetelések
illetve horizontális köztes szigetelőrétegek kialakításához a DIN 18195
4., 5. és 6. része alapján valamint épületrészek összefutó fugái és nagy
nyomású víznek ellenálló beton szigetelésére is alkalmas.
Ragasztóként védő-, drén- és szigetelőlapokhoz földalatti környezetben.

Tanúsítvány
Bautest GmbH, Dresden:
– műanyagmodifikált, nem gyúlékony, bitumen vastagrétegek általános épületszigeteléseire
vonatkozó építőipari jelzések az A Építési Szabályzat 2 része, 2.39 pontja, a DIN 18195 4. és 6.
részének megfelelően a nagy nyomású víznek kitett beton épületrészek fugáinak szigetelése
az A Építési Szabályzat 3. részének 1,4 pontja alapján
Kemski & Partner:
– passzívan radonzáró/radonmentes

onens
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A por ozban
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Rend. sz.

• a DIN 18 533 alapján (megfelel a DIN 18 195 4. és 6. részének) W1-E,
W2.1-E, W3-E és W4-E 2) vízbehatolási osztály
• optimális szilárdság
• esőálló kb. 4óra3) elteltével
• gyorsan kiszárad
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• szórható vagy kenhető
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt
agresszív anyagoknak
• radonbiztos
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)

T
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Sopro
Bauchemie GmbH

RA

Bitumenes anyagok

KMB 650

Egykomponensű, oldószermentes, polisztirollal töltött, műanyagnemesítésű
bitumen vastagréteg flexibilis, repedésáthidaló, épületszigetelések, illetve
horizontális köztes szigetelőrétegek kialakításához a DIN 18195 4., 5. és 6.
(feltörő víz) része alapján.
Ragasztóként alkalmazható védő, vízelvezető és szigetelő lemezekhez
talajjal érintkező területeken.

Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

Rend. sz.
651

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör: 30 kg (Folyékony komp. 22 kg +
szárazanyag komp. 8 kg)

540 kg

870 Ft/kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Az időjárási viszonyok, a szélerősség, a levegő és a talaj hőmérséklete
valamint a szigetelés rétegvastagság befolyásolja az időintervallumot.

3)

Bitumenes anyagok

Bitumenes anyagok

Teljes termékskála
épületek szigeteléséhez
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SoproThene® 878
Bitumenes
szigetelőanyag
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Bitumen-Abdichtungsbahn

O N BIZT

Öntapadós, hidegen ragasztható, flexibilis, repedésáthidaló, bitumentartalmú szigetelőanyag műanyagmodifikált bitumenből, amit elasztikus
hordozórétegre visznek fel. Alkalmazható rugalmas épületszigetelések
vagy padlólapok szigetelésének kialakítására. Pincék külső falaihoz, balkonokhoz, teraszokhoz.
Alapozáshoz használjon SoproThene® Voranstrich-t (lásd 125. o.).
• bel- és kültérre, falra, aljzatra
• a DIN 18 533 (megfelel a DIN 18 195 4. részének) alapján W1-E és
W4-E vízbehatolási osztályba tartozik
• IA, IIA, IB és IIB terhelési osztályba tartozik a DIN 18 531 alapján
(megfelel a BK B0 osztálynak a ZDB ismertető alapján)
• kiváló ragasztó erő alacsony hőmérsékleten is
• Z és L szigetelések dupla falú szerkezetek kivitelezéséhez
• vulkanizált bitumenmasszából (50 mm széles)
• tiszta, könnyű bedolgozás
• azonnal víz- és esőálló
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)

Bitumenes anyagok

Tanúsítványok:
Építőipari Anyagvizsgálati Intézet, Braunschweig:
– DIN EN 13 969, DIN EN 14 967
Kemski & Partner:
– passzívan radonzáró/radonmentes

Anyagszükséglet:
1,1 m2/m2

Rend. sz.

SoproThene®
Ragasztószalag
(sarokhoz)

Öntapadós, flexibilis, repedésáthidaló ragasztószalag sarkokhoz
műanyagmodifikált bitumenből, amit szakadásmentes fóliára hordanak
fel. Két 50 mm széles, tiszta bitumenmasszából vulkanizált csíkból áll.
Sarkok, szélek, üregek, pince fala és az aljzat, valamint SoproThene® Bitumen Abdichtband lemezek találkozásánál biztos szigetelést garantál.

Eckband

878-01

Rend. sz.
878-09

SoproThene®
Ragasztószalag
Klebeband
(kétoldalas)

878-08

Abschlussband Vlies

Raklap

Nettó ár

kb. 397 kg

3 879 Ft/m

Kiszerelés
Tekercs: 15 m (300 mm széles), vastagság: kb. 1,5mm

Nettó ár
1 945 Ft/m

Kiszerelés
Tekercs: 15 m (100 mm széles), vastagság: kb. 1 mm

Nettó ár
1 293 Ft/m

Öntapadós, repedésáthidaló, univerzális butil-kaucsuk, univerzális
zárószalag, Sopro Thene® bitumen pinceszigetelő a rendszer felső vízszintes és függőleges részéinek lezárásához.
Felső rétege szintetikus szövetbevonat, ami megkönnyíti a vakolást
vagy a következő réteg felragasztását.
Rend. sz.
878-06

SoproThene®
Alumínium zárószalag

Tekercs: 15 m (100 cm széles)

Szakadásmentes, poliethilén hordozórétegre felvitt, kétoldali
bitumen-kaucsuk masszával bevont, öntapadós ragasztószalag.
Elősegíti a sarkok, csőáttörések, bekötések körüli részek,
SoproThene® bitumenes szigetelőanyaggal bevont felületek sarkainak,
széleinek biztonságos szigetelését. Alkalmas szivárogtató lemez Sopro
Thene® bitumenes szigetelőanyagra történő rögzítésére.

Rend. sz.

SoproThene®
Zárószalag

Kiszerelés

Kiszerelés
Tekercs: 25 m (100 mm széles), vastagság: kb. 1,5 mm

Nettó ár
2 139 Ft/m

Öntapadós, UV-álló, alumínium zárószalag, kiválóan ragadó
bitumen-kaucsuk réteggel bevonva a Sopro Thene® bitumen pinceszigetelő rendszer felső vízszintes és függőleges részéinek lezárásához.

Abschlussband
Aluminium
Rend. sz.
878-07
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Építőanyag

Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

Kiszerelés
Tekercs: 15 m (100 mm széles), vastagság: kb. 1,5 mm

Nettó ár
1 722 Ft/m

Bitumenes anyagok

BitumenSpachtel

BIS 766

Bitumenes javító- és szigetelőanyag bitumenes tetőszigetelésekben lévő repedésekhez, lyukakhoz, felhasználható áttörésekhez,
csatlakozásokhoz, csőkivezetések körüli sérült területek javítására, szigetelésére valamint bitumenes tetőszigetelésekhez. Alkalmas aljazatok:
beton, fal, vakolat, fém, fa, régi bitumennel bevont felületek, valamint
bitumenes fedőszigetelések.
•
•
•
•
•
•
•
•

vízzáró, ellenáll az időjárás viszontagságainak
nem öregszik el
UV álló
szálerősített, nagyon szilárd, jó tapadást biztosít
könnyen bedolgozható
felhasználásra kész, kenhető
hidegen bedolgozható
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör: 5 l

300 kg

1 415 Ft/kg

Doboz: 1 kg (16 db/karton)

384 kg

2 720 Ft/kg

Anyagszükséglet:
kb. 1,0 kg/m² mm rétegenként

766

Bitumenes hideg
ragasztó

Felhasználásra kész bitumenes hidegragasztó bitumenes tetőszigetelő rendszerek ragasztásához lapos vagy enyhén lejtő tetőkhöz,
illetve régi és új bitumenes tetőszerkezetek szigeteléséhez. Felhordható
betonra, vakolatra, felhasználható fagy- és hőálló bitumenes szige
telőrendszerekhez. Melegítés nélkül feldolgozható, a hígító kipárolgása
után rugalmas marad.
Csak lapos tetőkhöz, max. 5° lejtéssel.

BitumenKaltKleber

BKK 660

•
•
•
•
•
•

vízzáró, ellenáll az időjárás viszontagságainak
nem öregszik el
hidegen bedolgozható
könnyen feldolgozható
kenhető, simítható
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör: 10 kg

440 kg

1 143 Ft/kg

Vödör: 5 kg

300 kg

1 427 Ft/kg

Anyagszükséglet:
300 – 500 g/m²

660

Bitumenes tetőlakk

Felhasználásra kész, oldószermentes, gyorsan száradó szigetelőés védőréteg régi és új bitumenes tetőfelületekhez, zsindelyhez, ásványi
anyagból valamint fából vagy fémből készült tetőszerkezetek régi és új
bitumenbevonataihoz és rétegeihez.

BitumenDachLack

BDL 661

•
•
•
•
•
•
•

vízzáró, ellenáll az időjárás viszontagságainak
nem öregszik el
száradási idő kb. 20 perc
hidegen felhordható
könnyen bedolgozható
kenhető, hengerelhető, szórható
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 167. o.)

Rend. sz.

Anyagszükséglet:
400 – 500 ml/m²

661

Kiszerelés

Raklap

Vödör: 30 l

540 kg

936 Ft/l

Vödör: 5 l

300 kg

1 359 Ft/l

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Nettó ár
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Bitumenes javító- és
szigetelőanyag

Bitumenes anyagok
Pinceszigetelő
üvegszövet-háló
KellerDicht-Armierung

KDA 662

Bitumen- és lúgálló műanyag borítású üvegselyem szövet a vastag
rétegű bitumenes szigetelés erősítése és vastagság ellenőrzésére
flexibilis és repedést áthidaló épületszigetelések készítésénél.
Alkalmazható a Sopro KellerDicht Super+, Sopro KellerDicht 1-K, Sopro
KellerDicht 2-K, Sopro KMB Flex 1-K és Sopro KMB Flex 2-K, ZR Turbo
XXL anyagokból készült szigeteléseknél valamint rétegek repedésektől
veszélyeztetett területein megerősítésnek.
beltéri és kültéri használatra
a DIN 18 533 alapján erősítő háló (megfelel a DIN 18 195 6. részének)
víz és időjárásálló
kötéstávolság 4 x 4 mm
erősítő betét hajlatoknál és éleknél
könnyű alkalmazni
a repedésáthidalás erősítésre

Bitumenes anyagok

•
•
•
•
•
•
•

Anyagszükséglet:
1,1 m2/m2

Rend. sz.

Szivárogtató
rendszer pincékhez

Bitument elviselő, polisztirolból készült vízelvezető és védő lemez
hátoldalra kasírozott nyomáselosztó fóliával és nyomásálló polipropilén szűrőszövettel. Optimális védelmet nyújt a Sopro
KellerDicht Super+, Sopro KellerDicht 1-K, Sopro KellerDicht 2-K, Sopro KMB
Flex 1-K, Sopro KMB-Flex 2-K és ZR Turbo XXL anyagból készült szigetelések, valamint a SoproThene® Bitumen szigetelőszalaggal készült szigetelések számára. A hátoldali nyomáselosztó fólia biztosítja a biztonságos
védelmet a későbbi talajmozgások vagy ülepedések esetén is.
Teljesíti a védőrétegekkel szembeni, a DIN 18195 (10. rész) szerinti követelményeket, valamint az építmények védelmét szolgáló
vízelvezetés DIN 4095 szabvány szerinti követelményeit és a módosított
műanyagot tartalmazó bitumenes vastag rétegű szigetelések tervezéséről és kivitelezéséről szóló irányelveket.

KellerDrainSystem
6 mm

KDS 663

662

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiszerelés
Tekercs: 50 m (100 cm széles)

Raklap

Nettó ár

kb. 256 kg

802 Ft/m

a DIN 18 533 alapján védőréteg (megfelel a DIN 18 195 10. részének)
nagymértékben nyomásálló
véd a káros behatásokkal szemben
biztonságos függőleges vízelvezetés
nincs eliszaposodás
rothadásálló
ellenáll a talajban szokásosan előforduló vegyi anyagoknak
CE megjelölés a DIN EN 13252 szabvány szerint
dombormagasság kb. 6 mm

Méret: 1,25 m × 14 m (17,5 m²)
Tanúsítvány
Vízügyi Kísérleti Állomás, Karlsruhe:
– Építmények védelmére szolgáló vízelvezetés a
DIN 4095 szabvány szerint
Textilépítési és Környezetvédelmi Intézet, Greven:
– CE jelzés a DIN EN 13 252 alapján

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 m²/m²
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Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

Rend. sz.
663

Kiszerelés
Tekercs: 14 m (125 cm széles)

Raklap

Nettó ár

kb. 75 kg

4 436 Ft/m

Bitumenes anyagok
Pinceszigetelő
dilatációs szalag
KellerDichtBand

Prolipropilén, (flexibilis polilefin) szigetelőszalag épületfugák áthidalásához a Sopro bitumenes szigeteléskehez (Sopro KellerDicht Super+,
Sopro KellerDicht 1-K, Sopro KellerDicht 2-K, Sopro KMB Flex 1-K, Sopro
KMB Flex 2-K und Sopro ZR Turbo XXL).
•
•
•
•

KDB 756

kültérre, falra és padlóra
flexibilis
mozgó- és elválasztófugákhoz
könnyen bedolgozható

Rend. sz.
756

Keverőszár
bitumenhez

Nettó ár
9 000 Ft/m

Tekercs: 10 m (240 mm széles)

Keverőszár bitumenes szigetelőanyagok meg- és átkeveréséhez, mint pl.:
Sopro KellerDicht 2-K és Sopro KMB Flex 2-K.
Csatlakoztatható fúrógéphez.
Méret: 160 x 160 x 600 mm

Bitumenes anyagok

Rührquirl für Bitumen

Kiszerelés

Rend. sz.
018

Kiszerelés

Nettó ár
1 571 Ft/db

db

Felhasználásra kész, műgyanta alapú, diszperziós speciális festék
magán- vagy ipari felhasználású fűtőolaj, diesel üzemanyag, használaton
kívüli motor- és gépolaj tartályok és kádak festéséhez, szigeteléséhez. A kezelt felületről könnyen eltávolítható a kiömlő vagy ráragadt
anyag.

Olajstopp
Ölstopp

ÖS

• beltérre, falra és padlóra
•
•
•
•
•
•

Sopro
Bauchemie GmbH

Alapszín*

ÖS 635

grau

rendkívüli fedést biztosít
repedésáthidaló
gyorsan szárad
felhasználásra kész
egykomponensű
a kontrasztszínek biztosítják, hogy a rétegek jól megkülönböztethetőek legyenek

Tanúsítvány
Anyagvizsgálati Intézet Karlsruhe:
– általános építőipari előírások (abP) beton, vakolat és esztrich rétegek festésére vonatkozóan felfogókádakban, tartályokban

Kontrasztszín*

rotbraun

ÖS 636

Rend. sz.

Anyagszükséglet:
kb. 1 l/m²
Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

635 grau

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör: 5 l

416 kg

3 717 Ft/l

636 rotbraun

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
a kikeményedett fugázó anyag színétől.
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