


• Könnyű bedolgozás a cement alapú Sopro OPZ® termékek al-
kalmazásával

• Bármely fugaszélességhez és minden fajta burkolóanyaghoz

• Beltéren és kritikus kültéri felületeken is egyaránt felhasználható

Sopro OPZ® fugázó és Sopro OPZ® flexibilis ragasztó anyagok 
együttes alkalmazása nyújtja az            színgaranciát

Cementfátyol-mentes és egységesen csillogó fugák 
az OPZ® technológiának köszönhetően

Hagyományos fuga OPZ® technológia nélkül

Garancia a cementfátyol-mentes fugákhoz 
az innovatív OPZ® technológiával

Systemkomponente
 ragyogó szín 

garanciával

Farbbrillanz mit Garantie
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4 Hidegburkolás Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

Greslap ragasztó
Fliesenkleber

 

D
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rópai szabvány

 

Csemperagasztó
Fliesen- und BauKleber

Keverővíz: 6,8 l/zsák

Anyagszükséglet
kb. 1,2 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

30372 Zsák: 25 kg 1250 kg 111 Ft/kg
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Vékony és folyékony ágyazóhabarcsok 4-18 

•  Általános ragasztók 

•  Flexibilis ragasztók 

•  Speciális ragasztók 

Középvastag ágyazóhabarcsok 18

Vastag ágyazóhabarcsok 21

Diszperziós ragasztók 21

Epoxi ragasztó 22

PU ragasztó 22

Univerzális ragasztó, habarcs feljavítók 22

Anyagszükségleti táblázat 24 

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

Keverővíz: 9,4 l/zsák

Anyagszükséglet
kb. 1,2 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

30372 
plus

Zsák: 25 kg 1250 kg 176 Ft/kg

FBK 372 plus

FBK 372
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Flexibilis fehér classic 
ragasztó
Sopro Classic weiss

SC 809 Classic

Keverővíz: 8,5 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

450 Zsák: 25 kg 1050 kg 228 Ft/kg

Erős flexibilizált 
ragasztó
FliesenFest

Cement alapú, flexibilizált 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 flexibilizált
•	 alkalmas padlófűtéshez is
•	 hosszú bedolgozási idő
•	 krómszegény az 1907/2006/EK szerint
•	 EN 12 004: C2 TE minőség

Tanúsítvány:
Műszaki Egyetem Bécs
– EN 12 004: C2 TE 
   Minőségi Felügyelet Műszaki Egyetem Bécs

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

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

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

Tanúsítvány:
Műszaki Egyetem München
– EN 12 004: C2 TE
Engedély:
– 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  Nettó ár 

230809 Zsák: 25 kg 1050 kg 315 Ft/kg
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Fehér csemperagasztó
Sopro BauKleber weiss

Vékony ágyazathoz M10
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Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

30440 Zsák: 25 kg 600 kg 257 Ft/kg

Keverővíz:
7,5 l/zsák 

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

Fehér, hidraulikusan kikeményedő készhabarcs építőanyagok vékony 
ágyazatú ragasztásához és javítására. Felhasználható kerámia csem-
pék és lapok, mázas kerámiák fektetéséhez falra és padlóra, pórusbeton 
kövek falazásához (pl.:Ytong®), könnyű építő lemezek ragasztására, 
vakolt vagy beton fal- és mennyezetfelületek kiegyenlítésére, tapadó-
híd előállítására, stb.   
 
• fehér, vékony ágyazatú habarcs
• nagy vízvisszatartó képesség 
• rétegvastagság: 1 - 5 mm 
• bel- és kültérre
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

FF 450

SC 809 Classic

BauKleber weiss
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nem tartalmazzák!
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Keverővíz: 8,0-8,25 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

30046 Zsák: 25 kg 1050 kg 298 Ft/kg

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

Csökkentett porzású, szürke, cement alapú, flexibilis, műanyaggal neme-
sített 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 szi-
getelésekhez. 

• 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

Tanúsítvány:
Műszaki Egyetem Bécs
– EN 12 004: C2 TE
Engedély:
–   GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Keverővíz: 10,0-10,5 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

30045 Zsák: 25 kg 1050 kg 351 Ft/kg

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

Cement alapú, nagyon kiadós, könnyen formálható S1 flexibilis ragasz-
tó, az EN 12 004 szerint C2 TE jelölésű, megemelt műanyag adalékkal 
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
• C2: tapadó szilárdság: ≥ 1,0 N/mm2

• T: szálerősítés miatt nagy állószilárdság
• E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
• S1: lehajlás ≥ 2,5 mm
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok
SFV e.V. Großburgwedel
– általános építőipari tanúsítványok (abP) Sopro FlächenDicht flexible és Sopro 

PU-Flächendicht-tel kapcsolatban
Műszaki Egyetem München
– 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
Anyagvizsgálati Intézet Karlsruhe
– minőségi felügyelet a DIN EN 998-2 szabvány alapján a DIN V 18580 előírásaival kapcso-

latban
Elektro-Physik GmbH. Aachen
– tűz esetén jelentéktelen mérgező anyag kibocsátás
Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

No. 101 S1
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* mint a hagyományos Sopro vékony  
ágyazóhabarcs esetén

No. 101 Classic
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Keverővíz: 7,0 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

404 Zsák: 25 kg 600 kg 456 Ft/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
• C2: tapadó szilárdság: ≥ 1,0 N/mm2

• F: tapadás gyorsan kialakul
• T: szálerősítés miatt nagy állószilárdság
• E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
• bedolgozási idő kb. 30 perc
• járható és fugázható kb. 3 óra után
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
 
Tanúsítványok:
Műszaki Egyetem München
– DIN EN 12 004: C2 FTE
– általános építőipari tanúsítványok (abP) Sopro Dichtschlämme Flex 1-K, Sopro 

Dichtschlämme Flex 1-K schnell-lel kapcsolatban
SFV e.V. Großburgwedel
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV alapján Sopro FlächenDicht flexible- 

lel
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Keverővíz: 8,5-9,0 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

996 Zsák: 25 kg 600 kg 386 Ft/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 és természetes kövek fektetéséhez. Ideális üveg 
mozaik ragasztására és fugázására. Különösen alkalmas kőpor-
celán gres lapokhoz fűtött padlókonstrukciók és uszodák burkolásánál. 
Alternatív szigetelésre is használható.

Sopro FlexDispersion-nal nemesítve alkalmas vizes és nedves helyiségek-
ben 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
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
 
Tanúsítványok:
Műszaki Egyetem München
– 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
Engedély:
–   GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS
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No. 101 weiss

No. 101 schnell
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8 Hidegburkolás Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

FKM® XL
Extra flexibilis  
ragasztó
MultiFlexKleber 
eXtra Light

* mint a hagyományos Sopro vékony ágyazóha-
barcs esetén könnyítő adalékanyagok nélkül.  

Lásd anyagszükségleti táblázat 
24. oldalon.

Extra kiadós, csökkentett porzású, cement alapú, nagyon könnyű, mul-
tifunkcionális ragasztóanyag, az EN 12 004 szabvány szerint C2 TE 
S1 minősítésű, kiemelkedő műanyag nemesítéssel, finom kerámiák falra, 
illetve padlóra, valamint elszínesedésre hajlamos természetes kövek min-
den aljzatra történő fektetéséhez. 
Különösen ajánljuk nagyformátumú kerámiák falra és padlóra 
burkolásához. Felhasználható fűtött padlókonstrukciókhoz, falfűtéshez 
és alternatív szigetelésekhez. Selymes, krémes állagú, könnyen bedolgoz-
ható. Erkélyekhez és teraszokhoz.

• 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
•  extra erős, nagyformátumú lapokhoz kiváló
•  extra könnyű, extra kiadós
•  nem porzik
• akár 60%-kal kiadósabb*
• univerzálisan alkalmazható: 
 felhasználható vékony, közepes vagy folyékony  

ágyazóhabarcsként,10 mm rétegvastagságig kenhető
• hajógyártáshoz is engedélyezett 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd. 167 o.) 
 
Tanúsítványok:
Műszaki Egyetem Graz: 
– EN 12 004: C2 TE, S1
 118.220 (fal és padló)
Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Hajóépítéshez is alkalmazható
– kérjük, feltétlen vegysék figyelembe a 159. oldalon lévő információkat!
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Anyagszükséglet:
kb. 0,7 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

444 Zsák: 15 kg 630 kg 655 Ft/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 444
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9Lásd anyagszükségleti táblázat 
24. oldalon.

Kiadós, cement alapú, ezüstszürke, gyorsan megszilárduló multi-
funkcionális flexibilis ragasztó, a DIN EN 12 004 alapján C2 FT S1 
besorolású, rendkívüli műanyagnemesítéssel és eredeti rajnai trasszal. 
Alkalmas kerámia fal- és padlóburkolatok valamint világos, eldefor-
málódásra hajlamos természetes kövek fektetésére minden fajta 
aljzatra, ezenkívül nagy formátumú kőporcelán gres lapok falra és pad-
lóra történő burkolására. Erkélyekhez, teraszokhoz. Alkalmazható padló- 
és falfűtéshez és alternatív szigeteléshez. Selymes, krémes állagú, 
mégis kimagaslóan szilárd. Az ismert 4:1-ben technológiával. Gyors 
megszilárdulása miatt ideális a rövid határidős építkezéseken. 
Nagyfomátumú kerámia gres lapok biztonságos fektetéséhez 1 m2 
lapméretig hígítatlan Sopro Grundierung-gal alapozott kalcium-szulfát 
esztricheken.

• kül- és beltérre
• C2: tapadási szilárdság ≥ 1,0 N/mm² 
• F: korai tapadási szilárdság ≥ 0,5 N/mm²  6 óra elteltével 

Sopro FKM® Silver már 3 óra elteltével 0,5 N/mm²
• T: nagyfokú állékonyság a speciális szálerősítésnek  

köszönhetően 
• S1: lehajlás ≥ 2,5 mm
• 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 
• univerzálisan alkalmazható: vékony, közepes vagy folyékony 

ágyazóhabarcsként, 20 mm rétegvastagságig kenhető
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.) 

Tanúsítványok:
Kiwa GmbH Polymer Institut: 
–  EN 12 004: C2 FT S1
Engedély:
– 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  Nettó ár 

600 Zsák: 25 kg 600 kg 722 Ft/kg
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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 

FKM 600
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Anyagszükséglet
kb. 1,2 kg/m2 por + kb. 0,4 kg/m2 
diszperzió mm rétegenként 

megaFlex S2

megaFlex S2 turbo

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Ár 

666 (Kiszerelés együttesen 33,25 kg) 1 147 Ft/kg
Zsák: 25 kg 1000 kg

Kanna: 8,25 kg 495 kg   

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

* Kérjük, vegyék figyelembe a termék műszaki adatlapját és csem-
peragasztók anyagszükségleti táblázatát a 24. oldalon.

Anyagszükséglet
kb. 1,2 kg/m2 por + kb. 0,4 kg/m2 
diszperzió mm rétegenként 
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Két kom po nen sű, ce ment  ala pú, rend kí vül fle xi bi lis fo lyé kony ágya zó ha-
barcs (a PG-AIV-F alapján vizsgált), EN 12 004 C2 E S2 minősítésű. Ki vá lóan 
al kal mas ége tett kerámia, be ton és ter mé sze tes kö vek kü lö nö sen biz ton sá gos 
lerakására floating eljárás sal.  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. Nagy 
mér ték ben el lenáll az elszappanosodásnak és rend kí vül fle xi bi lis a nem 
vissza disz per gá ló fo lyé kony po li me rek nek kö szön he tően. Tar tó san és nagy 
mér ték ben fa gyál ló cse kély víz fel vé te lé nek kö szön he tően. Ha a hő mér sék let 
túl ala csony, vagy fagy várha tó, hasz nál jon Sopro megaFlex S2 turbo-t.

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

•  E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
•  S2: lehajlás ≥ 5 mm
•  víztaszító habarcsrendszer
•  járható, fugázható 12 óra elteltével
•  krómszegény az 1907/2006/EK szerint
Tanúsítványok:
Műszaki Egyetem, München:
–  EN 12 004: C2 E S2
–  általános építőipari tanúsítványok (abP) Sopro DSF 523 és Sopro DSF 623, Sopro TDS 823, 

Sopro GD 749 és további Sopro anyagokkal kapcsolatban
– Vizsgálati jelentés: a PG-AIV-F alapján 2 nap elteltével vízzáró
– Vizsgálati jelentés: a Sopro MEG 665  Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823 és 

Sopro GD 749 anyagokkal együtt teljesíti a DIN EN 14 891alapján a klóros vízben való táro-
lás utáni kötőszilárdságot 

Két kom po nen sű, ce ment  ala pú, gyor san száradó, rend kí vül fle xi-
bi lis fo lyé kony ágya zó ha barcs.  Az EN 12 004  alapján C2 EF S2 minősítésű, 
ki vá lóan al kal mas ége tett kő por ce lán, be ton- és természetes kö vek kü lö-
nö sen biz ton sá gos lerakására floating eljárás sal.  Az anyag nak fe szült-
ségmentesítő ha tá sa van új ce ment esztrich ré te ge ken  (csempe- vagy 
lapméret ≤ 60 x 60 cm)* va la mint pad ló fű tés nél. Hi deg idő ben is al kal-
maz ha tó erkélyek, te ra szok bur ko lá sá nál. Nagy mér ték ben el lenáll az 
elszappanosodásnak és rend kí vül fle xi bi lis a nem vissza disz per gá ló 
fo lyé kony po li me rek nek kö szön he tően.  
Tar tó san és nagy mér ték ben fa gyál ló cse kély víz fel vé te lé nek kö szön he-
tően.
Nagyfomátumú kerámia gres lapok biztonságos fektetéséhez 1 m2 
lapméretig hígítatlan Sopro Grundierung-gal alapozott kalcium-szulfát 
esztricheken.

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

•  E: hosszú nyitott idő ≥  30 perc
•  F: gyorsan kialakuló tapadóerő ≥  0,5 N/mm2 már 6 óra elteltével
•  S2: lehajlás ≥ 5 mm
•  +5°C-nál már 6 óra elteltével ellenáll a fagyás-olvadás váltako-

zásának, tapadási szilárdság ≥ 0,5 N/mm2 , 

10 óra elteltével a tapadási szilárdság ≥ 1,0 N/mm2

•  víztaszító habarcsrendszer
•  járható, fugázható 3 óra elteltével
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok: 
Műszaki Egyetem, München:
– EN 12 004: C2 EF S2
– tapadószilárdság ≥ 1 N/mm² +23 °C-ban már 3 óra elteltével, +10 °C-ban már 6 óra eltel-

tével, +5 °C már 10 óra elteltével
–  általános építőipari tanúsítványok (abP) Sopro DSF 523 és Sopro DSF 623, Sopro TDS 

823, Sopro GD 749 és további Sopro anyagokkal kapcsolatban
– vizsgálati jelentés: vízzáróvá válik a PG-AIV-F alapján 5 óra elteltével
– vizsgálati jelentés: Sopro MEG 666 a következő anyagokkal: Sopro DSF 523, Sopro 

DSF 623, Sopro TDS 823 és Sopro GD 749 a DIN EN 14 891 alapján megfelel klóros vízben 
történő tárolás esetén is a tapadószilárdságra vonatkozó követelményeknek  

Rend.sz. Kiszerelés Raklap  Ár 

665 (Kiszerelés együttesen 33,25 kg) 1 065 Ft/kg
Zsák: 25 kg 1000 kg

Kanna: 8,25 kg 495 kg   

rendszerelemek
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MEG 666

MEG 665
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megabiztos
erkélyeken és teraszokon

mint

Több

éves

tapasztalat

Sopro megaFlex S2 Flexkleber

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

* Kérjük, vegyék figyelembe a termék műszaki adatlapját. 1) Kérje alkalmazástechnikusunk tanácsát.

megaFlex TX
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Kétkomponensű, cement alapú, gyorsan megszilárduló, nagyon 
rugalmas, rendkívül szilárd, az EN 12 004 szabvány szerint C2 FT S2, 
kőporcelán gres lapok, kerámia, beton és természetes kőlapok különösen 
biztos lerakásához.  
A habarcs összetétele alapján feszültségcsökkentő hatású új beton ala-
pok, új fűtetlen cement esztrich rétegek (csempe- vagy lapméret  
≤ 60 x 60 cm)1) és padlófűtés esetén.  
Alkalmazható folyékony szigetelőanyagokon. Különösen alkalmas kültéri 
felhasználásra, pl.: teraszok és erkélyek nagyfokú flexibilitást igénylő 
habarcsrendszereihez. 
Uszodákhoz, lépcsőszerkezetekhez valamint homlokzatokhoz. A 
nem rediszpergáló folyékony polimerek kiemelkedő flexibilitást és 
elszappanodás-állóságot biztosítanak. A csekély vízfelvevő képesség 
nagyfokú és tartós fagyállóságot garantál.

•  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
• 3 óra elteltével járható és fugázható
• Az SPV (svájci Burkolólap Szövetség)”Homlokzati kerámiák” 

című szaklapja alapján megfelel a burkolóanyagok minőségi 
követelményeinek.

• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány:
Kiwa GmbH Polymer Institut
– DIN EN 12 004: C2 FT S2

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Ár 

667 (Kiszerelés együttesen 32 kg) 826 Ft/kg
Zsák: 25 kg 1000 kg

Kanna: 7 kg 420 kg   

Anyagszükséglet
kb. 1,2 kg/m2 por + kb. 0,3 kg/m2 
diszperzió mm rétegenként 

rendszerelemek

MEG 667
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 egykomponensű, gyorsan megszilárduló, 
S2 minősítésű fl exibilis ragasztó 

 rendkívül fl exibilis

 extra kiadós: kb. 30 %-kal kiadósabb 1)

 különösen alkalmas kerámia MEGA formátumokhoz ≥ 3 m2

 feszültségcsökkentő hatású fi atal cement esztrichen,   
dupla padlózatokhoz és szárazesztrichen 

 nagymértékű kristályos vízmegkötés

 kiemelkedően stabil padlón és falon

Nagyobb. Gyorsabb. Jobb.
Sopro MG-Flex® XXL schnell

1) mint az általános  Sopro vékony ágyazóhabarcsok
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MicroGum®

technológia

vízmegkötés
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s
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1) Kérjen alkalmazástechnikai tanácsadást!
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

MG-Flex®

MicroGum® flexibilis 
ragasztó
MicroGum® Flexkleber S2

Kérjük, vegyék figyelembe a csemperagasztók 
anyagszükségleti táblázatát a 24. oldalon.
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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 kőlapok különösen biztonságos fekte-
téséhez.
A habarcs feszültségcsökkentő és hangszigetelő hatású új fűtetlen 
cement esztrich rétegek (Csempe és lap  ≤ 60 × 60 cm)1, fal- és padló-
fűtés illetve álpadló és száraz esztrichek esetén. Kiválóak bedolgozha-
tósági tulajdonságai és szilárdsága. 
30%-kal is kiadósabb lehet a hagyományos vékony ágyazó habarcsok-
hoz képest adalékanyagok hozzáadása nélkül. Számos deformálódásra 
hajlamos aljzat1 speciális ragasztója.

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

• T: nagyfokú állékonyság a szálerősítésnek köszönhetően
• E: hosszú nyitott idő
• S2: lehajlás ≥ 5 mm
• rendkívül kiadós
• feszültségcsökkentő hatás
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
 
Tanúsítvány:
Műszaki Egyetem München: 
– DIN EN 12 004: C2 TE S2

Keverővíz: 6,8 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

669 Zsák: 15 kg 750 kg 948 Ft/kg

S2
ragasztó

Rendkív ü l flexibili
s

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

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)1, 
padlófűtés, illetve üreges padlózat és száraz esztrichek esetén, 
feszültségmentesítő és hangszigetelő hatású.
Különösen ajánljuk felújításokhoz, gyors munkavégzéshez. Kiváló bedol-
gozási tulajdonságokkal és szilárdsággal rendelkezik. Kiemelkedő kris-
tályos kötésének köszönhetően alkalmazható számos vékony, 
eldeformálódásra hajlamos MEGA formátumú kerámia burkola-
tokhoz (≥ 3 m²).  
Akár 30%-kal kiadósabb a hagyományos Sopro vékony ágyazatú habar-
csoknál adalékok hozzáadása nélkül. Alkalmazható számos deformáló-
dásra hajlamos aljzat speciális ragasztójaként*. 
•  beltérre
•  falra, padlóra
•  kiváló MEGA formátumokhoz ≥ 3 m²
•  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
•  extra kiadós
• feszültségcsökkentő hatás
•  Nyitott idő: kb. 30 perc
•  Járható, fugázható: kb. 3 óra elteltével
•  kiemelkedően flexibilis
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok:
Műszaki Egyetem München: 
– DIN EN 12 004: C2 FT S2
–  általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV-F alapján kenhető szigetelő rendszerek 

Sopro TDS 823, Sopro GD 749  és további Sopro termékekkel alkalmazva
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Keverővíz: 5,75 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

679 Zsák: 15 kg 750 kg 994 Ft/kg

MG 679

MG 669
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*az átlagos Sopro vékonyágyazatú habarcsokhoz képest

Sopro VarioFlex® HF® 

Gyorsabban a célba

D
IN

EN 12004

C 2 EF

Eu

rópai szabvány

l Turbo gyorsasággal 
kikeményedő,  
nagy szilárdságú, 
folyékony ágyazóhabarcs

l Már 3 óra elteltével  
C2 szilárdságú

l Nagy formátumú gres 
lapokhoz anhidrit esztrichre 

l Műgyanta kötésű lapok 
deformálódásmentes 
burkolása 

l  Akár 90 %-kal  
 kevesebb por* 

Po
rmentes

Por m e nte
s

vízmegkötés
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ős
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Vario flexibilis ragasztó
VarioFlex®

VarioFlex® HF®

Vario flexibilis  
nagyszilárdságú 
ragasztó
VarioFlex® hochfest
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Cement alapú, extrém flexibilis, vékony, közepes és folyékony ágya-
zóhabarcs az EN 12004 szerint C2 E S1 besorolású nagyformátumú 
kerámia csempék és lapok fektetéséhez. A habarcs állaga változtat-
ható. A műanyagnemesítés és szál erősítés optimális formálhatóságot 
biztosít. Nagyon kiadós. Padlófűtéshez, nagy terhelés alatt álló aljzatokra,  
és uszodákba.

•  aljzatra, kül- és beltérre
•  különösen nagy formátumú kőporcelán gres lapokhoz
•  erkélyekhez, teraszokhoz
•  C2: tapadási szilárdság ≥ 1,0 N/mm²
•  E: hossszú nyitott idő ≥ 30 Minuten
•  S1: lehajlás ≥ 2,5 mm
•  bedolgozási idő 3-4 óra
•  fugázható és járható 12-14 óra múlva
•  krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok:
Műszaki Egyetem München
– DIN EN 12 004: C2 E S1
– általános építőipari tanúsítványok (abP) PG-AIV  alapján Sopro Sopro DSF 423/523/623, 

Sopro TDS 823, Sopro GD 749 és további Sopro termékekkel
Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Cement alapú, turbo gyorsasággal kikeményedő és szilárddá váló, 
flexibilis folyékony habarcs. Ideális rövid határidős építkezéseken. 
Deformálódásra hajlamos műgyanta ill. nagyformátumú lapok, 
beton kövek, finom és égetett kerámia és kőporcelán gres lapok bizton-
ságos fektetéséhez. Sötét színű, deformálódásra hajlamos természetes 
kövek burkolásához. Alkalmas padlófűtéshez és folyékony szigetelések-
hez. Nagy biztonságot nyújt a lapok hátoldali hálós szerkezete, tapadása. 

•  padlóra, kül- és beltéren
•  C2: tapadó szilárdság ≥ 1,0 N/mm²
•  E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
•  F: korán megszilárdul ≥ 0,5 N/mm² már 6 óra elteltével
•  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
•  Mikrodur® technológiával
•  krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok:
Műszaki Egyetem München:
– DIN EN 12 004: C2 EF
– tapadószilárdság már 3 óra elteltével 1 N/mm² +23 °C esetén, +10 °C-nál már 6 óra eltelté-

vel, +5 °C-nál pedig 10 óra elteltével
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV alapján Sopro DSF 523/623, Sopro 

TDS 823, Sopro GD 749 és más Sopro anyagokkal kapcsolatban
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV alapján kötőszigetelésekkel Sopro PU-FD 571, 

Sopro EPG 522 és további Sopro termékekkel
– Vizsgálati jelentés: Sopro VF HF 420 teljesíti a DIN EN 14 891 alapján a tapadási szilárd-

ságra vonatkozó követelményeket klóros vízben történő tárolás után is Sopro DSF 523, 
Sopro DSF 623, Sopro TDS 823 és Sopro GD 749-cel

– Vizsgálati jelentés: Sopro VF HF 420 teljesíti EPG 522-vel a DIN EN 14 891 alapján a tapa-
dási szilárdságra vonatkozó követelményeket klóros vízben történő tárolás után is 

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Keverővíz: 8-9 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

50413 Zsák: 25 kg 600 kg 362 Ft/kg

Keverővíz: 5,5-6 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

420 Zsák: 25 kg 1000 kg 649 Ft/kg

rendszerelemek

Kérjük, vegyék figyelembe a csemperagasztók 
anyagszükségleti táblázatát a 24. oldalon.
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16 Hidegburkolás Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

VarioFlex® már ezüst színben is

 ezüstszürke, S1 minősítésű 
folyékony habarcs az optimális 
fektetéshez

 gyors megszilárdulás, erősen 
kristályos vízmegkötés 

 megbízható kiszáradás nagy 
formátumú lapok alatt is

 ideális kalcium-szulfát 
esztrichekhez  

 világos és áttetsző természetes 
kövekhez is 

A nagyformátumú 
profi 

Sopro VarioFlex® Silver
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VarioFlex® Silver
VarioFlex® Silver

3 : 1 receptúra

Vékony ágyazat: 

5,5 – 6,0 l víz : 25 kg por

Folyékony ágyazat:

6,5 – 7,5 l víz : 25 kg por

Közepes ágyazat:

5,0 – 5,5 l víz : 25 kg por

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

419 silver Zsák: 25 kg 1000 kg 744 Ft/kg

rendszerelemek

Kérjük, vegyék figyelembe a csemperagasztók 
anyagszükségleti táblázatát a 24. oldalon.

Cement alapú, ezüstszürke színű, gyorsan megszilárduló és flexibi-
lis, vékony, középágyazatú illetve folyékony habarcs, a DIN 12 004 
alapján C2 EF S1 minősítésű. Ideális kerámia padlóburkolatok  fektetésé-
hez, beleértve a világos és deformálódásra hajlamos csempéket ill.
természetes köveket és nagyformátumú lapokat is.  Selymes, kré-
mes bedolgozási állaga biztosítja az optimális burkolási tulajdonságait. 
Alkalmas padlófűtéshez és folyékony szigetelésekhez. 
Jól alkalmazható a rövid határidejű munkáknál. Nagy biztonságot 
nyújt a lapok hátoldali hálós szerkezete, tapadása és a gyors kristályos 
vízmegkötés. 

•  padlóra, kül- és beltéren
•  C2: tapadó szilárdság ≥ 1,0 N/mm²
•  E: hosszú nyitott idő ≥ 30 perc
•  F: korán megszilárdul ≥ 0,5 N/mm² már 6 óra elteltével
•  S1: lehajlás ≥ 2,5 mm 
•  3: 1 receptúra: vékony közepes és folyékony ágyazat
•  különösen ajánlott nagy formátumú kőporcelán gres lapokhoz
• kiváló kiegyenlítő rendszerekhez
•  ezüstszürke habarcs világos vagy áttetsző természetes 

kövekhez
•  bedolgozási idő 30 - 45 perc
•  járható, fugázható kb. 3 óra elteltével
•  krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.) 

Tanúsítványok:
Kiwa GmbH Polymer Institut:
– DIN EN 12 004: C2 EF S1
SFV e.V. Großburgwedel:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV-B alapján,  

mint rendszervizsgálat a tekercses szigetelőanyagokra vonatkozóan csempékhez és lakkok-
hoz kapcsolódóan Sopro AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, 
Sopro AEB 112/129 – 133, Sopro DWF 089 és Sopro  VF 419 együtt alkalmazva, csempera-
gasztóként  Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 vagy Sopro TDS 823 anyagokkal alkalmazva, 
mint ragasztó és szigetelő anyag pedig az átlapolásoknál  

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

VF 419
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18 Hidegburkolás Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

Flexibilis kőragasztó
SteinKleber flexibel

 

Trassz
er

edeti

term észete

s

 

Szürke, cement alapú, flexibilis, trassz tartalmú középvastag burko-
lóhabarcs természetes és beton térburkoló kövek és lapok  fektetéséhez. 
 
• rétegvastagság 5-20 mm
• kül- és beltérre
• műgyanta nemesítésű
• nyitott idő kb. 3 óra
• járható kb. 24 óra elteltével
• magas trassz tartalom
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint 

Keverővíz: 5,0 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

30103 Zsák: 25 kg 1050 kg 304 Ft/kg

Flexibilis kőragasztó 
fehér
SteinKleber weiss  
flexibel

 

D
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rópai szabvány

 

Cement alapú, gyorsan szilárduló, trassz tartalmú, fehér, flexibilis, 
középvastag ágyazóhabarcs 5 és 15 mm közötti habarcságy vastag-
sághoz. Egyforma vastag természetes kövek, solnhofer kövek, jura már-
vány és természetes kő csempék fektetéséhez, víz alatti környezetben is. 
Rajnai trasszal és fehércementtel az elszíneződés és a foltok ellen négy-
szeres 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

Tanúsítvány
Műszaki Egyetemt Graz: 
– EN 12004: C2 FT*

Keverővíz: 5,0 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/m2 mm rétegenként Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

30105 Zsák: 25 kg 600 kg 432 Ft/kg

gyors

tr
as

sz
fehér

fle
xi
bi
lis

4 szeres

biztonság

Trassz
er

edeti

term észete

s

vízmegkötés

er
ős

en kristályos

Steinkleber flexibel

SteinKleber weiss 
flexibel

*Megfelel az EN 12 004 C1 T követelményeinek 10-es 
fogazatú glettvas használata mellett. 
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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 megakadá-
lyozására.
Nagyformátumú lapok deformálódási tulajdonságainak javításához, pad-
lófűtés esetén és kültéren Sopro FlexDispersion-nal javítsuk fel.

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

Tanúsítvány
Műszaki Egyetem Graz:
– hivatkozással az EN 12004-re: C1 T*

Trassz
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Keverővíz: 5,6-6,0 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

50030 Zsák: 25 kg 1000 kg 210 Ft/kg

*Megfelel az EN 12 004 C1 T követelményeinek 10-es 
fogazatú glettvas használata mellett. 

Középvastag gyors  
flexibilis habarcs  
trasszal
MittelBettmörtel  Trass schnell 
flexibel

Cement alapú, flexibilis, gyorsan kikeményedő, trassz tartalmú kö-
zepes ágyazatú habarcs 5-20 mm rétegvastagságig. Cotto, természetes 
és beton kövek és kőporcelán gres lapok illetve csempék fektetéséhez. 
Különösen alkalmas lépcsőszerkezetek természetes kövekkel tör-
ténő burkolására. Az eredeti trassz tartalma csökkenti az elszíneződés 
és kivirágzás veszélyét. 

• falra, aljzatra
• kül- és beltérre
• egyenetlenségek kijavítására 20 mm-ig
• nagyobb biztonság a kivirágzás és elszíneződés ellen
• különösen ajánljuk nagy formátumokhoz, a hátoldalon erős tagoltságú 

lapokhoz és nagy vastagságbeli küölönbség esetén
• homlokzatokhoz, erkélyekhez és teraszokhoz, csempe-a-csempére 

konstrukciókhoz és padlófűtéshez
• rendkívüli formálhatóság
• kristályos vízmegkötés
• nyitott idő kb. 60 perc
• járható és fugázható kb. 3 óra elteltével
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint 

Tanúsítvány 
Műszaki Egyetem Graz: 
– hivatkozással az EN 12 004 C2 FT szabványra*
Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

50429 Zsák: 25 kg 600 kg 360 Ft/kg

Keverővíz: 5,5 l/zsák

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

MB 425

MB 429
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20 Hidegburkolás Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

*Megfelel az EN 12 004 C2 TE követelményeinek 10-es fogazatú glettvas 
  használata mellett. 

Középvastag habarcs
MittelDickbett Mörtel

Középvastag habarcs 
fehér
MittelDickbett Mörtel weiss

Diszperziókötésű, gyorsan kikeményedő, flexibilis, trassztartalmú, 
cement bázisú közép- és vastagágyazatú habarcs 30 mm rétegvas-
tagságig bel- és kültérre. Különösen alkalmas nagy méretű csempék és 
lapok, valamint elszíneződésre hajlamos természetes kövek közép- ill. 
vastagágyazatba történő lerakására.
A rajnai trassz megakadályozza az el színeződést és kivirágzást.  
A gyors kikeményedés gátolja a burkolat deformálódását.

• bel-és kültérre
• rétegvastagság 5–30 mm
• flexibilis
• nagy szilárdságú
• bedolgozási idő kb. 30 perc
• járható és fugázható kb. 3 óra múlva
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.) 

Engedély: 

– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Fehér, diszperzió erősítésű, gyorsan száradó, rugalmas, trassz tartal-
mú, cement alapú közepes és vastag ágyazóhabarcs max. 30 mm 
vastag habarcságyhoz beltéri és kültéri alkalmazásra. Különösen nagy-
méretű csempék és lapok, valamint elszíneződésre érzékeny természetes 
kő burkolatok lerakásához, közepes és vastagágyazatú eljárással. Fehér 
cementet és rajnai trasszt tartalmaz az elszíneződés és kivirágzás  
elleni védelem céljából.
A gyors száradás az eldeformálódás megelőzését szolgálja az arra  
hajlamos burkolóanyagok esetén.

• aljzatra, beltéri és kültéri használatra
• fehér habarcs világos vagy áttetsző természetes kövekhez
• rétegvastagság 5-30 mm
• rugalmas
• nagy szilárdságú
• bedolgozhatósági idő kb. 30 perc
• járható és fugázható kb. 3 óra elteltével
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.) 

Engedély: 
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS
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Keverővíz: 
6,5 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

888 Zsák: 25 kg 1000 kg 410 Ft/kg

Keverővíz:
6,5 l/zsák

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

885 Zsák: 25 kg 1000 kg 474 Ft/kg
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21Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

* Kérjük, vegyék figyelembe a termék csemperagasztók 
anyagszükségleti táblázatát a 24. oldalon.

Trassz cement
TrassBinder

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

350422 Zsák: 20 kg 840 kg 263 Ft/kg

Cement alapú, trassz tartalmú speciális kötőanyag vastag ágyazatok,   
mono szemcsés és illesztőhabaracsok 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. Jelentős 
trassz tartalma csökkenti a mészkivirágzás és az elszíneződés veszélyét. 
A még hatékonyabb átszivárogtatás és a behatoló víz jobb elvezetése 
érdekében Sopro Drai nage Matte 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 Epoxi-
EstrichKorn-nal illetve átszivárogtató habarcsnak Sopro Drainage-
EstrichKorn-nal (lásd 119 oldal) .

• kül- és beltérre
• 15 mm-es habarcsvastagságtól
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.) 

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R 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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Diszperziós ragasztó
FliesenFestKleber

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár  

440 Vödör:   20 kg 660 kg    995 Ft/kg

 Vödör:    5 kg 500 kg  1 322 Ft/kg

 Doboz:     1 kg 528 kg 2 048 Ft/kg
Anyagszükséglet:
kb.1,6 kg/m² mm rétegenként
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Használatra kész, rendkívül flexibilis, fehér diszperziós ragasztó, 
az új javított minőség alapján EN 12 004: D2 TE, kerámia csempék és 
lapok ragasztásához, 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
• szigetelőlapok ragasztásához
Tanúsítvány:
Műszaki Egyetem München:
– EN 12 004: D2 TE

TRB 421

FFK 440
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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, világos, EN 12 004: R2 T minőségű, poliuretán 
műgyanta ragasztó, kerámiacsempék és járólapok, beton és természe-
tes kövek, műgyantakötésű lapok (agglo márvány) különösen fára, gipsz-
re, illetve fémre történő fektetéséhez. Tapadási- és nyírószilárdsága, 
elasztikussága és víztaszító képessége alapján kritikus aljzatokhoz és 
fokozott igénybevételhez ajánljuk. 

• falra és aljzatra, kül- és beltérre
• különösen rugalmas és kiváló a tapadóképessége
• fémre és fa anyagokra
• bedolgozási idő kb. 45 perc
• hajóépítéshez is alkalmazható rendszerben

Tanúsítványok:
Kiwa Építőipari Vizsgálati Intézet Dresden:
– EN 12 004: R2 T
BG Közlekedés:
– termékrendszer engedély hajóépítéshez Sopro Brillant®-tal:  
 MED engedélyszám: 118.224 (fal) és 124.099 (padló),  
 USCG engedélyszám: 164.112/ECO736/118.224 (fal) és   
 164.117/ECO736/124.099 (padló)

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

503 Vödör: 6 kg 360 kg 5 202 Ft/kg

* Kérjük, vegyék figyelembe a termék csemperagasztók  
anyagszükségleti táblázatát  a 24. oldalon.

Vinyl padlóragasztó
VinylBodenKleber

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

N
agyon környezetkím

él
ő

 

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

• felhasználásra kész
• a rövid átszellőztetési idő gyorsabb haladást tesz lehetővé
• hosszú bedolgozási idő
• szálerősített
• egyszerű munkavégzés
• burkolható 3-5 óra elteltével

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

691-05 Vödör: 5 kg 500 kg 2 950 Ft/kg

VBK 691

Sopro
Bauchemie GmbH

Epoxi ragasztó
DünnBettEpoxi

A+B komponens

D
IN

EN 12004

R 2 T 

Eu

rópai szabvány

Két kom po nen sű, EN 12 004: R2 T minőségű, epoxi gyanta 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 ma gas nyo másnak 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

Tanúsítványok:
Anyagvizsgálati Intézet Dresden:
– EN 12 004: R2 T
Műszaki Egyetem München
–  általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV-F alapján rendszerben  

Sopro PU-FD 570/571, Sopro EPG 522 és más Sopro anyagokkal kapcsolatban
– vizsgálati jelentés: Sopro DBE 500   Sopro PU-FD 570/571 és Sopro EPG 522-vel teljesíti a 

DIN EN 14 891 alapján az előírt tapadás szilárdságot klóros vízben történő tárolás is

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

500 Vödör: 5 kg 300 kg 4 220 Ft/kg
Anyagszükséglet:
kb. 1,6 kg/m2 mm rétegenként

ÚJ

DBE 500

PUK 503
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Flexdiszperzió adalék
FlexDispersion

Elektromosan vezető 
diszperzió
Electra Leitdispersion

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

Anyagszükséglet:
2,5 kg 25 kg szárazhabarcshoz 

Műanyag diszperziós adalék Sopro vékony és középvastag ágya-
zóhabarcsokhoz a tapadás és formálhatóság növelésére. A habarcs 
tapadóereje és nyíró szilárdsága megnő, javul az alkalmazottanyagok ta-
padása az aljzathoz, ezáltal javasolt a használata nagy formátumú lapok 
és csempék   – különösen kőporcelán gres lapok – fektetésénél, valamint 
padlófűtés esetén. Felhasználható 3 hónapnál régebbi betonra, könnyű-
betonra, pórusbetonra és falra.

• kül- és beltérre
• rendkívül formálható és flexibilis rendszerek kialakításához 

Sopro No. 101 weiss hígítója üveg-mozaik ragasztása vagy nedves kör-
nyezet illetve víz alatti munkálatoknál

Tanúsítvány:
Műszaki Egyetem München
–  10% Sopro FD 447-tel hígítva
 Sopro No. 101 schnell: EN 12 004: C2 EF S1
 Sopro No. 101 weiß: EN 12 004: C2 E S1

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

• műtőkben, EDV termekben és irodákban
• erőművekben, vegyi üzemekben
• robbanásveszélyes üzemekben, raktárakban
• a Sopro eScann®-System eleme

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

447 Kanna: 5 kg 450 kg 4 734 Ft/kg

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

458 Kanna: 3,75 kg 248 kg 4 505 Ft/kg

Racofix® 

univerzális ragasztó
Racofix® Montagekleber 
Universal-Klebstoff

 

Egykomponensű, felhasználásra kész, vízálló, univerzális ragasztó 
Sopro AEB® és Sopro AEB® plus (Sopro AEB® Dichtband-dal) össze-
eresztéseinek ragasztására.
Akalmazható SoproAEB®-Dichtband, -Dichtecken, -Höhen-Pass-Stücken, 
-Wand- és -Bodenmanschetten szigetelő, hajlaterősítő szalagok, szigetelő 
mandzsetták, sarokszigetelések csatlakozásainak ragasztására.

• kül- és beltérre
• falra padlóra) 

Tanúsítványok
SFV e.V. Großburgwedel: 
– Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) gemäß PG-AIV-B als System prüfung 

für bahnenförmige Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen und Platten in Kombina-
tion mit Sopro AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 645, Sopro 
AEB 112/129 – 133, Sopro DWF 089 und Sopro No. 101 S1, Sopro No. 101 schnell, Sopro 
FKM XL 444, Sopro FKM 600, Sopro VF 419 und Sopro FF 450 als Fliesen kleber sowie 
in  Verbindung mit Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 oder Sopro TDS 823 als Kleb- und 
 Abdichtungsstoff für den Überlappungs bereich

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

817 Tubus: 431 g (12 db/karton) 465 kg 4 201 Ft/db

RMK 818

FD 447

ELD 458
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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) 33,25 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) 33,25 kg 1,6 20,8 2,4 13,9 3,2 10,4 4,0  8,3 4,8 6,9 — —

megaFlex TX MEG 667 (egyben) 32 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 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® VF 413 25 kg   2,6 13,9 3,4 10,4 4,3 8,3

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

Anyagszükségleti táblázat csemperagasztókhoz
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Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap Nettó ár 

271010 weiß 10 15 kg 240 kg 680 Ft/kg

271015 grau 15

271016 hellgrau 16

271017 silbergrau 17

271027 pergamon 27

271034 bahamabeige 34

271077 manhattan 77

270010 weiß 10 5 kg
(4 db/karton)

fóliaszák

720 kg 855 Ft/kg

270015 grau 15

270016 hellgrau 16

270017 silbergrau 17

270023 lichtgrau 23

270027 pergamon 27

270028 jasmin 28

270029 hellbeige 29

270030 natura 30

270032 beige 32

270033 jurabeige 33

270034 bahamabeige 34

270038 caramel 38

270050 kastanie 50

270052 braun 52

270054 koralle 54

270056 sandel 56

270059 balibraun 59

270066 anthrazit 66

270077 manhattan 77

270081 ägäis 81

270084 hellblau 84

Intenzív színek 5 kg
(4 db/karton)

720 kg 2 150 Ft/kg

270042 apfel 42

270090 schwarz 90

270091 signalrot 91

270093 weichsel 93

270095 banane 95

270097 mango 97

270098 tiefblau 98

Sopro Saphir® 5 
Speciális flexibilis 
fugázó anyag
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)

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

   Praktikus

füllel         

N
agyon környezetkím

él
ő

Saphir® 5 Cement alapú, flexibilis, víz- és szennytaszító fugázó habarcs 
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 színtartó-
ság. Különösen jól alkalmazható nedves, vizes helyiségekben, kül- és 
beltéren, falra és aljzatra egyaránt, padló- és falfűtéshez, teraszokra. 

• 1-5 mm fugaszélesség
• falra és aljzatra
• 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 (lásd 171. o.) 

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS
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nem tartalmazzák!26 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 ägäis 81 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

  

CG2 WA
Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

N
agyon környezetkím

él
ő

          

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap Nettó ár 

237210 weiß 10 15 kg

5 kg

240 kg

720 kg

855 Ft/kg

1 100 Ft/kg

237214 betongrau 14

237215 grau 15

237216 hellgrau 16

237217 silbergrau 17

237218 sandgrau 18

237222 steingrau 22

237233 jurabeige 33

237234 bahamabeige 34

237277 manhattan 77

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 26. oldalon! 

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

Anyagszükséglet:
lásd a 48. oldalon

* Csak anthrazit és 
schwarz színben nem felel 
meg az EC1PLUSR-nak

Brillant Cement alapú, gyorsan kikeményedő, flexibilis, víz- és szenny- 
taszító, EN 13888: CG2 WA minőségű fugázó anyag gyöngyeffektussal, 
mindenfajta kerámia burkolat, betonkő és természetes kövek vala-
mint üvegmozaik fektetéséhez kiemelkedő bedolgozási tulajdonságokkal.
A finom és sima fugafelület, az antibakteriális tulajdonsága és  tartós 
színei biztosítják a hosszantartó, szép fugaképet.
Uszodákhoz TitecFuge® plus,  TitecFuge® breit, Sopro FugenEpoxi ill. Sopro 
FugenEpoxi schlank vagy Sopro Topas® FugenEpoxi használatát ajánljuk. 

• flexibilis 
• különösen ajánljuk gyenge szívóképességű burkolatokhoz, mint 

pl.: kőporcelán gres lap
• elszíneződésre hajlamos természetes kövekhez
• fugaszélesség 1 – 10 mm
• nyitott idő 30 – 40 perc
• kül- és beltérre, falra, aljzatra
• víz- és szennytaszító
• könnyen tisztítható (easy to clean)
• antibakteriális
• repedésmentes kikeményedés, színtartósság
• fotokatalítikus öntisztító folyamat 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.) 

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS
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CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888 24 óra után 
terhelhető!
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DF 10® 
DesignFuge Flex

1 – 10 mm

  * összehasonlítva a hagyományos 
Sopro fugázó anyagokkal minden-
napos használat mellett. 

 ** a biocid rendelet alapján kezelt 
termék; vegyék figyelembe a terék 
műszaki adatlapját: www.sopro.hu

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap Nettó ár 

231110 weiß 10 Vödör: 5 kg 360 kg 1 550 Ft/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

2 800 Ft/kg

 Intenzív színek

231190 schwarz 90

231191 signalrot 91

231192 weinrot 92

231198 tiefblau 98

rendszerelemek

 

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 a 48. oldalon

DF 10 Cement alapú, flexibilis, gyorsan kikeményedő és terhelhető, a DIN 
EN 13 888 alapján CG2 WA minősítésű fugázó anyag minden fajta kerá-
mia és természetes kő burkolat egyenletesen csillogó és cementfá-
tyol-mentes fugázásához. 
A penészfoltok és mikroorganizmusok elleni megerősített véde-
lem 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 képességet valamint az antibakteriális tulajdonságokat. 
Felhasználható kültéren, uszodákban valamint vékony lapok és csempék 
(≤ 4 mm) fugázásához. Padlófűtéshez is alkalmazható.

• flexibilis
• minden fajta kerámiához, természetes kőhöz, üvegmozaikhoz, 

aggló lapokhoz
• fugaszélesség 1-10 mm
• kül- és beltérre 
• falra, padlóra
• mészfátyol-mentes, egyenletes csillogó szín az  

OPZ® technológiának köszönhetően
• könnyen tisztítható, mivel víz- és szennytaszító
• jobb ellenállóképesség maró hatású tisztítószerekkel szemben*
• erősebb védelem penészgombák és mikroorganizmusokkal 

szemben
• már 2 óra elteltével járható,12 óra múlva terhelhető
• könnyen bedolgozható
• kiváló kopásállóságú: a DIN EN 13 888 alapján CG2 WA
• Sopro Glitter-rel arany illetve ezüsten csillógó hatású  
• erősen kristályos vízmegkötés
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.)* 

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS 

24 hónapig 

 tárolható!
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29* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

Minden szín nemesíthető Sopro Glitter gold vagy silber-rel!

Sopro DF 10® DesignFuge Flex fugaszínek*

Sopro DF 10® DesignFuge Flex anthrazit Sopro Glitter silber-rel Sopro DF 10® DesignFuge Flex balibraun

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 csillámpor
Sopro Glitter

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

Rend. sz. Kiszerelés Karton  Nettó ár 

1019 arany 10 tasak/100 g 1 kg 5 272 Ft/tasak

1020 ezüst 3 148 Ft/tasak

A Sopro Glitter csillámpor hozzáadásával a Sopro DF 10® Design Fuge Flex 
(lásd 28. o.), a Sopro FlexFuge plus (lásd 31. o.), a Sopro TitecFuge® plus 
(lásd 33. o.) és a Sopro Fugen  Epoxi plus (lásd 39. o.) összes színét 
fémes, csillogó hatásúvá tehetjük.
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!30 Hidegburkolás

 Extra jó fugázási és lemosási tulajdonságok keskeny és széles fugáknál is

 Az OPZ® technológia biztosítja a cementfátyol mentességet és az egyenletesen 
csillogó színt 

 Extra könnyen ápolható, mivel víz - és szennytaszító

 Megerősített védelem penészfoltok és mikroorganizmusok ellen

 Fugaszélesség 2 – 20 mm, bel- és kültérre, falra, padlóra

Rendkívül könnyen 
bedolgozható,
tartósan csillogó szín

Sopro FlexFuge plus®

Aki egyszer kipróbálja,
megszereti.
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31Kérjük, vegye figyelembe az 46. oldalon lévő 
anyagszükségleti táblázatot.

FlexFuge plus
2 – 20 mm 

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

1) Összehasonlítva a többi hagyományos 
cement alapú Sopro fugázó anyagok-
kal mindennapos használt mellett.

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

3) Háztartásokban alkalmazott átlagos 
magas nyomású tisztító eszközök. 

1)

Cement alapú, flexibilis, gyorsan kikeményedő, és terhelhető, vala-
mint fagynak kiválóan ellenálló fugázó anyag kül- és beltéri  keskeny és 
széles fugák mészfátyol mentes, csillogó kialakítására falon és pad-
lón. Alkalmazható égetett kerámiák, kőporcelán gres lapok, beton és ter-
mészetes kövek, kerámia hasított kövek, üveg burkolóanyagok illetve 
klinker padlólapok könnyű kifugázására magán és nyilvános, vizes és 
nedves helyiségekben illetve erkélyeken és teraszokon. 
A penészfoltok és mikroorganizmusok elleni megerősített véde-
lem valamint a cementfátyol-mentesség hosszú ideig tartósan 
csillogó fugaképet biztosít. A beépített gyöngyeffektus és a Hydrodur® 

technológia garantálja a fuga víz- és szennytaszító tulajdonságát.  
Padló- és falfűtéshez is alkalmazható.
Sopro Glitter gold vagy Sopro Glitter silber-rel keverve, egyedi, csillogó 
fugakép alakítható ki. 

• flexibilis
• 2-20 mm fugaszélesség
• kül- és beltérre, falra, padlóra
• kiváló fugázási és lemosási tulajdonságok
• mészfátyol-mentes, egyenletes csillogó szín az OPZ® technológiának 

köszönhetően
• könnyen ápolható, mivel víz- és szennytaszító
• erősebb védelem penészgombák és mikroorganizmusokkal szemben2)

• optimális fugakitöltési fok
• erősen kristályos vízmegkötés
• kiemelkedő kopásállóság: a DIN EN 13 888 alapján CG2 WA
• ellenáll a nagy víznyomással történő tisztításnak3)

• megerősített ellenállás a savas tisztítószerekkel szemben1)

• már 2 óra elteltével járható,12 óra múlva terhelhető
• Sopro Glitter-rel arany illetve ezüst csillogó hatású   

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

• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8 sor (lásd 171. o.) 
Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

 

 

Anyagszükséglet:
lásd a 48. oldalon

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap Nettó ár 

1135-15 weiß 10  15 kg 1050 kg 880 Ft/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 90 980 Ft/kg

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     
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CG2 WA
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rópai szabvány

DIN EN 13888 24 óra után 
terhelhető!
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   Praktikus

füllel         

rendszerelemek

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

FL plus
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!32 Hidegburkolás

Alkalmazható epoxi bázisú 
fugázó anyagok helyett

12 ragyogó színben, epoxi 
szilárdságú, gyorsan kike-
ményedő    

Padló szintjével egyező zu-
hanyzókhoz és wellnes he-
lyiségekhez 

Nagy mechanikai és vegyi 
terhelhetőség

Hihetetlenül terhelhető
Legendásan cementes

Sopro TitecFuge® plus

MÁR

5 KG 
ZSÁKBAN IS
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TitecFuge® plus
1 – 10 mm

nagy szilárdságú

 

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

N
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rendszerelemek

Cement alapú, ragyogó színű, epoxi szilárdságú és gyorsan kike-
ményedő, a DIN EN 13 888 alapján CG2 WA minősítésű fugázó anyag 
nagy igénybevételnek kitett, színre érzékeny wellness és zuhanyzó 
helyiségekben, uszodákban, ivóvíz tárolókban, autószalonokban, 
ipari konyhákban, áruházakban, kiállítótermekben valamint ipari 
és kereskedelmi területeken, stb. Minden fajta kerámia, égetett kerá-
mia, beton és természetes kő valamint mozaik fugázására.Rendkívüli 
mechanikus terhelhetőséget és kiváló kopásállóságot biztosít a 
Mikrodur® finomcement a szokásos cement alapú bedolgozási 
módszernél is. Alkalmazható epoxi bázisú fugázó anyagok helyett. 

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

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

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

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

• Sopro Glitter-rel arany illetve ezüst csillogó hatású (lásd 29. oldal)
• rendszerben és egyedi termékként is alkalmazható hajóépítéshez (lásd 

165. oldal)
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8 sor (lásd 171. o.) 

Tanúsítványok:
– Megfelel a DVGW munkafüzetek W 270 és W 347 követelményeinek: Sopro TitecFuge® 

plus weiß 591 és grau 592
BG Közlekedés:
– Hajóépítési engedély Sopro rendszerelemekkel: Sopro HPS 673, Sopro FAS 551 és Sopro 

FKM XL 444: MED engedélyszám: 124.125, USCG engedélyszám 164.117/EC0736/124.125 
(padló)

– Hajóépítési engedély egyes termékként: MED engedélyszám: 118.404 (fal) és 124.124 
(padló), USCG engedélyszám: 164.112/EC0736/118.404 (fal) és 164.117/EC0736/124.124 
(padló)

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS   
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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 a 48. oldalon

Nagy 
terhelhetőség

weiß 10   silbergrau 17   grau 15   steingrau 22   betongrau 14   anthrazit 66   

schwarz 90   hellbeige 29   bahamabeige 34   jurabeige 33   braun 52   balibraun 59

Sopro TitecFuge® plus fugaszínek

ÚJ

TF+

ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ

Szín
Zsák 15 kg

RENDELÉSRE 
Raklap 1050 kg

Rend. sz.

Nettó ár Zsák 5 kg 
Raklap 1000 kg

Rend. sz.

Nettó ár

weiß 10 591-15   1 100 Ft/kg  591-05   ÚJ  1 300 Ft/kg
silbergrau 17 556-15  556-05   ÚJ
grau 15 592-15  592-05   ÚJ
steingrau 22 – 1195-05   ÚJ
betongrau 14 585-15  585-05  ÚJ
anthrazit 66 593-15  593-05  ÚJ
schwarz 90 598-15  598-05  ÚJ
hellbeige 29 – 1193-05  ÚJ

bahamabeige 34 – 1190-05  ÚJ
jurabeige 33 – 1194-05  ÚJ
braun 52 – 1192-05  ÚJ
balibraun 59 – 1191-05  ÚJ
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nem tartalmazzák!34 Hidegburkolás

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

Ce ment  ala pú, gyor san ki ke mé nye dő, nagy szilárdsá gú, trassz tar-
tal mú fu gá zó ha barcs, az EN 13888 CG2 WA sze rint erő sen igénybevett 
te rü le tek re. El lenáll a me cha ni kai ter he lés nek, rendkívül kopásálló a 
Mikrodur® finomcementnek köszönhetően. Al kal mas ke rá mia, má zas 
ke rá mia, be ton, ter mé sze tes kőla pok ki fu gá zá sára. Különösen jól alkal-
mazható nagy igény be vé tel nek ki tett mű he lyek ben, mo so dák ban, 
nagy üze mi kony hák ban, ipa ri csar no kok ban és uszodákban. Padló-
és falfűtéshez is felhasználható. Rendszerben hajóépítéshez is megfelelő.

• flexibilis
• fugaszélesség 3–30 mm
• bel- és kül tér re, fal ra, pad ló ra
• rendkívül ellenáll mechanikai terhelésnek,  

kiváló kopásállóság
• kiemelkedő víztaszító képesség
• el lenáll a fagy , olvadás hatásából adódó terhelésnek
• hajóépítéshez is alkalmazható
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 7 sor (lásd 171. o.) 

Ta nú sít vány
Műszaki Egyetem, München: 
–  a DIN EN 12808-2 alapján kopásállósága, a DIN EN 12808-3 alapján a húzó- és nyomószi-

lárdsága által megfelel a CG2 A besorolásnak a DIN EN 13888: 2009-08 szerint
–  ebből következik, hogy a DIN EN 13888: 2009-08  alapján megfelel a műgyanta alapú 

fugázó anyagokkal 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: 
– Hajóépítési engedély Sopro rendszerelemekkel: Sopro EPG 522, Sopro QS 507, Sopro PU-FD 

570/571, Sopro QS 511, Sopro No. 101 MED engedélyszám 118.316 (fal) und 124.115 
(padló), USCG engedélyszám 164.112/EC0736/118.316 (fal) és 164.117/EC0736/124.115 
(padló)

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

 

Keverővíz: 
3,75-4,25 l/zsák

Anyagszükséglet:
lásd a 48. oldalon

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap Nettó ár 

554 grau 15 Zsák: 25 kg 1000 kg 1 100 Ft/kg

557 betongrau 14

Nagy 
terhelhetőség

grau 15

TitecFuge® breit fugaszínek*

betongrau 14

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

TFb
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35* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

D
IN

EN 12004

CG 1
Eu

rópai szabvány

   

Sopro MFs 
Meister fugázó
MeisterFuge mit Colorstat®

2 – 8 mm

Cement alapú, hidraulikusan szilárduló, hidrofobizált vízálló fugázó 
habarcs, különösen alkalmas szívó ké pes kerámia és égetett kerámia 
csempe töredezés mentes fugázásához, speciálisan erre kialakított kike-
ményedési tulajdonsá gok kal, víztaszító képességgel és lemoshatóság gal. 
Különösen sima, esztétikus fugaképet ad. Alkalmazható lakókörnyezet-
ben, élelmiszer tárolására használt helyeken, száraz és nedves környezet-
ben, pl. uszodákban is.

• flexibilis
• falra és aljzatra
• kül- és beltérre
• 2-8 mm fugaszélességhez
• hidrofobizált 
• teraszok és padlófűtések fugázásához
• töredezésmentes szilárdulás
• finom és sima fugafelület
• jó kötési tulajdonságok
• magas színtartóképesség
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

 

Keverővíz: 
3 kg-nál 1,0 l 
20 kg-nál 6,5 l 

Anyagszükséglet:
lásd a 48. oldalon

 Kiszerelés Raklap Nettó ár

Alapszínek 3 kg 648 kg   500 Ft/kg

20 kg 240 kg   430 Ft/kg

Intenzív színek 3 kg 648 kg   680 Ft/kg

20 kg 240 kg   550 Ft/kg

Alapszínek 3 kg: 
 weiß 10, grau 15 

Szabványszínek 3 kg: 
 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

Alapszínek 20 kg: 
 weiß 10, grau 15 

Szabványszínek 20 kg:
 silbergrau 17, pergamon 27, bahamabeige 34, manhattan 77 

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

Mfs
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Trassz tartalmú  
széles fugázó
Trass- 
NatursteinFuge

5 – 40 mm

Cement alapú, trassz tartalmú, gyorsan megszilárduló fugázóha-
barcs kertekben, nyilvános területeken lévő térkövek és természetes kő 
lapok valamint kis és közepes igénybevételnek kitett közlekedési 
utak fugázására. Alkalmas beltéri homlokzati diszkövek,teraszokon és 
erkélyeken lévő természetes kő lapok fugázására illetve rusztikus jellegű 
széles fugázatok kialakítására valamint poligonál fektetéshez. 
A rajnai trassz tartalma csökkenti a mészhidrát kivirágzást. 
Padlófűtéshez is alkalmas.

• flexibilis
• 5-40 mm fugaszélesség
• kül- és beltérre,
• falra, padlóra
• rusztikus felületi struktúrákhoz
• nyomószilárdság ≥ 25 N/mm2

• különösen poligonál fektetéshez
• tisztítható söprőgéppel
• ellenáll a nagy nyomású vízsugárnak
• fagy- és olvadásálló
• gyorsan járható és terhelhető
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.) 

Engedély:
– 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 a 48. oldalon

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap Nettó ár 

674 grau 15 Zsák: 25 kg 1000 kg 550 Ft/kg

675 pflastergrau 13

677 sandgrau 18

676 anthrazit 66

684 beige 32

Sopro Trass Natur stein Fuge fugaszínek*

sandgrau 18 beige 32grau 15 pflastergrau 13 anthrazit 66

Képzések 2018-tól az ország több helyszínén,
sokrétű, hozzáértő tanácsadással.

Váljon még profi bb szakemberré!

´

 www.sopro.com • profi akademia@sopro.hu 
* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

TNF
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* csak anthrazit  
és schwarz színeknél.

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

  

N
agyon környezetkím

él
ő

Cement alapú, flexibilis, víztaszító trassz tartalmú fugázó habarcs  
– CG2 WA minősítésű a DIN EN 13 888 szerint – kerámia, kőporcelán 
gres lapok, beton, természetes kő burkolatok valamint üvegtégla 
fugázásához. Gyorsan megszilárdul, ezért különösen alkalmas gyenge 
nedvszívóképességű csempékhez és járólapokhoz fugázási és opti-
malizált lemoshatósági tulajdonságai által. Alkalmazható teraszokon, 
erkélyeken, fal- és padlófűtéshez.

• flexibilis
• 2-20 mm fugaszélesség
• kül- és beltérre, falra és aljzatra
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.)

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS*
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R 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 a 48. oldalon

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap Nettó ár 

528 silbergrau 17 25 kg 1000 kg 480 Ft/kg

526 grau 15

622 steingrau 22

529 betongrau 14

627 sandgrau 18

625 basalt 64

629 beige 32

624 jurabeige 33

Intenzív színek 25 kg 1000 kg 640 Ft/kg

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
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Széles fugázó
FugenBreit mit Trass

5 – 15 mm

D
IN

EN 12004

CG 1
Eu

rópai szabvány

Trassz
er

edeti

term észete

s

 

Cement alapú, hidraulikusan szilárduló, trassz tartalmú fugázó 
habarcs kerámia, természetes kő, kőporcelán gres lapok, klinkertégla, 
hasított kő, záróelem és üvegtégla fugázásához. Különösen alkalmas gyen-
ge nedvszívóképességű csempékhez és járólapokhoz a külön erre a célra 
kialakított fugázási tulajdonságai által. Úszómedencékhez, teraszokhoz, 
ivóvíz tartályokhoz is alkalmazható.

•  flexibilis
• aljzatra, falra
• kül- és beltérre
• eredeti trasszal
• víztaszító
• 5 - 15 mm fugaszélesség
• kiváló színtartóképesség

 

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

Anyagszükséglet:
lásd a 48. oldalon

Rend. sz. Szín Kiszerelés Raklap Nettó ár 

 naturweiß 12 Zsák: 15 kg 240 kg 420 Ft/kg

 jurabeige 33

 braun 52

 anthrazit 66

manhattan 77

 zementgrau 20

 steingrau 22

 zementgrau 20 Zsák: 25 kg 600 kg 350 Ft/kg

steingrau 22

MFT fugaszínek*
naturweiß 12

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

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 üvegmo-
zaik ragasztásánál és fugázásánál*

Az EN 13888 RG  szerint háromkomponensű, rendkívüli igénybevé-
telnek is ellenálló epoxi fugázóhabarcs. Helyben keverik össze a mű-
gyantát, a ragasztót és a Sopro kvarchomokot (0,06-0,2 mm). Agresszív 
víznek, vegyszereknek, savaknak (vegye figyelembe az ellenállóképesség 
táblázatot), természetes zsíroknak, magas nyomással történő tisztításnak 
kitett kerámia csempék és lapok fugázására ajánljuk. Alkalmas renoválás, 
felújítás során kimosott, de nem sérült felületű cement alapú fugák újra-
fugázására. Döngölt padló esetén műgyantát, ragasztót és kvarchomokot 
kevernek össze. Alkalmas balkonok, teraszok ipari csarnokok, laboratóriu-
mok, nagyüzemi konyhák, úszómedencék (termál fürdők) fugázására, fal- 
és padlófűtéshez. Gépi fugázásra is kiválóan alkalmas, valamint üveg, 
porcelán és kismozaik színben megegyező ragasztására és fugázására.

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

Tanúsítványok 
Anyagvizsgálati Intézet, Dresden: 
– 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 Nettó ár 

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

270 kg

390 kg

8 829 Ft/kg

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG
Nagy 

terhelhetőség

*   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.

MFT 532

FEP 604
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    transluzent   weiß 10   silbergrau 17   grau 15   

steingrau 22   anthrazit 66   schwarz 90   jurabeige 33   braun 52   balibraun 59   

Epoxi fugázó plus
FugenEpoxi plus

 A+B komponens

2 – 12 mm

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

Sopro FugenEpoxi plus, Sopro FugenEpoxi és  Sopro FugenEpoxi schlank fugaszínek*

A Sopro FugenEpoxi plus színei Sopro csillámporral, 
arany vagy ezüst színben nemesíthetőek.

Ragyogó színek!

Kétkomponensű epoxigyanta habarcs nagy terhelésnek kitett 
kerámia csempék és járólapok ragasztásához és fugázásához - a DIN 
EN 13 888 alapján RG, a DIN EN 12 004 alapján pedig R2 minősítésű - 
amelyek agresszív víz, vegyi anyagok, savak (kérjük, nézze meg az erre 
vonatkozó táblázatot!), természetes zsírok és nagy nyomás hatásának 
vannak kitéve. Üveg, porcelán és kisalakú mozaiklapok ragasztásához és 
fugázásához. Nagy formátumok (csak) ragaztásához Sopro FugenEpoxi 
vagy Sopro DünnBettEpoxi alkalmazását ajánljuk.
Kereskedelmi és ipari létesítményekbe, laboratóriumokba, üzemi 
konyhákba és úszómedencékbe (termál vízhez), erkélyekhez, tera-
szokhoz és padlófűtéshez.

• fugaszélesség 2 – 12 mm 
• kül- és beltérre, falra, padlóra
• optimális színmélység a természetes kvarchomok által
• nyitott idő kb. 45 perc
• könnyen bedolgozható
• arany és ezüst Sopro csillámporral nemesíthető
• rendszerben alkalmazható hajóépítéshez (lásd 161 oldal)

Tanúsítványok 
LGAI Technológiai Központ S.A. Barcelona:
– DIN EN 12 004: R2
Műszaki Egyetem München:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV-F alapján Sopro PU-FD 570/571, Sopro 

EPG 522 és további Sopro termékekkel kötőszigetelő rendszerben

D
IN EN 13 888

DI
N EN 12 004

R2 RG

Anyagszükséglet:
kb. 2,0 kg/m2 üvegmozaik  
ragasztásához és fugázásához

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

Nagy 
terhelhetőség

   

 

So
pr

o arany vagy ezüst

csillám
mal  nemesít

het
ő

Sopro csillámpor
Sopro Glitter

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

Rend. sz. Kiszerelés Karton  Nettó ár 

1019 arany 10 tasak/100 g 1 kg 5 272 Ft/tasak

1020 ezüst 3 148 Ft/tasak

A Sopro Glitter csillámpor hozzáadásával a Sopro DF 10® Design Fuge Flex 
(lásd 28. o.), a Sopro FlexFuge plus (lásd 31. o.), a Sopro TitecFuge® plus 
(lásd 33. o.) és a Sopro Fugen  Epoxi plus (lásd 39. o.) összes színét 
fémes, csillogó hatásúvá tehetjük.

FEP plus

Szín
Vödör 5 kg

RENDELÉSRE 
Raklap 360 kg

Rend. sz.

Nettó ár Vödör 2 kg

Raklap 336kg
Rend. sz.

Nettó ár

transluzent 1509-05 4 300 Ft/kg 1509-03  ÚJ 4 800 Ft/kg
weiß 10 1501-05 1501-03  ÚJ
silbergrau 17 1504-05 1504-03  ÚJ
grau 15 1508-05 1508-03  ÚJ
steingrau 22 1503-05 1503-03  ÚJ
anthrazit 66 1502-05 1502-03  ÚJ
schwarz 90 1510-05 1510-03  ÚJ
jurabeige 33 1505-05 1505-03  ÚJ
braun 52 1506-05 1506-03  ÚJ
balibraun 59 1507-05 1507-03  ÚJ
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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 Nettó ár 

230381 weiß 10 5 kg 300 kg 4 640 Ft/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 
fugázó habarcs és ragasztó anyag.  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 renoválás, felújítás során kimosott, de nem sérült felületű cement 
alapú fugák újrafugázására. Ajánljuk erkélyekhez, teraszokhoz, keres-
kedelmi és ipari területekre, laboratóriumokba, nagyüzemi kony-
hákba, úszómedencékhez (termál fürdőkben), falra, padlófűtéshez.
Rendszerben felhasználható hajóépítéshez (lásd 166. oldal)

• fugaszélesség 1,5–12 mm
• bedolgozási idő kb. 50 perc
• mechanikusan jól terhelhető
• felhasználható üvegmozaik, üveg és kerámia csempék  

ragasztásához
• bel- és kültérre, falra, padlóra
Tanúsítványok

Anyagvizsgálati Intézet, Dresden:
– EN 12004: R2 T
– EN 13888: RG
Műszaki Egyetem München:
– általános építőipari engedélyek (abP) a PG-AIV-F alapján kötősziigetelő rendszerben Sopro 

PU-FD 570/571, Sopro EPG 522 és további Sopro termékekkel 
Hajóépítési engedéllyel rendelkezik (vegye figyelembe a ..... oldalon lévő információt)

Epoxi fugalemosó
Epoxi- Abwaschhilfe

Megkönnyíti az epoxigyantafugák lemosását és behúzását 
(pl.: Sopro FugenEpoxi schlank, Sopro FEP plus), illetve a szerszámok 
tisztítását.

• kül- és beltérre
• koncentrátum
• lemosóvízhez adagolható
• csökkenti a fugafátyol kialakulását a csempén
• különösen kiadós
• oldószermentes

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

547 Flakon: 0,25 l 12 db 6 706 Ft/flakon

  Flakon:       1 l       18 127 Ft/l
Anyagszükséglet:
10 l vízhez kb. 50-100 ml

Színeket lásd a 39. oldalon!

Fugázásra és  

ragasztásra

FEP 

EAH 547

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 
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Fugafelújító 
FugenFrisch

Sopro FugenFrisch  
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 Nettó ár 

950 weiß 10 Flakon: 0,3 l + 10 db 5 800 Ft/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. 

Epoxifátyol  
eltávolító
Epoxi- 
Schleierentferner

A csempére odaszáradt és megszilárdult epoxigyanta maradványok 
eltávolításához.

• kül- és beltérre
• koncentrátum
• sima és strukturált felületekről való maradvány eltávolításra
• epoxigyantával fugázott burkolatok utólagos tisztításához

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

548 Flakon: 0,25 l 4 db 11 074 Ft/db

  Flakon:      1 l 29 860 Ft/l
Anyagszükséglet:
10 l vízhez kb. 200-300 ml

Töltőanyag
Stellmittel

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

• töltőanyag epoxi gyanták és poliuretán anyagok viszkozitásá-
nak növelésére

• nagy mértékű volumen növekedés
• kül- és beltérre
• szagtalan, por alapú anyag polietilén szálakból

ESE 548

ÚJ

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

988 Vödör: 1 kg 33 kg  15 520 Ft/db

FUF
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nem tartalmazzák!42 Hidegburkolás * Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek

   a kikeményedett fuga színétől.

Szaniter fugaszilikon
SanitärSilicon

Leg
jobb védelem

penészesedés elle

n 

EN ISO 846

 

N
agyon környezetkím

él
ő

Felhasználásra kész, acetát bázisú szilikon fugázó anyag kiváló 
penészedésgátló hatással kapcsolódó és mozgó fugák elasztikus 
kitöltésére szaniter területeken, például a csempeburkolat és a kád, 
zuhanytálca, mosogató, mosdó, konyhai modulok, konyhapultok (már-
vány és természetes kő pultokhoz a Sopro MarmorSilicon-t ajánljuk), 
WC-k és piszoárok között. Ajtótokok és ablakkeretek körüli valamint a fal 
és a padlóburkolat közötti területek (körkörös fugázat) és a felettük lévő 
sarkok fugázásához beltéren.  

• kül- és beltérre
• szaniter területeken 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)

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

Alapszínek (weiß 10, grau 15) Tubus: 310 ml 12 db 2 600 Ft/db

Egyéb színek  3 590 Ft/db

Intenzív színek 4 330 Ft/db

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

Alapszínek: 
weiß 10
grau 15

Egyéb színek: 
transparent 00
betongrau 14
hellgrau 16
silbergrau 17
sandgrau 18
zementgrau 20
steingrau 22
lichtgrau 23
pergamon 27
jasmin 28

hellbeige 29
natura 30
beige 32
jurabeige 33
bahamabeige 34
caramel 38
sahara 40
kastanie 50
braun 52
koralle 54
mahagoni 55
sandel 56
balibraun 59 
ebenholz 62

basalt 64
anthrazit 66
manhattan 77
ägäis 81
hellblau 84

Intenzív színek: 
apfel 42
schwarz 90
signalrot 91
weinrot 92
weichsel 93
banane 95
mango 97
tiefblau 98

* a Biocid rendelet alapján kezelt 
termék; kérjük, vegyék figyelem-
be a termék információs adatlap-
ját

basalt 64sahara 40 

ebenholz 62

mahagoni 55 

SanitärSilicon 



Fugázó anyagok és szilikonok

Fu
gá

zó
 a

ny
ag

ok

43

Felhasználásra kész, acetát bázisú szilikon fugázó anyag  kapcsolódó 
és mozgó fugák elasztikus kitöltésére kerámia burkolatnál és szaniter 
területeken, például a csempeburkolat és a kád, zuhanytálca, mosogató, 
mosdó, WC-k és piszoárok között.
Ajtótokok és ablakkeretek körüli valamint a fal és a padlóburkolat közöt-
ti területek (körkörös fugázat) és a felettük lévő sarkok fugázásához 
beltéren.  

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

* a Biocid rendelet alapján kezelt 
termék; kérjük, vegyék figyelem-
be a termék információs adatlap-
ját

Leg
jobb védelem

penészesedés elle

n 

EN ISO 846

   

   

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

Kerámia szilikon
KeramikSilicon

Rend. sz. Szín Kiszerelés Karton Nettó ár 

238771 weiß 10 Tubus: 310 ml 12 db 2 200 Ft/db

238772 grau 15

238773 bahamabeige 34

238778 manhattan 77

SoproDur® HF-D 
dilatációs szilikon
FugenDicht hochfest

 

Rugalmas, vegyszereknek ellenálló, oximmentes, szilikon szigetelőanyag 
erős mechanikus és vegyi igénybevételnek kitett aljza tokhoz és csatlako-
zó fugákhoz. Felhasználható raktárakban, gyártócsarnokokban, udvarok-
ban, műhelyekben, mosodákban és nagyüzemi konyhákban.

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

az időjárás viszontagságainak
• magasnyomással tisztítható
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 12. sor (lásd 171. o.)

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

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

817 Tubus: 310 ml 12 db 4 945 Ft/db

Nagy 
terhelhetőség

Dichtacryl

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

N
agyon környezetkím

él
ő

Szórásra alkalmas, akrilát diszperziós bázisú szigetelőanyag csat-
lakozó fugák plasto-elasztikus feltöltéséhez jó nedvszívó képességű épí-
tőanyagok, úgymint beton, fal, vakolat, fa és kerámia közé.

• fehér színű
• kül- és beltérre
• festhető
• időjárásálló, nem öregszik el
• szinte szagtalan
• jó UV-álló
• vakolat repedéseinek lezárására

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS 

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

049 Tubus: 310 ml 12 db 1 948 Ft/db

weiß 10

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

grau 15

HF-D 817

DA 049

KeramikSilicon
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!44 Hidegburkolás * Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek

   a kikeményedett fuga színétől.

Msil fugaszilikon 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 22

Elasztikus, oximmentes szilikon fugázó anyag kapcsolódó és mozgó 
fugákhoz fém felületen lévő beton és természetes kőburkolatok esetén.

• kül- és beltérre
• minden természetes kőhöz
• semlegesen térhálósodó
• kiváló az oldaltapadása
• nem szennyezi a határoló felületeket
• penészedésgátló a DIN EN ISO 846 szerint*
• időjárás-, öregedés- és UV-álló 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 12. sor (lásd 171. o.)

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

* a Biocid rendelet alapján kezelt 
termék; kérjük, vegyék figyelem-
be a termék információs adatlap-
ját

Leg
jobb védelem

penészesedés elle

n 

EN ISO 846

   

   

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

Márvány fugaszilikon
MarmorSilicon

Rend. sz. Szín Kiszerelés Karton Nettó ár 

790 transparent Tubus: 310 ml 12 db 4 505 Ft/db

791 weiß 10

789 naturweiß 12

784 hellgrau 16

792 silbergrau 17

793 grau 15

779 zemtgrau 20

899 steingrau  22

799 betongrau 14

795 sandgrau 18

842 beige 32

795 bahamabeige 34

796 hellbeige 29

794 jurabeige 33

798 anthrazit 66

797 schwarz 90

zementgrau 20

MSil
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dunkelgrau*

PU tömítőanyag
PU-Dichtstoff

 

Rendkívül elasztikus, egykomponensű, oldószermentes, gyorsan 
kikeményedő poliuretán tömítőanyag vízszintes és függőleges dilatá-
ciós és építési fugák kitöltéséhez. Beton, térkő, nagy terhelésnek kitett 
falra, padlóra, mint pl.: parkolók, bevásárlóközpontok, raktárcsarnokok, 
stb. fal és padlófelületeihez. Ajánljuk ugyanabból vagy különböző anya-
gokból készült, pl.: térkő felületek, utak, kertekben és közterületeken, 
uszodai armatúrák, lábazatok rugalmas összedolgozásához. 

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

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

672 kg 4 915 Ft/dbAnyagszükséglet:
840 g 6 m fugához (10x10 mm)

Nagy 
terhelhetőség

Szilikon simítószer
Glättmittel

Anyagszükséglet:
kb. 20 ml 1 m fugához

Felhasználásra kész simítószer mindenfajta Sopro szilikon és akril  
szigetelőanyag tisztább és problémamentesebb simításához. 
Alkalmas kerámia burkolatokhoz és természetes kövekhez.

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

Rend. sz. Kiszerelés Karton/Raklap Nettó ár 

026-05 Kanna: 1 l kb. 420 kg 4 505 Ft/db

026 Szórófejes flakon: 0,5 l     
(12 db/karton)     

kb. 273 kg 2 683 Ft/db

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

PUD 682

GM 026
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Primer P 4050 Tapadásjavító primer Sopro SanitärSilicon, Sopro MarmorSilicon és 
SoproDur® HF-D FugenDicht hochfest beton, pórusbeton, vakolat, falazat, 
gránit, márvány és homokkó felületeken történő alkalmazásánál.

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

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

021 Alumínium doboz: 100 ml 7 417 Ft/db

Anyagszükséglet:
kb. 5 ml/m fuga  
10 mm-es fugamélység esetén

Rozsdamentes  
védőszalag
SchnittSchutzBand

Anyagszükséglet:
kb. 1,05 m/m

Rozsdamentes acélból készült flexibilis védőszalag. Csatlakozó és 
mozgó fugák hosszútávú, biztonságos védelmére kötőszigetelések szili-
konfugáinak kivágása és megújítása esetén.

• flexibilis
• kül- és beltérre
• rozsdamentes acélból (anyagminőség 1.4404)
• univerzális, minden fajta szigeteléshez alkalmazható
• nagy igénybevételnek kitett területeken valamint uszodákban, 

nagyüzemi konyhákban is alkalmazható

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

113 Tekercs (50 mm széles) 10 m   4 113 Ft/m

SB 113

P 021
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SiliconPrimer Metall

Primer UW 025 Tapadásjavító primer Sopro SanitärSilicon (víz alatti környezetben), 
Sopro MarmorSilicon és SoproDur® HF-D FugenDicht hochfest ásványi, 
szívóképes felületeken történő alkalmazásánál. Mázatlan csempéhez is 
használható.

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

Alapozó primer fugahézagokhoz fém alapfelületeken (pl.: acél, réz). 
Alkalmazható márványhoz, beton és természetes kövekhez.

• kül- és beltéren
• egykomponensű
• különösen fém alapfelületekhez 

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

022 Alumínium doboz: 100 ml 9 379 Ft/db

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

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

025 Alumínium doboz: 250 ml 9 938 Ft/db

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

SPM 022

UW 025
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!48 Hidegburkolás

Fugázó anyag 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 osz-
lopból 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 

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

2. táblázat

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

Anyagszükségleti táblázat fugázó anyagokhoz

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 rektiválhatóságának köszönhetően 
 Már2 – 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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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

Önterülő aljzat- 
kiegyenlítő gyors
FließSpachtel schnell

3–12 mm

 

D
IN
EN 1 381

3

Eu
rópai szabvány

CT-C20-F5

 

N
agyon környezetkím

él
ő

Önterülő, cement alapú aljzatkiegyenlítő, különösen sima felületek 
vékony réteggel történő előállításához és karcos területek  
kiegyenlítéséhez. Ideális későbbi kerámia, PVC és elasztikus burkolatok-
hoz, ill. parkettához. Alkalmas görgőszékes terhelésre.

• 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 Nettó ár 

10 Zsák: 20 kg 1000 kg 205 Ft/kg

Keverővíz: 
5,0-5,2 l/zsák 

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

     

Önterülő, pumpálható, gyorsan szilárduló, cement alapú aljzatkiegyen-
lítő sima, minden fajta burkolásra előkészített felületek kialakítására. 
Alkalmas padlófűtéshez. 

• rétegvastagság 3-25 mm
• beltérre, padlóra
• gyorsan szárad
• teljes megszilárdulás 28 nap elteltével: kb. 25 N/mm2

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

• bedolgozási idő kb. 30-40 perc
• járható kb. 2-3 óra múlva
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.) 

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Általános  
aljzatkiegyenlítő
ObjektFließSpachtel

3–25 mm

 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

543 Zsák: 25 kg 1050 kg 304 Ft/kg

Keverővíz: 
5,5-6,0 l/zsák 

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

D
IN

EN 1 381
3

Eu
rópai szabvány

CT-C25-F6

OFS 543

FS 10 plus
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önterülő

** Az IWM (Industrieverband WerkMörtel e.V.) „Folyékony cement esztrichek“
 ismertetője alapján, mint különleges konstrukció a függőleges hasznos teher ≤ 2 kN/m².

FS 15® plus
FließSpachtel 15 plus
2–150 mm

D
IN

EN 1 381
3

Eu
rópai szabvány

CT-C35-F9

vízmegkötés

er
ős

en kristályos  2 mm

Görgő
s székhez

rétegvastagságtól

 

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 kiegyen lítésére 2-40 mm-ig. Sima, egyenletes aljzatok előállítá-
sára a későbbi mindenféle padlóburkolat fektetéséhez, mint pl. kerámia, 
természetes kő, textil és elasztikus burkolatok, parketta. Alkalmas görgős 
székhez, padlófűtéshez. Nagyon jó bedolgozási és szilárdhabarcs tulaj-
donságokkal rendelkezik a Mikrodur® technológiának köszönhetően. 
Optimális terülési tulajdonságait a Superplasticizer (nagy teljesítményű 
folyósító) biztosítja.

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

• hajlítószilárdság 28 nap elteltével: 9 N/mm2

• hosszú bedolgozási idő kb. 30-40 perc
• járható/burkolható kerámiával kb. 2-3 óra elteltével
• egyenletesen sima a burkolási munkálatokhoz
• optimális hővezető képesség 28 nap elteltével: 1,1 W/mk
• pumpálható
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint 

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1 R nagyon környezetkímélő

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

550 Zsák: 25 kg 600 kg 410 Ft/kg

Keverővíz: 
5,5-6,0 l/zsák 

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

N
agyon környezetkím

él
ő
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FS 15 plus

Rapidur® FE 
Folyékony esztrich
FließEstrich
20–70 mm

D
IN

EN 1 381
3

Eu
rópai szabvány

CT-C25-F5-A12
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Műanyag nemesítésű, pumpálható, 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 szi-
getelő rétegen lévő esztrichnek. Az anyaggal minden fajta burkolóanyag 
fektethető, mint például kerámia, természetes kövek, textil és elasztikus 
burkolatok. Direkt felhasználású felületeken is alkalmazható, pl. pincék-
ben. Csiszolható. A Mikrodur® technológia biztosítja a kiváló bedolgozási 
és kész esztrich tulajdonságokat. Különösen ajánljuk gyors, határidős 
kivitelezésekhez. 

• burkolható kb. 24 óra elteltével csempével
• padlóra, beltérre
• önterülő
• kiváló bedolgozási és terülési tulajdonságok
• ideális javításokhoz és felújításokhoz
• rétegvastagság kötőesztrichként 20-70 mm
• rétegvastagság választó rétegen 35-70 mm
• rétegvastagság szigetelő rétegen 35*-70 mm
• vékony rétegű fűtő rendszerekhez
• hosszú bedolgozási idő kb. 60-90 perc
• kiemelkedő védelem a visszanedvesedés ellen
• járható kb. 3  óra elteltével
• alkalmas padlófűtéshez, felfűthető kb. 1 nap elteltével
• pumpálható, gazdaságosan alkalmazható nagyobb projektekhez
• szemcseméret 0-4 mm
• alkalmazható a Sopro szélszigetelő anyagokhoz, lásd 90. oldal
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

678 Zsák: 25 kg 1000 kg 316 Ft/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

* 150 mm-ig kötésben
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önterülő

1) lejtés kialakításához

 Kiegyenlítés és lejtés kialakítása 
egy munkafázisban

 Rétegvastagság 3 – 70 mm
 Gyorsan megszilárdul
 Bel- és kültérre
 Fa padlófűtéshez

2-in-1: 
önterülő és 
formálható

Flexibilis és 
szálerősített

Most már 70 mm-ig

Sopro VarioFließSpachtel

Extra vastagon is.

receptúra
:K

ie
gy

enlítő habarcs

L
ejtés kialakítá

sa

1)
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EN 1 381
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rópai szabvány
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Egyszerű

lejtés kialakítá
s

Zs

ugorodásmentes

Z
sugorodásmente

s vízmegkötés
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en kristályos Fa

 aljzatokhoz

is

Lorem ipsum
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!
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53* Az IWM (Industrieverband WerkMörtel e.V.) „Folyékony cement esztrichek“
 ismertetője alapján, mint különleges konstrukció a függőleges hasznos teher ≤ 2 kN/m².

Keverővíz:  3,0 l/zsák 

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

FEW 698

FEW 698

önterülő

receptúra
:K

ie
gy

enlítő habarcs

L
ejtés kialakítá

sa

2)
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Keverővíz: 
felhasználástól függően 
Anyagszükséglet:
kb. 1,7 kg/m2 mm rétegenként

1) Kültéren kizárólag megfelelő szige-
teléssel vagy közvetlen felhasználás 
esetén SoproDur® EpoxiLack hochfest 
réteggel alkalmazhatzó.

2) Kiegyenlítő anyagként történő alkal-
mazásakor a nagyobb vízmenynyiségű 
keverővíz adagolása következtébben 
a szilárdsága csökken. 

3) Kötésben 70 mm-ig.

Padlófűtéshez is

Önterülő, formálható, gyorsan szilárduló, szálerősített, flexibilis 
cement alapú habarcs, 2 az 1-ben receptúrával egyidejű aljzatkiegyen-
lítéshez és lejtés kialakításához. Könnyen bedolgozható és alakítható, 
mivel a vizet flexibilisen adagolhatjuk. Aljzatkiegyenlítőként sima, 
minden fajta burkolásra, mint például kerámia csempék és lapok, termé-
szetes kövek, textilek, elasztikus burkolatok valamint parketta, előkészí-
tett padlókat 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 erkélye-
ken és teraszokon.1) 

• rétegvastagság 3-70 mm3)

• aljzatra, kül- és beltérre1) 
• 2:1 receptúra: alkalmas aljzatkiegyenlítésre és 

lejtések kialakítására
• nyomószilárdság 28 nap után kb. 35 N/mm2 (lejtések kialakításánál)
• hajlítószilárdság 28 nap után kb. 7 N/mm2 (lejtések kialakításánál)
• önterülő
• járható kb. 2-3 óra elteltével
• kb. 3-4 óra elteltével burkolható kerámiával
• kiváló lejtések kialakítására, mivel formálható
• gyorsan megszilárdul
• szálerősített, repedésmentes
• fa padlófűtésekhez
• pumpálható
• alkalmazható padlófűtéshez
• hosszú nyitott idő: 30-40 perc
• alkalmazható a Sopro szélszigetelő anyagokhoz, lásd 90. oldalon
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

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, rétegzárásként illetve 
választó és szigetelő rétegen. Lecsiszolása után terazzo mintázatú 
kiváló minőségű felületet kapunk, ami közvetlenül felhasználható.  
A Mikrodur® technológiának köszönhetően kiváló bedolgozási és meg-
szilárdulási tulajdonságokkal rendelkezik. Különösen ajánljuk rövid 
határidős építkezéseken. 

• aljzatra, beltérre
• gyorsan megcsiszolható
• kiváló minőségű terrazzo mintázat
• önterülő
• kiváló bedolgozási és terülési tulajdonságok
• rétegvastagság kötésben: 20 – 70 mm
• rétegvastagság választó rétegen: 35 – 70 mm
• rétegvastagság szigetelésen: 35* – 70 mm
• padlófűtéshezalkalmazható
• bedolgozási idő 60 – 90 perc
• járható kb. 3 óra elteltével
• kiváló védelem visszanedvesedés ellen
• pumpálható 
• szemcseméret: 0 – 4 mm
• alkalmazható a Sopro szélszigetelő anyagokhoz, lásd 90. oldalon
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1 R nagyon környezetkímélő 
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Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

698 Zsák: 25 kg 1000 kg 468 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

582 Zsák: 25 kg 1000 kg 342 Ft/kg

Vario folyékony  
habarcs
VarioFließSpachtel

 

Terazzo mintázat

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

Fa aljzatokhoz is
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önterülő

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

Nagy szilárdságú önte- 
rülő aljzatkiegyenlítő
FließSpachtel hochfest

4–40 mm

  weiß   silver   flanellgrau

Sopro ambiento® floor 
DesignFließSpachtel 
színek*

Önterülő, pumpálható, gyorsan szilárduló, cement alapú, nagy mér-
tékben terhelhető aljzatkiegyenlítő. Közvetlenül használatos 
felületek előállításához, pl. üzemekben, csarnokokban, raktárakban 
(különösképpen kötetlen pályás anyagmozgató eszközhöz és targon-
cához), garázsokba, pincékbe stb. Ezenkívül nagy  terhelésnek kitett 
csempe- és természetes kőburkolatok későbbi fektetéséhez is alkalmas. 
Mikrodur® technológia biztosítja a kiemelkedő szilárdságot. Kültéren a 
felület nemesíthető SoproDur® EpoxiLack hochfest-tel.

• rétegvastagság 4-40 mm, 10 mm rétegvastagságtól  
keverhető 0-4 vagy 0-8 mm-es szemcseméretű homokkal 

• aljzatra, kül- és beltérre
• gyorsan kikeményedik
• nyomószilárdság 28 nap után kb. 45 N/mm2

• hajlítószilárdság 28 nap után kb. 11 N/mm2

• bedolgozási idő kb. 30-40 perc
• Böhme szerinti kopásellenálási osztály: A 12
• járható kb. 2-3 óra múlva
• terhelhető közvetlenül igénybe vett felületként: 
 24 óra múlva centiméternyi rétegenként,
 burkolás esetén: 12 óra múlva
• pumpálható
• alkalmazható a Sopro szélszigetelő anyagokhoz, lásd 90. oldalon
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.) 

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1 R nagyon környezetkímélőKeverővíz: 

4,5-5,0 l/zsák 

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

563 Zsák: 25 kg 1000 kg 614 Ft/kg

Design önterülő  
aljzatkiegyenlítő
DesignFließSpachtel 
5–15 mm
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Dekoratív, rendkívül terhelhető, cement alapú, önterülő, egy kom-
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! 

• rétegvastagság: 5-15 mm
• padlóra, beltérre
• 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 terhel-

hető rétegvastagság/cm-ként
• padlófűtéshez is felhasználható
• alkalmazható Sopro szigetelő szalagokhoz lásd 90. oldalon
 • krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8 sor (lásd 171. o.)

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1 R nagyon környezetkímélő

Rend. sz.  Szín Kiszerelés Raklap Nettó ár 

963  weiß Zsák: 25 kg 1000 kg  665 Ft/kg

964  silver

965  flanellgrau

Keverővíz: 
4,75-5,25 l/zsák 

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

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett fuga színétől.

HF-S 563

DFS
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önterülő

Műanyagnemesítésű, száraz készkeverék speciális háromkompo-
nensű kötőanyag rendszerrel zsugorodásmentes  (formatartó), 
gyorsan szilárduló és burkolható cementesztrichek létrehozá-
sához. 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 szük-
ség hozzáadott homokra. 
Alkalmas fűtött-, kötő- és úszóesztrichekhez és választórétegre kerülő 
esztrichekhez. Különösen alkalmas gyors és határidős esztrich mun-
kákhoz. 

• burkolható: csempével kb. 4 óra elteltével; tömör burkolatok ese-
tén, mint pl. linóleum, PVC, parketta: 24 óra múlva, a maradék nedves-
ségtartalom ≤ 2,0 CM% 

• nincs szükség hozzáadott homokra
• kül- és beltérre
• nyitott idő kb. 20-30 perc 
• járható kb. 2 óra múlva
• rétegvastagság 12 - 80 mm
• kiemelkedő védelem a visszanedvesedés ellen
• alkalmas padlófűtéshez
• nagyon gyors munkavégzés
• pumpálható
• minimális zsugorodás
• felfűthető kb. 1 nap elteltével
• szemcseméret: 4 mm
• kerítésoszlopokhoz is alkalmazható
• az ajánlott Sopro szélszigetelő szalagokat lásd a 90. oldalon
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Sopro Rapidur® M1 
Kész gyorsesztrich  
habarcs
SchnellEstrichMörtel

• u

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

30520 Zsák: 25 kg 1050 kg 266 Ft/kg
Anyagszükséglet:
kb. 1,8 kg/m2 mm rétegenként
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Rapidur® M1

Rapidur® M 5 
Kész gyorsesztrich ha-
barcs
SchnellEstrichMörtel

D
IN

EN 1 381
3

ÖNORM B3330

CT-C40-F6
SE 4

 

Anyagszükséglet:
18-20 kg/m2 cm esztrich rétegenként,
1800-2000 kg/m3

Műanyagnemesítésű, szá raz készkeverék gyor san szi lár du ló és 
ha mar 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 
28 nap után. Nincs szükség hozzáadott homokra. 
Nincs szükség homok 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 esztrichmunkákhoz valamint kerí-
tésoszlopok ágyazásához. 

• burkolható: csempe és járólap esetén kb. 24 óra múlva; tömör 
burkolatok esetén, mint pl. linóleum, PVC, parketta, fa burkolóanyagok 
maradék nedvességtartalom ≤ 2,0 CM% (fűtetlen) 

• kül- és beltérre
• bedolgozási idő: kb. 40-60 perc 
• járható: kb. 12 óra múlva
• kiváló védelem visszanedvesedés ellen
• alkalmas padlófűtéshez
• ténylegesen fűthető: 3 nap elteltével
• pumpálható
• szemcseméret 0-4 mm
• esztrichhez szélszigetelő szalag 90. oldalon
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

747 Zsák: 25 kg 1000 kg 200 Ft/kg

Esztrich-  

készkeverék

Rapidur® M5

Esztrich-  

készkeverék
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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 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 ned ves kör nye zet ben, 
erkélyeken és te ra szo kon. 

• ré teg vas tag ság 2-30 mm 
• alj zat ra és fal ra 
• kül- és bel tér re
• 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

Tanúsítvány:
– Élelmiszer Vizsgáló és Kutató Intézet, Bécs:
   Önorm B 5014/T1 és § 30 LMG (UZ 21848/94)

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

30600 Zsák: 25 kg 600 kg 222 Ft/kg

Keverővíz: 
4,0-4,5 l/zsák 

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

szilárd

AMT 468

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

Extrém önterülő 
aljzatkiegyenlítő
FaserFließSpachtel

3–40 mm
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Önterülő, gyorsan szilárduló, cement alapú, szálerősített, flexibilis 
aljzatkiegyenlítő. Fa- és ásványi aljzatok kiegyenlítésére, különöskép-
pen renoválásoknál, felújításoknál. Padlófűtéshez és görgős széknél is 
alkalmazható.

• fa aljzatokra
• rétegvastagság 3-40 mm, 20 mm szélességtől 0-4 mm  

szemcseméretű homokkal kell keverni
• padlóra, beltérre
• nyomószilárdság 28 nap után kb. 30 N/mm2

• hajlítószilárdság 28 nap után kb. 7 N/mm2

• flexibilis
• hajóépítéshez engedélyezett
• különösen alkalmas vékony rétegű padlófűtéshez
• bedolgozási idő kb. 20-30 perc
• járható kb. 2 óra múlva
• alkalmazható a Sopro szélszigetelő anyagokhoz, lásd 90. oldalon
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8 sor (lásd 171. o.) 

Tanúsítvány
BG Verkehr:
– hajóépítéshez termékrendszer engedély Sopro HPS 673, Sopro FKM XL 444 és Sopro TFs-

sel: MED engedélyszám: 124.098, USCG engedélyszám: 164.117/EC0736/124.098 (padló)
– hajóépítéshez engedély egyes termékekhez:  

MED engedélyszám: 124.095, USCG engedélyszám: 164.117/EC0736/124.095 (padló) 
Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1 R nagyon környezetkímélő

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

551 Zsák: 6 kg 1000 kg 766 Ft/kg

Keverővíz: 
6,5 l/zsák 

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

Fa

 aljzatokhoz

is

Lorem ipsum

FAS 551
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szilárd

Sopro RAM 3® Renovier- & AusgleichsMörtel

Már 2 óra elteltével 
burkolható csempével

 Kiegyenlítéshez, javítás-
hoz, vakoláshoz

 Gyorsan, mindössze 2 
óra elteltével burkolható  

 Kiemelkedő szilárdság és 
formálhatóság 

 Gyors haladás az 
építkezésben

 3 – 60 mm 
 Falra, padlóra, 
mennyezetre

 

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

Egyszerű

lejtés kialakítá
s

N
agyon környezetkím

él
ő
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58 Hidegburkolás

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, habkő, 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 2008. 
július”fejezetében leírtaknak.

• rétegvastagság: 3-30 mm
• mészhidrát és mészadalék nélkül
• padlóra, falra, födémre
• bel- és kültérre
• hosszantartóan víz alatti környezetben
• nyomószilárdság ≥ 20 N/mm²
• bedolgozási idő kb. 20 perc
• kerámiával burkolható kb. 4 óra elteltével
• könnyen formálható
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.) 

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1 R nagyon környezetkímélő

PCC 
habarcs 

mészhidrát 
hozzáadása 

nélkül»Uszoda építé
s«

M
eg

fe
le

l a
 ZDB ismertetőn

ek

PCC 
habarcs 

mészhidrát 
hozzáadása 

nélkül!! vízmegkötés

er
ős

en kristályos

N
agyon környezetkím

él
ő

 

Egyszerű

lejtés kialakítá
s

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

474 Zsák: 25 kg 1000 kg 456 Ft/kg

Keverővíz: 
4,5-5,0  l/zsák 

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

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

él
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 tulajdonságokkal rendelkezik, jól formáz-
ható. Ideális felújításokhoz, renováláshoz. Már 2 óra elteltével bur-
kolható csempével. 
Alkalmazható lábazatok vakolására, üregek kijavítására és lejtések 
kialakítására vizes és nedves helyiségekben valamint erkélyeken, tera-
szokon és lépcsőházakban. A gyors száradás miatt a felvitelből adódó 
egyenetlenségek falgyaluval már korán eltávolíthatók.  

• rétegvastagság 3-60 mm
• padlóra, falra, mennyezetre 
• bel-és kültérre
• kiemelkedő szilárdság vastag rétegben is
• nagyon krémes állagú, és könnyen bedolgozható
• nyitott idő kb. 20 perc
• járható kb. 1,5 óra elteltével
• kerámiával burkolható 2 óra elteltével
• lejtések kialakítására lakalmazható
• könnyen formálható
• gyors munkavégzést tesz lehetővé
• megfelel a DIN EN 998-1 szabványnak, CS IV szilárdsági osztály
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.) 

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1 R nagyon környezetkímélő

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

30608 Zsák: 25 kg 600 kg 335 Ft/kg

Keverővíz: 
4,5-5,0  l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,5 kg/m2 mm rétegenként
als Hohl- bzw. Dichtkehle  
0,4 – 0,5 kg/lfm

Egyszerű

lejtés kialakítá
s

szilárd

szilárd

60 mm*-ig

* Egyszeri, teljes felületű felhordás ese-
tén.

RAM 3 454

SBP 474

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

Ü
re

ge
k 
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vítá

sa/lejtések kialakítása

A
 D

IN
 EN

 1062-1 alapján kapill
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Repedést kitöltő     
epoxi gyanta 
Gießharz

Javító és kiegyenlítő 
habarcs 
ReparaturSpachtel 
1–10 mm

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 alkalmazható. 

• kül- és beltérre
• aljzatra 
• ellenáll a víz, időjárás és vegyi anyagok okozta 

behatásoknak
• száradási idő változtatható: (keményítő anyag mennyiségétől  

függően) 10-20 perc
• járható kb. 1 óra elteltével
• padlófűtéshez is

Gyorsan kikeményedő, szürke, cement alapú, szilárd javítóhabarcs 
beton-, vakolat-, fal- és esztrich felületek gletteléséhez, kitöltéséhez, 
kiegyenlítéséhez, javításához.

• rétegvastagság: 1–10 mm,  
vastagabb réteg esetén vegyítse homokkal (0–2, 0–4 mm)  
és cementtel 1:1:1 arányban

• padlóra, falra, födémre
• bel- és kültérre
• bedolgozási idő kb. 30 perc
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány
Szövetségi Anyagvizsgáló és Kutató Intézet, Berlin:
– ,,A betonvasra nincs rozsdát előidéző hatása”.

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

462 Zsák: 25 kg 1000 kg 374 Ft/kg

Keverővíz: 
6,5 l/zsák 

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

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

564 Fémdoboz: 0,75 kg 12 db 13 302 Ft/db
Anyagszükséglet:
kb. 1,0 kg/m3

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

szilárd

RS 462

GH 564

szilárd

10 db  

esztrich kapoccsal
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Kéregerősítő javító  
habarcs ipari  
felhasználásra
SchleifSpachtel

Gyorsan kikeményedő, cement alapú kéregerősítő javítóhabarcs 
ipari felhasználásra beton- és természetes kőlapok gyors és racionális 
javításához. Különösen ajánlott épületkövek gépi feldolgozásánál.

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

Tanúsítvány
Szövetségi Anyagvizsgáló és Kutató Intézet, Berlin:
 – ,,A betonvasra nincs rozsdát előidéző hatása’’
Engedély: 
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

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.

• rétegvastagság: 2-20 mm (kis felületen 40 mm-ig)
• falra, mennyezetre
• bel- és kültérre
• bedolgozási idő kb. 20 perc
• kerámiával burkolható kb. 6 óra elteltével kerámiával
• kézi és gépi bedolgozásra alkalmas
• kiemelkedő szilárdság
• könnyen bedolgozható
• optimálisan formázható
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

N
agyon környezetkím

él
ő

vízmegkötés

er
ős

en kristályos

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

463 grau Zsák: 25 kg 1000 kg  1 100 Ft/kg

465 weiß 1 398 Ft/kg
Anyagszükséglet:
a felhasználás módjától függ

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

434 Zsák: 25 kg 1000 kg 327 Ft/kg

Keverővíz: 
4,0-4,5  l/zsák 

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

szilárd

SSP

RAP 2 434

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!
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Soprodur® 
Mikroüreg kitöltő  
habarcs

MicroHohlraumSchlämme

Egykomponensű, ásványi finomcement különleges adalékokkal. Csempék, 
kőporcelán gres lapok, elszíneződésre hajlamos természetes kövek, dön-
gölt padlók üregeinek utólagos kitöltésére falban, padlón. A porózus-
sá vált ágyazóhabarcsot megköti és rögzíti. Fecskendezhető, injektálható. 

• bel- és kültérre
• üregek egyszerű és gyors javításához
• beágyazódik a legkisebb hajszálrepedésbe, résbe
• nem zavarja a meglévő látványt
• porózus, üreges csemperagasztók utólagos megkötéséhez,  

javításához 
• bedolgozási idő kb. 60 perc
• minimális por és szennyeződés a felújítás során
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Vegye figyelembe a kiegyenlítéshez és javításhoz ajánlott  
szerszámainkat! 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

900 Vödör: 6 kg 
(12x0,5 kg zsák) 
mérőedénnyel

312 kg 7 173 Ft/kg
Anyagszükséglet:
a felhasználás módjától függ

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 m²/m²

Véletlenszerű orientációjú, lúgálló, rendkívül szilárd, 76 mm hosszú 
üvegszálakkal rendelkező,  a DIN 1259-1 alapján AR üveg habarcsok 
megerősítéséhez. Tartósan stabilizálja a rezgésesektől és repedések-
től veszélyeztetett aljzatokat, illetve felveszi a cement és szulfát bázisú 
kiegyenlítő és szintező anyagokban lévő feszültséget. Az üvegszövet 
hálóval meg lehet előzni a repedések kialakulását, valamit optimalizálni 
lehet a teljes padlószerkezet hordozóképességét. Alkalmazható felújítá-
sokhoz, renováláshoz és új építkezéseken. 

• bel- és kültérre
• könnyen bedolgozható, gyors munkavégzés
• habarcsok rendkívül hatásos megerősítése
• optimalizálja a húzó- és hajlító szilárdságot
• lúgálló
• felveszi a dinamikus terhelést
• az üvegszálak nem úsznak fel
• kiválóan sima felületet biztosít
• kiemelkedő védelem nedves környezetben is

S-Tex 
Kiegyenlítő 
habarcserősítő háló
Fließspachtel -Gewebe

 

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

Öntési magasság 
szintező
Höhenmesspunkt- 
 Nivellierpin

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

008-01 Karton: 18 db 10995 Ft/karton

Zacskó   200 Ft/zacskó

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

568 Tekercs (90 cm széles) 100 m kb. 327 kg 2 463 Ft/m

Soprodur 900

Magasságszintező

S-Tex 568

szilárd
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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 felhordható

Szinte szagtalan

RázvaRázva
          Sopro Schüttelharz

Rázva –
    nem keverve.

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!
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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 esztrichek 
vagy látszófugák megbízható lezárására, valamint fedőprofilok, derék-
szögű- és záróidomok, stb. beágyazására, rögzítésére.  
Beton, kerámia, természetes kövek, fa, fém, stb. ragasztására bel- és külk-
téren. Kisebb javításokra is felhasználható. Gyors, egyszerű és tiszta 
alkalmazást biztosítanak a felrázható flakonok. 

• bel- és kültérre
• padlóra
• gyors, egyszerű és tiszta alkalmazás
• felhasználásához nincs szükség keverőeszközre
• oldószermentes 
• kiváló behatolási mélység
• gyorsan megszilárdul
• nyitott idő: 10 - 12 perc
• átdolgozható k. 45 perc elteltével
• szinte szagtalan

Engedély: 
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Esztrich kapocs 
Estrichklammern

Rozsdamentes acél esztrichszorító esztrichek és fugák megbízható 
lezárására. 

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

649 Karton (3 kombiedény/ 600 ml) 288 kg 6 090  Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

097-01 Karton/200 db 68 Ft/db

097-02 Karton/2000 db 63 Ft/db

SH 649

Esztrich kapocs

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

10 db  

esztrich kapoccsal
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64 Hidegburkolás

3 – 25 mm

2 – 150 mm

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   ré-
tegben a burkolási munkálatok előkészítésenként.

FS 10 plus
Ideális vékony vagy kapart rétegként elasztikus burkolóanyagok, par-
ketta 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.

3 – 12 mm

Folyékony habarcsok 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 mm  ...150

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!
1) 70 mm-ig (VarioFließSpachtel) ill. 150 mm (FS 15® plus) kötésben. 2) Lásd a termékleírást a 51. oldalon. 
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1 – 30 mm

1 – 10 mm

3 – 60 mm

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.  

AnhydritFließSpachtel
Folyékony alfa-félhidrát bázisú aljzatkiegyenlítő kalcium- 
szulfát és öntöttaszfalt esztrichek kiegyenlítésére. 

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

Szilárd habarcsok



Alapozók és tapadóhidak 
A

la
po

zó
k 

és
 t

ap
ad

óh
id

ak

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!66 Hidegburkolás

Alapozó
Grundierung

Tapadó Primer S
HaftPrimer S

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

Lásd az alapozás, előkezelés táblázatot  
a 70. oldalon.

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

749 Hordó: 200 kg  1 738 Ft/kg

Kanna: 25 kg 600 kg 1 895 Ft/kg

Kanna: 10 kg 600 kg 2 054 Ft/kg

Kanna: 5 kg 450 kg 2 129 Ft/kg

Flakon: 1 kg (12 db/karton) 384 kg 2 363 Ft/kg
Anyagszükséglet:
kb. 100-200 g/m2 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

673 Vödör: 10 kg 640 kg 3 469 Ft/kg

Vödör: 5 kg 400 kg 4 096 Ft/kg

Vödör: 3 kg 441 kg 4 564 Ft/kg

Flakon: 1 kg (10 db/karton) 270 kg 4 892 Ft/kg

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

Gyorsan
száradó

perckb.

    

kül-
és

beltérresp
eciális alapozó

sp

eciális alapozó

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

• kül- és beltérre, falra, aljzatra
• burkolható kb. 10 perc elteltével 23°C-ban1)

• alkalmas fal- és padlófűtéshez
• oldószermentes
• GISCODE D 1
• GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.)

Tanúsítvány
Műszaki Egyetem München
– általános építőipari tanúsítványok (abP) mint rendszervizsgálatok Sopro DSF 423/523/623, 

Sopro TDS 823, Sopro FDF 525/527-tel és Sopro csemperagasztókkal valamint további 
Sopro termékekkel kapcsolatban

Európai Műszaki Engedély
– az ETAG 022 T.2 alapján az ETA-Nr. 13/0154 rendszereleme
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-MDS alapján Sopro TDS 823 és Sopro 

ZR 618-maal
– Vizsgálati jelentés: a Sopro GD 749 megfelel a Sopro DSF 423/523/623, Sopro 

TDS 823 és más megfelelő Sopro ragasztóanyagokkal a DIN EN 14 891 szerinti 
tapadószilárdságnak klórós víz utáni tárolás után is

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Oldószermentes, világosszürke, kvarchomok tartalmú, polimer diszperzió 
alapú, módosított speciális alapozó. Tapadóhídat képez a sima, nem 
szívóképes aljzaton csempék és járólapok lerakása előtt. Különösen 
ajánljuk meglévő kerámia burkolatokra. Felhasználható fa, öntött 
aszfalt, magnézium-esztrich, régi ragasztómaradványok, lakk és PVC pad-
lóra. Alkalmas fal- és padlófűtéshez.
Engedélyezett hajóépítési rendszerekhez.

• kül- és beltérre, falra, aljzatra
• nagyon kiadós
• száradási idő 1–2 óra
• hajóépítéshez engedély
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.)

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS  nagyon környezetkímélőPLUS

Hajóépítéshez is alkalmazható
– Kérjük, vegyék figyelembe a szükséges információkat a 161. oldalon

1) Gipsz és kalcium-szulfát esztrich 
aljzatokon kb. 12 óra elteltével

N
agyon környezetkím

él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő

GD 749

HPS 673
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67Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

Anyagszükséglet:
Kb. 100-200 g/m2 előkezelés,
10 mm-es rétegvastagság esetén
kb. 700-2000 g/m2 adalékként

N
agyon környezetkím

él
ő

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

449 Kanna: 10 kg 600 kg 2 533 Ft/kg

Kanna: 5 kg 450 kg 3 001 Ft/kg

Doboz: 1 kg (12 db/karton) 384 kg 3 780 Ft/kg

Anyagszükséglet:
175 g/m² alapozó rétegenként 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

637 Vödör: 10 kg 450 kg 7 144 Ft/kg

Multi alapozó
MultiGrund

Gyorsan száradó, egykomponensű, oldószermentes műgyanta ala-
po zó. Különösen ajánljuk nagy formátumú kőporcelán gres lapok 
kalcium-szulfát esztrichekre (anhidrit esztrichek) történő fektetésénél 
valamint minden fajta szívó- és nem szívóképes aljzat előkezeléséhez. 
A felhordáshoz használják a Sopro rövid szőrű hengerét (lásd 103. o.) 
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 
• GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.) 

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Lásd az alapozás, előkezelés táblázatot  
a 70. oldalon.

Tapadást javító  
emulzió
Haftemulsion

Műanyag diszperzió, amely tapadóhídként szolgál ásványi alapú 
vakolatokhoz, esztrichekhez (pl. FS 10 plus, FS® 15 plus, Sopro HF-S 563).  
Friss-a-frissre felhordható. Habarcsok, esztrichek és iszapok adalékaként 
is használható.

• kül- és beltérre
• könnyen felhordható
• kiemelkedő tapadóerő
• megakadályozza a habarcs felhólyagosodását

Műgyanta alapozó
SperrGrund

Egykomponensű, oldószermentes speciális műgyanta alapozó erősen 
vagy vegyesen szívóképes aljzatokhoz. A felhasználás módjától 
függően vízzel higítható. Speciális alapozó kalcium-szulfát esztri-
chekhez nagy formátumú köporcelán gres lapok fektetésénél. 
Különösen alkalmas ásványi ragasztók, habarcsok és szigetelések utóla-
gos alapozására. 

• beltérre, falra, aljzatra
• különösen ajánljuk kalcium-szulfát esztrichekhez nagy formátu-

mú kőporcelán gres lapok fektetésénél
• átdolgozható 2- 5 óra elteltével 3)

• záróréteget képez
• alkalmas padlófűtéshez
• oldószermentes
• GISCODE D1
• GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.)

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS 

N
agyon környezetkím

él
ő

3) Kérjük, vegyék figyelembe a termék  
műszaki adatlapját

Anyagszükséglet:
50 – 150 g/m² az aljzattól függően

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

602 Kanna: 20 kg 600 kg 3 675 Ft/kg

Kanna: 10 kg 600 kg 3 990 Ft/kg

Kanna:   5 kg 384 kg 4 200 Ft/kg

HE 449

SG 602

MGR 637

vizzel
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!68 Hidegburkolás

Epoxi záróalapozó
EpoxiSperrGrund

Oldószermentes, két komponensű epoxi-záróréteg friss vagy nedves 
esztrich aljzatok előkészítéséhez. Használható olajtól megtisztított 
betonon. Kiváló tapadási és nedvesedési 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.

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

Epoxi alapozó
Epoxi-Grundierung

 

Anyagszükséglet:
kb. 300-500 g/m2 aljzattól függően 

* Megfelel a DGNB 4-es legmagasabb 
minőségi besorolásának, mint építőipa-
ri szempontból ellenőrzzött rendszer, 
ami Sopro Epoxi-Grundierung (17. sor) 
és Sopro PU-FlächenDicht-ből (15. sor) 
áll.

Oldószermentes, nem pigmentált, kétkomponensű epoxi-folyé-
konygyanta. Alapozóként alkalmas porózus felületek megerősítéséhez, 
ásványi alapú aljzatokra és kötésközvetítőként sima aljzatokra, mint pl. 
fém, öntött aszfalt és régi bevonatokra. Kálcium-szulfát esztrich alapozó-
ja nagy formátumú lapok burkolásánál. Az alapozás befejeztével a felület 
beszórása következik Sopro Quarzsand grob vagy fein-nal.
Cement kötésű aljzatok kapilláris szigeteléséhez, szaka dások gyan-
tázásához, fugák kiöntéséhez lefolyóknál és kapilláristörő fugák előál-
lításához. Sopro Kristallquarzsand-dal vagy Sopro Quarzsand grob-bal 
keverve epoxihabarcsként eldolgozható. 
Víz-, tengervíz-, szennyvízálló és ellenáll a lúgoknak, hígított savak-
nak, sóoldatoknak, kőolajnak, kenő- és üzemanyagoknak. Nedves, 
cement alapú aljzatok kapillárisszigeteléséhez parketta, PVC stb. gyors 
lerakása céljából.

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• bedolgozási idő kb. 30 perc
• burkolható kb. 24 óra elteltével
• hajóépítéshez alkalmazható
• GISCODE RE
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás* (lásd 171. o.)

Tanúsítvány
Műszaki Egyetem München:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) kötőrendszerben Sopro PU-FD 570/571, Sopro EPG 522, 

Sopro No.  101 S1, Sopro DBE 500, Sopro FEP-pel valamint további Sopro termékekkel kapcsolat-
ban

– Vizsgálati eredmény: Sopro EPG 522 Sopro PU-FD 570/571-el és további  Sopro csempera-
gasztókkal megfelel a  DIN EN 14 891 követelményeinek, a klóros vízben történő tárolás 
után a tapadószilárdsága is 

BG Közlekedésr:
– hajóépítési engedély, mint Sopro QS 507, Sopro PU-FD 570/571, Sopro QS 511, Sopro‘s 

No.1 400 und Sopro TFb rendszereleme: MED eng. szám: 118.316 (fal) és 124.115 (padló), 
USCG eng. szám: 164.112/EC0736/118.316 (fal) és 164.117/EC0736/124.115 (padló)

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

522 Vödör: 10 kg 280 kg 6 530 Ft/kg

Vödör:   4 kg 168 kg 7 501 Ft/kg

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

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

868 Kombi vödör: 18 kg 432 kg 6 793 Ft/kg

Kombi vödör:   9 kg 432 kg 8 250 Ft/kg

ESG 868

EPG 522
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Tapadó iszap
HaftSchlämme

Trassztartalmú kontakt- és kötőiszap hagyományos vastag ágyazatú 
fektetéshez.
-  tapadóhídként kötőesztrichekhez beton és esztrich közé
- ragasztóként vastagágyazású burkolatoknál a földnedves habarcs és a 

csempe, természetes kőburkolat közé
- tapadóhídként kötőesztrichként Sopro DM 610-zel   

az építkezés helyszínén előállított monokorn esztrichekkel

• kül- és beltérre
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány
SFV e.V. Großburgwedel: 
– Csempék és lapok tapadási szilárdsága  Sopro HaftSchlämme 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 Nettó ár 

448 Zsák: 25 kg 1000 kg 334 Ft/kg

Rugalmas tapadó  
iszap
HaftSchlämme Flex

Tapadó iszap vibro 
technológiához
RüttelSchlämme

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 Nettó ár 

748 Zsák: 25 kg 1000 kg 485 Ft/kg

Keverővíz: 
9,25-9,75 l/zsák 

Anyagszükséglet:
0,8-0,9 kg/m2 mm rétegenként isza-
poló eljárással

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

648 Zsák: 15 kg 600 kg 398 Ft/kg

Egykomponensű, rendkívül kiadós, flexibilis, műanyagadalék és 
trassz tartalmú, tapadó- és kontakt iszap kő és kerámia burkolatok 
vibro vagy hagyományos eljárással történő fektetéséhez. Különösen alkal-
mas iszapoló eljáráshoz. 
Kiválóan alkalmazható gyenge nedvszívóképességű csempék (kőporcelán 
gres lap) fektetésére. Nagy formátumokhoz (30 x 60 cm) a vibro eljá-
rást ajánljuk. Iszapolható tapadóhídként ágyazóhabarcshoz az aljzatra. 
Tapadóhídként kötőszigetelésekhez. 
Kötőesztrichként Sopro DM 610-zel az építkezés helyszínén előállított 
monokorn esztrichekkel.

• kül- és beltérre
• vibro eljáráshoz tervezett, és ezért ahhoz különösen  

alkalmas
• biztos kötés és burkolat
• nagy formátumokhoz (30x60 cm) vibro eljárással
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Egykomponensű, műanyag nemesítésű, trassztartalmú, tapadó- és 
kontakt iszap kerámia csempék és lapok, beton és természetes kövek 
valamint térkövek fektetéséhez.
- Tapadóhídként ásványi és cement alapú ágyazóhabarcshoz és 
  ásványi cement alapú  aljzatra 
- Tapadóhídként ásványi és cement alapú kötőesztrichekhez 
- Tapadóhídként kötőesztrichként Sopro DM 610-zel az építkezés 
  helyszínén előállított ásványi és cement alapú monokorn esztrichekkel
- Tapadóhídként Sopro TrassVerlegeMörtel

• kül- és beltérre
• biztos kötés a fektetésnél
• különösen alkalmas padlófűtéshez
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány
SFV e.V. Großburgwedel: 
– 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

Trassz
er

edeti

r a j n a i

HS 448

HSF 748

RS 648
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Sopro 
Grundierung 

Sopro 
SperrGrund

Sopro 
HaftPrimer S

Sopro 
MultiGrund
(homokkal  
beszórt) 

Sopro Epoxi-
Grundierung
(homokkal  
beszórt) 

Sopro  
Haft emulsion 1)

Általános tudnivalók

Csemperagasztók l l l l l

Habarcsok l l l l l l

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS R

DGNB: 4. legmagasabb 
minőségi besorolás, 8. sor 
(lásd 171. oldal)

l l l l l 2)

Aljzatok 

Cement esztrich  l l l l l 4)

Kalcium-szulfát esztrich l 3) l 3) l l

Öntöttaszfalt esztrich  l l

Vakolat P II – P III l l l l l 4)

Gipsz és anhidrit vakolat  
P IV – P V 

l l l l

Beton szívóképes l l l l l 4)

Beton nem szívóképes l l l l

Régi kerámia burkolat l l l l

Terrazzo l l l l

Természetes és beton kövek l l l l l

Száraz építő elemek  l l l l

Fa aljzatok    l3) l l l

Stabil ragasztó anyag marad-
ványok

l l l

Stabil betonlakkok l l l l

Fém l

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 réteget el kell távolítani. További információ a Sopro Haft-emulsion műszaki adatlapjában 

2) Megfelel a DGNB 4 legmagasabb minőségi besorolásának, mint építőipari szempontból ellenőrzött rendszer, ami Sopro Epoxi-Grundierung (23. sor) és Sopro PU-FlächenDicht-ből (20. sor) áll..
3) Kérjük, vegye figyelembe a termék műszaki adatlapját 
4) Higítva is alkalmazható.
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Szigetelő anyagok 

Sz
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Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

Kérem kapaszkodni!
N

agyon környezetkím
él
ő

S Z - T

G
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ce
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ent - Hármas rendszer

- 20 ºC
-i

g

vízmegkötés

er
ős

en kristályos

 Gyorsan megköt
 Már 6 óra elteltével 
ellenáll 
3 bar nyomásnak

 Rendkívül fl exibilis, 
már 6 óra után 
repedésáthidaló

 Zuhanyzókba, 
uszodákhoz

 Erkélyekhez, teraszokhoz
 Hidegben is alkalmazható
 Kül- és beltéren
 GEV alapján EMICODE: 
EC1PLUS R nagyon 
környezetkímélőPLUS

MicroGum®

technológia



Anyagszükséglet:
kb. 0,8 kg/m2 habarcs + 
kb. 0,8  kg/m2 diszperzió
mm száraz rétegenként 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

823 Zsák: 10 kg A komponens 630 kg 2 042 Ft/kg

Kanna: 10 kg  B komponens 600 kg

Gyorsan kötő, kétkomponensű, flexibilis, cement alapú, nagy 
hatásfokú szigetelőhabarcs vízhatlan, repedésáthidaló szigetelések 
előállításához. A két komponens garantálja a meglévő körülményektől 
független kiszáradást vizes helyiségekben, erkélyeken, teraszokon, 
uszodákban. Építmények és víztárolók 10 m-es vízoszlop magasságig 
belső rétegzárásához is alkalmazható. A két komponensű rendszer 
biztosítja az időjárástól függeten kiszáradást. Rendkívüli flexibilitását 
a MicroGum® technológia biztosítja. Nagyon gazdaságos. Könnyen 
bedolgozható, krémes állagú. 

• kül- és beltérre, falra, aljzatra
• a DIN 18 531 alapján IA, IIA, IB és IIB vízbehatolási osztály 

(ZDB ismertető alapján BK B0)
• a DIN 18 533 alapján W1 és W4 vízbehatoási osztály, utalssal a W1-E 

és W4-E-re (a DIN 18 195 4. és 6. része alapján)
• a DIN 18 534 alapján W0-tól W3-I-ig vízbehatolási osztályú 

(ZDB ismertető és az építési szabályzat alapján BK A és A0 besorolású)
• a DIN 18 535 alapján W1-B és W2-B vízbehatolási osztály  

(megfelel az építési szabályzat BK B besorolásának) 
• 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
 • nagyon gazdaságos 
• páraáteresztő
• kenhető, szórható, simítható, hengerelhető
• -20°C-g  bevizsgáltan flexibilis: a DIN EN 14891 alapján CM02P 

osztály 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (lásd 171. o.)

Tanúsítvány
Műszaki Egyetem München:
– általános építőipari előírások (abP) a PG-AIV-F alapján, melyek a csempével és járólappal 

érintkező folyékony szigetelőanyagokra vonatkoznak Sopro FF 450, Sopro No. 101, Sopro 
No. 101 schnell, Sopro VF HF 420, Sopro VF XL 413, Sopro VF 419, Sopro MEG 666, Sopro 
FKM XL 444, Sopro GD 749 és további Sopro termékekkel kapcsolatban.  

– általános építőipari előírások (abP a PG-MDS alapján) ásványi alapú szigetelőanyagként 
való felhasználásra épületek szigetelésénél az A Építési Szabályzat 2. része,  2.49 bekezdés

– vizsgálati jelentés: Sopro TDS 823 megfelelő Sopro csemperagasztó anyagokkal és Sopro 
GD 749-cel teljesíti a DIN EN 14 891 követelményeit, a tapadási szilárdságot is klóros víz 
alatt és a repedésáthidalási tulajdonságokat alacsony hőmérséklet esetén (vizsgálat: -5 °C) 

Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS 

TDS 823

DS 422

Szigetelő anyagok 
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Turbo szigetelő 
habarcs 2-K
Turbo- 
DichtSchlämme 2-K
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ent - Hármas rendszer

Keverővíz:
6,5-7,0 l/zsák  
a felhordás módjától függően

Anyagszükséglet:
kb. 3-6 kg/m²

Szigetelő habarcs
DichtSchlämme  

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

422 Zsák: 25 kg 1000 kg 398 Ft/kg

Cement alapú, egykomponensű, vízzáró szigetelőanyag, vízszigetelés-
re falon, betonon, vakolt felületeken. Új és régi épületekhez, magas- és 
mélyépítésekhez, víztározókhoz 5 m vízmélységig. Kertekben is kiválóan 
használható.

• kül- és beltérre
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

MicroGum®

technológia

Sopro
Bauchemie GmbH

vízmegkötés

er
ős

en kristályos

- 20 ºC
-i

g

N
agyon környezetkím

él
ő

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!



DSF® 2-K 
Rugalmas szigetelő 
habarcs 2-K
DichtSchlämme Flex 2-K

Sopro
Bauchemie GmbH

- 20 ºC
-i

g

Kétkomponensű, flexibilis, szálerősített, cement alapú szigetelő-
habarcs. Alkalmas erkélyek, teraszok, zuhanyzók, mosodák, WC-k, 
úszómedencék rétegzárásának előállításához, teraszok és erkélyek régi 
csempeburkolatának szigetelésére (csempe-a-csempére). Víztartályok 
belső rétegeinek kialakítására 6 m-es vízmélységig. 

• kül- és beltérre, falra, aljzatra
• a DIN 18 531 alapján IA, IIA, IB és IIB vízbehatolási osztály 

(megfelel a ZDB ismertető BK, B0 besorolásának)
• a DIN 18 534 alapján W0-I – W3-I vízbehatolási osztály 

(megfelel a ZDB ismertető és az építési szabályzat BK A és A0 besoro-
lásának)

• a DIN 18 535 alapján W1-B és W2-B vízbehatolási osztály 
(megfelel az építési szabályzat BK B besorolásának)

• páraáteresztő 
• szálerősített
• kenhető, szórható, simítható, hengerelhető
• rendszerben hajóépítéshez is alkalmazható (lásd.171. oldal)
• -20°C-g  bevizsgáltan flexibilis: a DIN EN 14891 alapján CM02P 

osztály
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
Tanúsítványok:
Műszaki Egyetem München:
– átalános építőipari előírások (abP), melyek a csempével és járólappal érintkező folyékony 

szigetelőanyagokra vonatkoznak Sopro FF 450, Sopro No. 101, Sopro No. 101 schnell, Sopro 
FKM XL 444, Sopro VF XL 413, Sopro GD 749-cel és további Sopro termékekkel kapcsolat-
ban, a ZDB ismertető alapján a megfelelő Sopro flexibilis habarcsokkal.

– vizsgálati jelentés: Sopro DSF 423megfelelő Sopro csemperagasztó anyagokkal és Sopro 
GD 749-cel teljesíti a DIN EN 14 891 követelményeit, a tapadási szilárdságot is klóros víz 
alatt és a repedésáthidalási tulajdonságokat alacsony hőmérséklet esetén (vizsgálat: -5 °C) 

BG Közlekedés:
– hajóépítéshez engedély rendszerelemként Sopro No. 101 schnell és Sopro FEP anyagokkal: MED 

engedély sz.: 118.223 (fal) és 124.097 (padló), USCG engedély sz.: 164.112/ EC0736/118.223 (fal) 
és 164.117/EC0736/124.097 (padló) 

– hajóépítéshez engedély rendszerelemként Sopro No. 101 schnell és Sopro FEP plus anyagokkal: 
MED engedély sz.: 118.406 (fal) és 124.127 (padló), USCG engedély sz.: 164.112/ EC0736/118.406 
(fal) és 164.117/EC0736/124.127 (padló) 

 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

423 Zsák: 24 kg A komp. por 960 kg 1 422 Ft/kg

Kanna: 8 kg B komp. folyékony 480 kg  

Anyagszükséglet:
kb. 1,5 kg/m2 habarcs + 
kb. 0,5  kg/m2 diszperzió 
mm száraz rétegenként

Szórható

DSF 423

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

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

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

 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

523 Zsák: 20 kg 1000 kg 1 778 Ft/kg

Zsák: 10 kg   700 kg 1 847 Ft/kg

Szórható

Sopro
Bauchemie GmbH

DSF 523 Egykomponensű, flexibilis, cement alapú szigetelőhabarcs víz-
hatlan, repedésáthidaló szigetelések előállításához. Alkalmas erkélyek, 
teraszok, zuhanyzók, mosdók, WC-k, úszómedencék szigeteléséhez. 
Erkélyeken, teraszokon található régi, szilárd, hordképes csempeburkola-
tok szigetelésére (lap-a-lapon). 
4 m vízmélységig víztárolók belső rétegezésére is alkalmas.  

• a DIN 18 531 alapján IA, IIA, IB és IIB vízbehatolási osztály 
(megfelel a ZDB ismertető BK, B0 besorolásának)

• a DIN 18 534 alapján W0-I – W3-I vízbehatolási osztály 
(megfelel a ZDB ismertető és az építési szabályzat BK A és A0 besoro-
lásának)

• a DIN 18 535 alapján W1-B vízbehatolási osztály 
(megfelel az építési szabályzat BK B besorolásának)

• bedolgozási idő kb. 2 óra
• száradási idő rétegenként kb. 4 óra
• kül- és beltérre, falra, aljzatra
• vízpára áteresztő
• hengerelhető, simítható, kenhető, szórható
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány:
Műszaki Egyetem München
 –általános építőipari tanúsítványok (abP) építési szabályzat A, melyek a csempével és járó-

lappal érintkező folyékony szigetelő anyagokra vonatkoznak FF 450, Sopro No. 101, Sopro 
No. 101 S1, No. 101 schnell, Sopro No. 101 weiss, Sopro VH FH 420,  Sopro VF XL 413, Sopro 
MEG 666, Sopro MEG 665, Sopro FKM XL, Sopro GD 749 és további Sopro termékekkel kom-
binálva. ZDB ismertető alapján a megfelelő Sopro flexibilis habarcsokkal. kombinálva

– vizsgálati jelentés: Sopro DSF 523 megfelelő Sopro csemperagasztó anyagokkal és Sopro 
GD 749-cel teljesíti a DIN EN 14 891 követelményeit, a tapadási szilárdságot is klóros víz 
alatt



FDF 525 
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Kenhető szigetelő  
fólia
FlächenDicht flexibel

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

Sopro
Bauchemie GmbH N

agyon környezetkím
él
ő

Rendkívül elasztikus, repedésáthidaló, egykomponensű oldószermentes, 
rendkívül rugalmas, kenhető szigetelőfólia. Rétegzárások létrehozásá-
hoz csempézett és lappal burkolt falon és aljzaton, víznyomásmentes, 
nedves környe zetben pl. fürdőszobákban, zuhanyzókban, mosodókban, és 
egészségügyi létesítményekben. 

• beltérre, falra, padlóra
• felhasználásra kész
• gyorsan száradó (1. réteg: 1,5-2,5 óra, 2. réteg 3-5 óra)
• kontrasztszín a rétegek könnyebb megkülönböztetéséhez
• padlófűtéshez is
• hengerelhető, simítható, kenhető, szórható
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (lásd 171. o.)

Tanúsítvány:
 – Műszaki Egyetem München
    általános építőipari tanúsítványok (abP), melyek a csempével és járólappal érintkező folyé-

kony szigetelő anyagokra vonatkoznak Sopro FF 450, Sopro No. 101 schnell, Sopro FKM 
XL 444, Sopro GD 749 és további Sopro termékekkel kapcsolatban. 

 – SFV e.V. Großburgwedel:
 általános építőipari tanúsítványok (abP), melyek a csempével és járólappal érintkező folyé-

kony szigetelő anyagokra vonatkoznak Sopro SC 808, Sopro No. 101 S1, Sopro No. 101 
schnell, Sopro MFK 446, Sopro GD 749-el és további Sopro termékekkel kapcsolatban. 

Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Sopro No. 101 S1-el megfelel a svéd SCTC norma szerinti magasabb kö-
vetelményeknek. 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

525 Vödör: 20 kg 600 kg 1 778 Ft/kg

Vödör: 15 kg 600 kg 1 916 Ft/kg

Vödör:   5 kg 440 kg 2 283 Ft/kg

Vödör:   3 kg 441 kg 2 1398 Ft/kg

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

grau FDF 525

Alapszín

Kenhető szigetelő  
fólia kontrasztanyag
FlächenDicht flexibel 
KontrastMittel

Folyékony adalékanyag Sopro FlächenDicht flexibel megszínezésére 
a második szigetelő réteg felhordása előtt.  A felhordott különböző szi-
getelő rétegek egyszerűbb megkülönböztetéséhez és ellenőrzéséhez.
  
• a kontrasztanyag fecskendőkben van, így könnyen adagolható 
• kontrasztszín előállításához a DIN 18534 alapján
• egyszerűen bekeverhető, nem szükségesek egyéb eszközök
 • alkalmazható FlächenDicht flexibel 525-höz vagy FlächenDicht  flexibel 

527-hez
 • 1 ml kontrasztanyag 1 kg FlächenDicht flexibel-hez
 

FDF-KM 027

1) Gemäß DIN-Norm ist zur Sicherstellung der Mindesttrockenschichtdicke dmin  
ein Dickenzuschlag erforderlich, der mind. 25 % von dmin betragen sollte.

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

027 Karton: 6 x 10 ml   kg 2 000 Ft/db
Anyagszükséglet:
1 ml/1 kg Sopro FDF 

ÚJ

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!
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fagytól védeni kell.

Sopro FlächenDicht fl exibel
Szigetelőfóliaként már bizonyított.

Felhasználásra kész

 ÚJ
Már kapható a

 Flächen Dicht fl exibel 
kontrasztszer praktikus 
10 ml-es fecskendőben

   FDF 525 
   FDF-KM 027-tel

és anélkül

N
agyon környezetkím

él
ő

 Beltérre, falra, padlóra
 Rendkívül elasztikus kenhető 

szigetelőfólia
 Egyszerűen, műszaki segédesz-

közök nélkül színezhető a kont-
rasztszínnel

 Praktikus adagolás:
1 ml FDF-KM 1 kg FDF-hez 

 A felhordott rétegek megkülön-
böztetésére a DIN 18534 alapján
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ZR Turbo XXL 
Cement alapú 
reaktív szigetelés
Zementäre Reaktivabdichtung 
2-K

eXXtra Light!

nagyon kiadós

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

618 Kombi edény: 20 kg 360 kg  2 428 Ft/kg

Kombi edény:   9 kg 270 kg  2 391 Ft/kg

nagyon
kiadós

K
ie

m
el

ke
dő

 felületi teljesítm
é
n

y MicroGum®

technológia

vízmegkötés

er
ős

en kristályos

 

Sopro
Bauchemie GmbH

Cement alapú két komponensű, gyorsan kiszáradó, flexibilis és 
nagyon kiadós reaktív szigetelés. Teraszok és erkélyek szigetelésé-
hez.  Alkalmazható régi, stabil, hordozóképes csempeburkolatokhoz (csem-
pe-a-csempére) teraszokon és erkélyeken. Alkalmazható pincék külső falai-
hoz, padlólapokon lévő régi bitumenes szigeteléséhez, mint vízszintes 
negatív szigetelés, épületek felújításánál, lábazatok szigeteléséhez és víz-
szintes 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 viszo-
nyok 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 (hivatkozás-

sal 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 

hatásáról (UV-álló)

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

2) Csak az A komponens. 
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Sopro  
ZR Turbo XXL

eXXtra Light!

nagyon kiadós Y  versenytárs

X  versenytárs

ZR 618

N
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!
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Rugalmas szigetelő 
mandzsetta falra
Dichtmanschette  
Wand Flex

 

Flexibilis, lúgálló szigetelő mandzsetta csempék és lapok alatti  
10 – 30 mm csőáttörések szigetelésére vízhatlan rendszerek kialakításánál. 
Optimális tapadás a Sopro szigetelőrendszerekhez. 

• kül- és beltérre
• flexibilis belső kialakítás 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (lásd 171. o.)

Méret: 150 x 150 mm (csőáttörés 10 – 30 mm)

Tanúsítványok:
Műszaki Egyetem München: 
– a PG-AIV alapján lúgáló
SFV e.V. Großburgwedel: 
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV-F alapján, mint lappal vagy csempével 

burkolt tekercses szigetelőanyagok rendszervizsgálata Sopro AEB 640, Sopro AEB 641, 
Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 645, Sopro AEB 112/129 – 133 und Sopro No. 101, Sopro  
No 101 schnell, Sopro FKM XL 444, Sopro FKM 600, Sopro VF 419 és Sopro FF 450 anya-
gokkal, mint csemperagasztóval együttesen alkalmazva valamint Sopro RMK 818, Sopro 
MKS 819 vagy Sopro TDS 823-szal, mint ragasztó és szigetelő anyagokkal az átlapolások-
nál  

Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Bevizsgált, lúgálló, előreformázott kész sarokelem. Külső és 
belső sarkokban lévő csatlakozó és dilatációs fugák biztonságos, rugal-
mas és vízzáró áthidalására. Beépítésénél használjon Sopro Dichtband-ot 
is.

• kül- és beltérre
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (lásd 171. o.)

Tanúsítvány:
Műszaki Egyetem München: 
– a PG-AIV alapján lúgáló
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV-F alapján, mint rendszervizsgálat 

különböző Sopro habarcsokkal, Sopro PU-FlächenDicht, Sopro FlächenDicht flexibel és 
Sopro csemperagsztókkal, együttesen alkalmazva Sopro DBF 638, Sopro DE 014/015, Sopro 
DWF 089, Sopro DMB 091 és Sopro GD 749 anyagokkal 

– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-MDS alapján kötőrendszerben Sopro ZR 618-
cal és a következő anyagokkal együttesen alkalmazva: 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

Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Belső sarokszigetelő
Dichtecke innen

DE 014
Külső sarokszigetelő
Dichtecke außen

DE 015

140 x 120 mm

N
agyon környezetkím

él
ő

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

014  db (belső) 2 048 Ft/db

015  db (külső) 2 048 Ft/db

N
agyon környezetkím

él
ő

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

089 db 1 194 Ft/db

DE

DWF 089

Rend. sz. Kiszerelés Tekercs/raklap Raklap Nettó ár 

438 Tekercs: 50 m (120 mm széles) 100 kb. 192 kg   924 Ft/m

Tekercs: 10 m (120 mm széles)  392 kb. 150 kg 1 159 Ft/m

Tekercs: 50 m (100 mm széles)  100 kb. 172 kg   702 Ft/m

Rugalmas hajlat- 
erősítő szalag
Dichtband

Bevizsgált, szövetkasírozott, nyújtható, lúgálló biztonsági szigetelősza-
lag kapcsolódó és dilatációs fugák flexibilis és vízálló áthidalásához.  
Optimális tapadást biztosít a Sopro szigetelő rendszereihez. A hajlaterő-
sítő szalagot egyszerű beágyazni flexibilis részének köszönhetően. 

• kül és beltérre 
• flexibilisen tágul
• praktikus méterbeosztással rendelkezik 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (lásd 171. o.) 

Tanúsítványok:
Műszaki Egyetem München: 
– a PG-AIV alapján lúgáló
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV-F alapján, mint rendszervizsgálat 

különböző Sopro habarcsokkal, Sopro PU-FlächenDicht, Sopro FlächenDicht flexibel és 
Sopro csemperagsztókkal együttesen alkalmazva Sopro DBF 638, Sopro DE 014/015, Sopro 
DWF 089, Sopro DMB 091 és Sopro GD 749 anyagokkal 

– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-MDS alapján kötőrendszerben Sopro ZR 618-
cal és a következő anyagokkal együttesen alkalmazva: 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

Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

N
agyon környezetkím

él
ő

DB 438

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!



Szigetelő anyagok 
Sz

ig
et

el
ő 

an
ya

go
k

78 Hidegburkolás

Fürdőszobai szigetelő 
szalag

Fürdőszobai 
sarokszigetelő

2 x Fürdőszobai 
többsarkos szigetelő

Fürdőszobai többsarkos 
szigetelő

Perem nélküli zuhanyzótálca beépítése Sopro fürdőszobai szigetelő rendszerrel

A BAKA díjra jelölték 
2019-ben.  

Szigetelő mandzsetta 
padlóra
Dichtmanschette 
Boden

Bevizsgált, lúgálló padlómandzsetta lefolyók csempe és járólap alatti 
biztonságos szigeteléséhez vízálló rendszerek létrehozásánál. 
Optimális tapadást a Sopro szigetelő rendszereihez. 

• Kül- és beltérre
• lúgálló
• víz - és időjárásálló

Méret: 400 x 400 mm

Tanúsítványok:
Műszaki Egyetem München: 
– a PG-AIV alapján lúgáló
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV-F alapján, mint rendszervizsgálat 

különböző Sopro habarcsokkal, Sopro PU-FlächenDicht, Sopro FlächenDicht flexibel és 
Sopro csemperagsztókkal, együttesen alkalmazva Sopro DBF 638, Sopro DE 014/015, Sopro 
DWF 089, Sopro DMB 091 és Sopro GD 749 anyagokkal 

N
agyon környezetkím

él
ő

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

091  db 7 320 Ft/db

DMB 091

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!



Szigetelő anyagok 

Sz
ig

et
el

ő 
an

ya
go

k

79

Flexibilis, öntapadós, két oldalon speciális szövettel bevont, kiváló 
minőségű polipropilén kádszigetelő szalag zuhanyzók és kádak 
peremének vízzáró összedolgozására a szigetelőréteggel. A Sopro 
fürdőszobai szigetelő rendszerének segítségével számos szaniter egysze-
rűen, de igényesen építhető be, mint például  a perem nélküli vagy 
hagyományos zuhanyzótálcák, kádak. 

• gyors, egyszerű beépítés
• felhasználásra kész
• öntapadó csíkkal 
• kádak és zuhanytálcák vízzáró beépítése a szigetelőrétegbe 
• lúgálló
• megfékezi a gőzt
• szilikon és akril kompatibilis, időjárásálló és nem rothad el

Tanúsítvány: 
SFV e.V. Großburgwedel:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV-F alapján, mint rendszervizsgálat Sopro 

TDS 823, Sopro DSF 423/523/623, Sopro FDF 525/527 anyagokkal együttesen alkalmazva 
illetve a PG-AIV-B alapján Sopro AEB 640 és Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 és Sopro 
TDS 823, mint ragasztó és szigetelő anyagokkal kombinálva az átlapolásoknál 

Flexibilis, öntapadós, két oldalon speciális szövettel bevont, kiváló 
minőségű polipropilén kádsarok szigetelő. Belső sarok flexibilis 
tágulási sávval zuhanyzók és kádak peremének vízzáró összedolgo-
zására a szigetelőréteggel. A Sopro  fürdőszobai szigetelő rendszeré-
nek segítségével számos szaniter egyszerűen, de igényesen építhető be, 
mint például  a perem nélküli vagy hagyományos zuhanyzótálcák, kádak.  

• gyors, egyszerű beépítés
• felhasználásra kész
• öntapadó csíkkal 
• belső sarok flexibilis tágulási sávval 
• lúgálló
• megfékezi a gőzt
• szilikon és akril kompatibilis, időjárásálló és nem rothad el

Tanúsítvány: 
SFV e.V. Großburgwedel:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV-F alapján, mint rendszervizsgálat Sopro 

TDS 823, Sopro DSF 423/523/623, Sopro FDF 525/527 anyagokkal együttesen alkalmazva 
illetve a PG-AIV-B alapján Sopro AEB 640 és Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 és Sopro 
TDS 823, mint ragasztó és szigetelő anyagokkal kombinálva az átlapolásoknál 

Flexibilis, öntapadós, két oldalon speciális szövettel bevont, kiváló 
minőségű polipropilén multifunkcionális kádszigetelő sarok zu- 
hanyzók és kádak peremének vízzáró összedolgozására a szigete-
lőréteggel. Flexibilis tágulási sávval rendelkezik. A Sopro  fürdőszobai 
szigetelő rendszerének segítségével számos szaniter egyszerűen, de igé-
nyesen építhető be, mint például  a perem nélküli vagy hagyományos 
zuhanyzótálcák, kádak.  

• gyors, egyszerű beépítés
• felhasználásra kész
• öntapadó csíkkal 
• multifunkcionális formaelem flexibilis tágulási sávval 
• lúgálló
• megfékezi a gőzt
• szilikon és akril kompatibilis, időjárásálló és nem rothad el

Tanúsítvány: 
SFV e.V. Großburgwedel:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV-F alapján, mint rendszervizsgálat Sopro 

TDS 823, Sopro DSF 423/523/623, Sopro FDF 525/527 anyagokkal együttesen alkalmazva 
illetve a PG-AIV-B alapján Sopro AEB 640 és Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 és Sopro 
TDS 823, mint ragasztó és szigetelő anyagokkal kombinálva az átlapolásoknál

Fürdőszobai szigetelő 
szalag
Wannen DichtBand

Fürdőszobai  
sarokszigetelő
Wannen DichtEcke

Fürdőszobai több- 
sarkos szigetelő
WannenDicht-Multiecke

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

811 Tekercs: 25 m (120 mm széles) 848 Ft/m

Tekercs:   5 m (120 mm széles) 949 Ft/m

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

812 db 2 324  Ft/db

Karton (10 db) 24 244 Ft/karton

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

813 db 3 867  Ft/db

Karton (10 db) 39 886 Ft/karton

WDB 811

WDE 812 

WDM 813
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AEB® 
Szigetelő és  
elválasztó fólia
Abdichtungs-  
und EntkopplungsBahn

Vastagság: kb. 0,4 mm

Anyagszükséglet:
kb. 1,00-1,05 m2/m2 

Lásd a hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezek 
összefoglaló táblázatát a 88-89. oldalon.

AEB® plus 
Szigetelő és  
feszültségmentesítő 
fólia plus
Abdichtungs-  
und EntkopplungsBahn plus

Vastagság kb. 1,1 mm

sz
ig

et
elé

s és leválasztásErkélyekhez
és

teraszokhoz

kültér  

N
agyon környezetkím

él
ő

Sopro
Bauchemie GmbH N

agyon környezetkím
él
ő

Vékony, vízszigetelő, repedést áthidaló, mindkét oldalán speciális 
szövetfátyollal bevont polietilén szigetelő és elválasztó fólia. A szö-
vetfátyol jó tapadást biztosít a szigetelő és feszültségcsökkentő fóliák 
és a cement bázisú ragasztóanyag között. Biztonságos és rugalmas 
szigetelést képez fürdőszobák, zuhanyzók és vizes helyiségek 
kerámia csempe és  lap burkolata illetve természetes kövek alatt 
falon vagy padlón. Átlapolásokat és összeeresztéseket  Sopro Racofix® 
 Montagekleber-rel (S) vagy Sopro TurboDichtSchlämme 2-K-val ragasszuk 
le vízzáróan. Kiváló határidős építkezéseken, felújításokon gyors szi-
getelés kivitelezésére.
Az építési szabályzat A besorolása valamint a ZDB ismertető szerint A, 
A0 és C vízterhelési osztályba sorolható.

• beltérre, falra, padlóra
• vízszigetelő és feszültségmentesítő
• lúgálló
• flexibilis, áthidalja a repedéseket
• nem öregszik és nem rothad el
• felhasználásra kész, nincs szükség a rétegvastagság ellenőrzésére
• ellenáll a baktériumoknak
• egyszerűen, gyorsan bedolgozható
• tenzidálló
• a DIN 18534 alapján W0-I bis W2-I vízbehatolási besorolású
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (lásd 171. o.)
Tanúsítvány
SFV e.V. Großburgwedel: 
– általános építőipari tanúsítványok (abP) PG-MDS alapján csempével és lappal burkolt 

tekercses szigetelőanyagok rendszervizsgálata a következő anyagokkal Sopro AEB 641, 
Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 645, Sopro AEB 112/129 – 133, Sopro DWF 089 és Sopro  
No. 101 S1, Sopro No. 101 schnell, Sopro FKM XL 444, Sopro FKM 600, Sopro VF 419 és 
Sopro FF 450, mint csemperagasztó illetve Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 vagy Sopro 
TDS 823, mint ragasztó és szigetelőanyag az átlapolásoknál

Europäisch Technische Zulassung:
– Rendszervizsgálat további rendszerelemekkel:  

Európai műszaki engedély ETZ: ETA sz.: 13/0154 az ETAG 022 T. 2 alapján;  
Tűzveszélyességi besorolás: E/Efl.

Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Flexibilis, vízszigetelő, repedést áthidaló, feszültséglevezető szi-
getelő és feszültségmentesítő fólia. A kétoldali szövetfátyol kiváló 
tapadást biztosít a fólia és a cement bázisú ragasztóanyag között. 
Kiválóan alkalmas teraszok és erkélyek kerámia, természetes kő bur-
kolatának flexibilis és biztos szigetelésére illetve elválasztására. A 
speciális szigetelőanyag nagymértékben kiegyenlíti a hőmérséklet gyors 
változásból adódó feszültséget. Az összeeresztéseket Sopro Racofix® 
Montagekleber vagy Sopro TurboDichtSchlämme 2-K Sopro AEB® 
Dichtband-dal vagy AEB® DichtBand Flex ragasztóanyaggal zárhatjuk le 
vízmentesen. Kerámiák és természetes kövek rövid várakozási idő 
után burkolhatók. 

• kül- és beltérre, falra, padlóra
• a DIN 18 531 alapján IA, IIA, IB und IIB vízbehatolási osztály (megfelel 

a ZDB ismertető BK B0 besorolásának)
• kimondottan erkélyekhez és teraszokhoz
• vízszigetelő, lúgálló
• nagy formátumú gres lapok fektetéséhez kültéren
• szigetel és levezeti a feszültséget
• flexibilis, áthidalja a repedéseket
• felhasználásra kész, nincs szükség a rétegvastagság ellenőrzésére
• könnyen fektethető
• ellenáll a baktériumoknak
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (lásd 171. o.)

Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

640 Tekercs: 30 m (100 cm széles) kb. 267 kg 3 961 Ft/m

Anyagszükséglet:
kb. 1,00 m2/m2 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

639 Tekercs: 15 m kb. 9 kg (100 cm széles) kb. 232 kg 5 418 Ft/m

AEB 640

AEB plus 639

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!
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AEB®  
szigetelőszalag
AEB® Dichtband

AEB®  
szigetelőszalag flex
AEB® Dichtband Flex

Mindkét oldalán speciális szövetfátyollal bevont szigetelőszalag a 
Sopro AEB® és Sopro AEB® plus szigetelő és elválasztó fóliához kapcsoló-
dó és dilatációs fugák flexibilis és vízmentes szigeteléséhez kerámia illetve 
természetes kő padló- és csempeburkolatok alatt. 
Teraszok és egyéb építmények szigeteléseinek szélei összedolgozá-
sához. A Sopro  Sopro  AEB® és Sopro AEB® plus összetoldásának megerő-
sítéséhez is használható.

• kül- és beltérre
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (lásd 171. o.)

Tanúsítványok
SFV e.V. Großburgwedel: 
– általános építőipari engedélyek (abP) a PG-AIV alapján, tekercses szigetelőanyag csempé-

vel és lapokkal valamint a Sopro AEB 640, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro 
AEB 112/129 – 133, Sopro DWF 089 és Sopro No. 101 S1, Sopro No. 101 schnell, Sopro FKM 
XL 444 termékekkel illetve  Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 vagy Sopro TDS 823 termékek-
kel ragasztó és szigetelő anyag  az összeeresztéseknél 

Műszaki Egyetem München:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) PG-MDS alapján kötőrendszerben Sopro ZR 618, 

Sopro GD 749 és további Sopro termékekkel
Europäisch Technische Zulassung:
– Rendszerelemek ETA sz.: ETAG 022 T. 1 alapján 13/0155  

ill. ETAsz.: 13/0154 az ETAG 022 T. 2 alapján
Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

N
agyon környezetkím

él
ő

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

641 Tekercs: 25 m (120 mm széles) 25 db 743 Ft/m

Flexibilis, mindkét oldalán speciális szövetfátyollal bevont szigete-
lőszalag a Sopro AEB® és Sopro AEB® plus, Sopro szigetelő habarcsok, 
Sopro FlächenDicht flexibel és Sopro PU-FlächenDicht termékek kapcsoló-
dó és mozgó fugáinak biztos, flexibilis és vízmentes szigeteléséhez kerámia 
illetve természetes kő padló- és csempeburkolatok alatt. 

• kül- és beltérre
• flexibilis
• az összes Sopro szigetelőszalaggal bevizsgálva
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (lásd 171. o.)

Tanúsítvány
Technische Universität München:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) PG-MDS alapján Sopro ZR 618, Sopro GD 749 és 

további Sopro termékekkel kötőrendszerben
Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

148 Tekercs: 50 m (120 mm széles) 521 Ft/m

N
agyon környezetkím

él
ő

AEB 641

AEB 148
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AEB®  
hajlaterősítő  
zuhanyfolyókához  
(bal)
AEB® Höhen-Pass- 
Stück links

AEB 176

AEB®  
sarokszigetelő belső 
sarok  
AEB® Dichtecke innen

AEB 642

AEB®  
hajlaterősítő  
zuhanyfolyókához 
(jobb)
AEB® Höhen-Pass- 
Stück rechts

AEB 177

AEB®  
sarokszigetelő külső 
sarok
AEB® Dichtecke außen

AEB 643

Előre kialakított, flexibilis igazító darab padlóval egy szintben lévő 
zuhanyzók körül kialakítandó lejtő esztrich sarkainak szigeteléséhez. Alkal-
mazása Sopro AEB® Dichtband-dal kombinálva történik.

• kül- és beltérre
• magasság különbségek biztonságosabb szigeteléséhez 
•  20 mm és 28 mm-es magasságban kapható
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (lásd 171. o.)

Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Előre gyártott, mindkét oldalán speciális szövetfátyollal bevont 
külső, belső sarokelem kapcsolódó és mozgó fugák flexibilis és vízmentes 
szigetelésére kül- és beltéren. 
Sopro AEB Dichtband-dal kombinálva használják.

• kül- és beltérre
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.)

Méret: 
AEB 642:   120 x 120 mm

AEB 643:   110 x 110 mm

Tanúsítványok
SFV e.V. Großburgwedel: 
– általános építőipari engedélyek (abP) a PG-AIV alapján, tekercses szigetelőanyag csempé-

vel és lapokkal valamint a Sopro AEB 640, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro 
AEB 112/129 – 133, Sopro DWF 089 és Sopro No. 101 S1, Sopro No. 101 schnell, Sopro FKM 
XL 444 termékekkel illetve  Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 vagy Sopro TDS 823 termékek-
kel ragasztó és szigetelő anyag  az összeeresztéseknél 

Műszaki Egyetem München:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) PG-MDS alapján kötőrendszerben Sopro ZR 618, 

Sopro GD 749 és további Sopro termékekkel
Europäisch Technische Zulassung:
– Rendszerelemek ETA sz.: ETAG 022 T. 1 alapján 13/0155  

ill. ETAsz.: 13/0154 az ETAG 022 T. 2 alapján
Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

642 db (belső) 1 849 Ft/db

643 db (külső) 1 849 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

176 db (bal) 20 mm magas 2 073 Ft/db

db (bal) 28 mm magas 2 128 Ft/db

177 db (jobb) 20 mm magas 2 073 Ft/db

db (jobb) 28 mm magas 2 128 Ft/db

N
agyon környezetkím

él
ő

20 mm és 28 mm-es 

magasságban kapható

N
agyon környezetkím

él
ő

AEB

AEB

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!
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AEB® 3D  
Fali mandzsetták
Wandmanschetten

Sopro AEB® WC fali szigetelő mandzsettaSopro AEB® 3D fali szigetelő mandzsetta

Sopro AEB® 3D és Sopro AEB® WC beépítése 

ÚJ

ÚJ

AEB® WC   
Fali mandzsetták
Wandmanschetten

AEB 1174

Rend. sz. Kiszerelés Méret Cső külső átmérője Nettó ár 

1172-01 db kb. 150 × 150 mm 15 – 20 mm 1 170 Ft/db

1173-01 db kb. 160 × 160 mm 20 – 27 mm  1 200 Ft/db

Innovatív, három dimenziós, kétoldalt egyedi szövetbevonattal 
rendelkező speciális fali mandzsetta a falból ki nem álló csőátve-
zetések biztos szigeteléséhez. A speciális fali mandzsetta leszige-
telt felületet hoz létre a falban is. Nagyobb mozgásteret biztosít ezáltal 
a szerelvények utólagos beépítésénél, és leegyszerűsíti a beépítés során 
keletkező dugulások elhárítását. 

Alkalmazható a Sopro folyékony valamint a tekercses szigetelő anyagaival.

• falra, padlóra, kül- és beltérre
• szabadalomként bejelentették
• a rugalmas tágulási zónát három dimenziósan képezték ki 
• a szigetelendő felületen kívül hátrafelé 20-25 mm-t behatol a 

falba vagy a falszerkezetbe
•  felhasználásra kész
•  könnyen szerelhető
•  lehetővé teszi a szerelvények egyszerű beszerelését

Rend. sz. Kiszerelés Méret Cső külső átmérője Nettó ár 

1174-01 db kb. 350 × 333 mm fent    50 – 60 mm
lent  90 – 105 mm

4 950 Ft/db

Innovatív, három dimenziós, kétoldalt egyedi szövetbevonattal 
rendelkező speciális fali mandzsetta WC-k csőátvezetéseinek biz-
tos szigeteléséhez. A négy rugalmas tágulási zónával rendelkező fali 
mandzsetta kiválóan alkalmas nagy igénybevételnek kitett WC berendezé-
sek szigetelésére (pl.: pályaudvarokon, bevásárló központokban, stadionok-
ban), ahol különleges figyelmet igényel a szigetelésre vonatkozó elképzelés. 
Alkalmazható a Sopro folyékony valamint a tekercses szigetelő anyagaival.

• falra, padlóra, kül- és beltérre
• szabadalomként bejelentették
• négy rugalmas tágulási zóna kifolyó és befolyó csövekhez vala-

mint a fali tartályokhoz
• egyszerre, egy mandzsettával szigeteli a csatlakoztatandó felü-

let összes csőáttöréseit 
•  felhasználásra kész
•  könnyen szerelhető

AEB 1172/1173
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AEB®  
Szigetelő mandzsetták 
falra és padlóra
AEB® Wand- und Boden-
manschetten

Mindkét oldalán speciális szövetfátyollal bevont polietilén szigetelő man-
dzsetta falra és padlóra kerámia csempék  és lapok, természetes kövek alatt 
lévő csőáttörések vagy padlóösszefolyók biztonságos szigeteléséhez, 
pl.: Sopro AEB® és Sopro AEB® plus-szal. illetve Sopro szigetelő habarcsokkal 
és Sopro FlächenDicht flexibel-lel

• kül- és beltérre
• flexibilis belső sáv 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 171. o.)

Tanúsítvány:
SFV e.V. Großburgwedel:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV alapján, mint rendszervizsgálat, melyek 

az átfedéseknél csempével és járólappal érintkező tekercses szigetelő anyagokra Sopro 
AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro AEB 129 – 133, 
Sopro DWF 089 és Sopro No. 101 schnell, Sopro No. 101 S1, Sopro FKM XL 444 csempe-
ragasztókkal valamint Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 vagy Sopro TDS 823 ragasztó és 
szigetelő anyagokkal vonatkoznak. 

SFV e.V. Großburgwedel:
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV alapján, mint rendszervizsgálat, melyek 

az átfedéseknél csempével és járólappal érintkező tekercses szigetelő anyagokra Sopro 
AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro AEB 112/129 – 
133, Sopro DWF 089 és Sopro No. 101 schnell, Sopro No. 101 S1, 404, Sopro VF Silver 419, 
Sopro FKM XL 444, Sopro FF 450, Sopro FKM Silver 600 csemperagasztókkal valamint 
Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 vagy Sopro TDS 823 ragasztó és szigetelő anyagokkal 
vonatkoznak. 

Műszaki Egyetem München:
– általános építőipari engedélyek(abP) a PG-MDS alapján,  mint az Építési Szabályzat A 2. 

részének 2.49 szám szerint az építmények ásványi alapú szigeteléseinek rendszervizsgá-
lata Sopro ZR 618, Sopro DB 438, Sopro DBF 638, Sopro AEB 148, Sopro AEB 641, Sopro 
DE 014/015,Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro DMW 090, Sopro DMB 091 és 
Sopro GD 749 anyagokkal

Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Méret Cső külső átmérő Nettó ár 

129 db 100x100 mm 10 – 24 mm    952 Ft/db

644 db 120x120 mm 19 – 24 mm    583 Ft/db

130 db 150x150 mm 32 – 55 mm 1 207 Ft/db

112 db 170x170 mm 50 – 75 mm 1 319 Ft/db

133 db 200x200 mm 75 – 110 mm 1 613 Ft/db

131 db (dupla áttörés) 120x 70 mm 10 – 16 mm/áttörés 1 106 Ft/db

132 db (dupla áttörés) 250x100 mm 10 – 24 mm/áttörés 2 102 Ft/db

645 db 450x450 mm 10 – 350 mm 2 378 Ft/db

N
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AEB 129
AEB 130

AEB 133

AEB 112

AEB 131

AEB 132

AEB 645

AEB 644

AEB

Hengerelhető és festhető, kétkomponensű, cement alapú reaktív 
ragasztó anyag Sopro tekercses szigetelő anyagok ragasztásához, 
és rögzítéséhez minden fajta aljzaton, illetve a Sopro szigetelő szala-
gok, szigetelő mandzsetták és egyéb elemek átlapolásainak vízhatlan 
ragasztására 

• falra, padlóra, kül- és beltérre
• hengerelhető, festhető és kenhető 
• reaktív kiszáradás 
• hengerlés esetén gyors munkavégzés
• hosszú nyitott idő
• krémes állaga jól hengerelhető, kenhető, egyszerűen bedolgozható
• alkalmazható Sopro tekercses szigetelő anyagokhoz
• alkalmazható Sopro szigetelő szalagokhoz

Tanúsítványok, vizsgálati erdmények:
PG-AIV-B 1)
 általános építőipari engedélyek (abP) csempével és padlólappal burkolt építményszigetelé-

sekhez AEB 640, AEB plus 639 és további Sopro termékekkel rendszerben.
Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS 

Anyagszükséglet:
0,5 - 0,7 kg/m² (a felülettől függően) 

Rögzítő & ragasztó
Fixier- & DichtKleber

FDK 415

N
agyon környezetkím

él
ő

ÚJ

Rend. sz.. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

415 Kombiedény: 6,65 kg 465 kg  1 750 Ft/kg

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!
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Racofix® 

univerzális ragasztó
Racofix® Montagekleber 
Universal-Klebstoff

RMK 818
 

Egykomponensű, felhasználásra kész, vízálló, univerzális ragasztó 
Sopro AEB® és Sopro AEB® plus (Sopro AEB® Dichtband-dal) össze-
eresztéseinek ragasztására.
Akalmazható SoproAEB®-Dichtband, -Dichtecken, -Höhen-Pass-Stücken, 
-Wand- és -Bodenmanschetten szigetelő, hajlaterősítő szalagok, szigetelő 
mandzsetták, sarokszigetelések csatlakozásainak ragasztására.

• kül- és beltérre
• falra és padlóra

Tanúsítványok
SFV e.V. Großburgwedel: 
– általános építőipari tanúsítványok (abP) a PG-AIV-B alapján,  mint rendszervizsgálat, 

csempével és járólappal burkolt tekercses szigetelő anyagokra Sopro AEB 640, Sopro AEB 
641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 645, Sopro AEB 112/129 – 133, Sopro DWF 089 vonat-
kozóan, és Sopro No. 101 S1, Sopro No. 101 schnell, Sopro FKM XL 444, Sopro FKM 600, 
Sopro VF 419 és Sopro FF 450-re, mint csemperagasztókra, illetve Sopro RMK 818, Sopro 
MKS 819 vagy Sopro TDS 823 termékekkel a ragasztó és szigetelő anyag  az összeereszté-
seknél 

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/m² mm rétegenként; 
vagy átfedéseknél AEB 640 (5 cm):  
30 – 40 g/fm;  
ragasztásnál AEB 641: 70 – 95 g/fm

Rend. sz.. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

817 Tubus: 431 g (310 ml) 465 kg 4 059 Ft/db

RMK 818

Racofix®  
univerzális ragasztó S
Racofix® Montagekleber S

 

Egykomponensű, felhasználásra kész ragasztóanyag Sopro AEB® és 
Sopro AEB® plus csatlakozásainak és összeillesztéseinek vízmentes lezá-
rásához valamint Sopro AEB®-Dichtband, -Dichtecken, -Wand- és Boden-
manschetten ragasztásához. Alkalmazható Sopro szigetelőszalagok és 
Sopro sarokszigetelők átlapolásainak vízmentes ragasztásához bel- és 
kültéren.

• időjárásálló és nem öregszik el
• semleges szagú
• falra és padlóra
• kül- és beltérre

Tanúsítványok:
SFV e.V. Großburgwedel: 
 – általános építőipari tanúsítványok (abP), a tekercses szigetelő-anyagokra vonatkozó rend-

szervizsgálatok csempékkel és lapokkal Sopro AEB 640 Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, 
Sopro AEB 644/645 és Sopro No. 101 S1, Sopro No. 101 S1,Sopro No. 101 schnell, Sopro 
FKM XL 444-el csemperagasztóval illetve Sopro RMK 818, Sopro MKS 819, Sopro TDS 823 
-al vagy az összeillesztéseknél Sopro TDS 823 ragasztó és szigetelő anyaggal kapcsolatban.

– A rendszer elemek engedélyszámai az ETAG 022 T. 1 alapján ETA-Nr. 13/0155 valamint 
ETAG 022 T. 2 alapján ETA-Nr. 13/0154

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

819 Doboz: 350 g
Vödör: 1,4 kg

     420 kg
kb. 807 kg

  6 471 Ft/db
14 171 Ft/kg

MKS 819
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PU szigetelő anyag
PU-FlächenDicht

570 fal
571 padló

Anyagszükséglet:
1,6 – 2,0 kg/m²; az építkezés helyén 
lévő aljzat egyenetlenségeinek  
figyelembe vételével 

Sopro
Bauchemie GmbH

- 20 ºC
-i

g

Oldószermentes, fehér, kétkomponensű poliuretán, folyékony gyanta 
rendkívül ellenállóképes (falra 570), önterülő (aljzatra 571), elasztikus 
réteg kötőszigetelésként kerámia-burkolatok alá kül- és beltéren. Erős 
terhelésnek kitett felhasználási területekre, mint pl. uszodák, üzemi 
konyhák, ipartelepek, erkélyek és teraszok. Megfelel az építési szabályzat 
A (abP) A, B és C valamint a ZDB ismertető A0 és B0 és B0 vízter-
helési osztály követelményeinek.

• víz-, szennyvíz-, és tengervízálló
• a DIN 18 531 alapján IA, IIA, IB und IIB vízbehatolási osztály (megfelel 

a ZDB ismertető BK B0 besorolásának)
• a DIN 18 534 alapján W0-I-től W3-I-ig vízbehatolási osztály (megfelel 

a  BK A és A0 besorolásának a ZDB ismertető és az építési szabályzat 
alapján)

• a DIN 18 535 alapján W1-B és W2-B vízbehatolási osztály (megfelel a 
BK B-nek az építési szabályzat alapján)

• ellenáll a vizes savaknak, lúgoknak, sóoldatoknak, klóros,  
meszes és termál víznek

• hidegtűrő
• repedésáthidaló
• hosszú távon terhelhető, szárazon +70°C-ig, nedvesen +40°C-ig
• ellenáll az időjárás okozta behatásoknak, nem öregszik el
• rendszerben hajóépítéshez is felhasználható
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás 20. sor (lásd 171. o.)

Tanúsítvány
Műszaki Egyetem München
 –  megfelel az általános építőipari tanúsítványoknak (abP), melyek a csempével és járólap-

pal érintkező folyékony szigetelő anyagokra vonatkoznak Sopro EPG 522, Sopro No. 101 
S1 , Sopro DBE 500, Sopro FEP-pel  és további Sopro termékekkel kapcsolatban. 

 Bevizsgálták a ZDB ismertető alapján „Utasítások csempe-  és lapburkolatok kül- és beltéri 
szigetelésének kivitelezésével kapcsolatban.”

– Vizsgálati eredmény: a Sopro PU-FD 570 Wand - Sopro No.101, Sopro No.101 schnell, 
Sopro DBE 500, Sopro FEP és Sopro EPG 522-vel mint alapozó teljesíti DIN EN 14 891 
követelményeit, a tapadási szilárdságot is klóros vízben és a repedésáthidalási tulajdonsá-
gokat alacsony hőfok mellett (vizsgálat -5 °C-ban) 

– Vizsgálati eredmény: a Sopro PU-FD 571- Sopro No.101 S1, Sopro No.101 schnell, 
Sopro VF HF 420, Sopro DBE 500, Sopro FEP és Sopro EPG 522 mint alapozó teljesíti 
DIN EN 14 891 követelményeit, a tapadási szilárdságot is klóros vízben és a repedésáthi-
dalási tulajdonságokat alacsony hőfok mellett  (vizsgálat -5 °C-ban)  

BG Közlekedés
– hajóépítési engedély rendszerelemként Sopro EPG 522, Sopro QS 507, Sopro QS 511, 

Sopro No.101 és Sopro TFb: MED eng. sz. 118.316 (fal) és 124.115 (padló), USCGeng. sz. 
164.112/EC0736/118.316 (fal) és 164.117/EC0736/124.115 (padló)

PU szigeteléshez  
rugalmas hajlat- 
erősítő szalag
FlexDichtBand

Kapcsolódó és mozgó fugák flexibilis és vízálló áthidalásához a 
Sopro PU-FlächenDicht rendszerrel összefüggésben. A védőszalag köny-
nyebb megmunkálhatóság érdekében perforált, öntapadó. 

• öntapadós
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 9. sor (lásd 171. o.)

Tanúsítvány:
SFV e.V. Großburgwedel:
–  vegyszerálló a PG-AIV alapján
Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

570 fal Vödör: 5 kg (kombi) 210 kg 7 214 Ft/kg

571 padló Vödör: 10 kg (kombi) 240 kg 7 011 Ft/kg

             26 kg A komp. 4 kg B komp. 312 kg+ 48 kg 6 027 Ft/kg

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 m/m

Rend. sz.. Kiszerelés Karton  Nettó ár 

524 Tekercs: 30m (100 mm széles) 2 db 716 Ft/m

A DIN szabványok 

alapján kontraszt-

színnel szabványos

N
agyon környezetkím
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FDB 524

PU-FD

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!
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Sopro rugalmas hajlaterősító sza-
lag hajtással, 
Sopro rugalmas hajlaterősító 
szalag,  
Sopro AEB® szigetelőszalag flex,  
Sopro rögzítőszalag,  
Sopro PU szigeteléshez rugalmas 
hajlaterősítő szalag 

Sopro AEB®  
Szigetelő és elválasztó 
fólia

Sopro AEB® plus 
Szigetelő és 
feszültségmentesítő fólia plus 

Sopro WE-Vlies  
Polieszterflisz

Sopro Hangszigetelő és 
feszültségmentesítő lemez 
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Kiegészítő tartozékok

FDP 558

 * A  DIN EN ISO 140-8-as mérési 
értékei csak irányadóak. 

 A tényleges zajszint csökkenést a 
helyszínen történő próbaszigeteléssel 
és burkolással lehet pontosan megál-
lapítani. 

Lásd a hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezek  
összefoglaló táblázatát a 90-91. 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 Nettó ár 

558 Feszültségmentesítő lap: 2 mm 
Karton: 18 m2 (30 lemez)

kb. 144 kg 5 577 Ft/m2

 Feszültségmentesítő lap: 4 mm 
Karton: 9 m2 (30 lemez)

kb. 261 kg 6 670 Ft/m2

 Univerzális szigetelőlap: 7 mm
Karton: 7,2 m2 (12 lemez)

kb. 324 kg 7 715 Ft/m2

  Univerzális szigetelőlap: 9 mm
Karton: 6 m2 (10 lemez)

kb. 378 kg  9 072 Ft/m2

Komfort szigetelőlap: 12 mm
Karton: 4,2 m2 (7 lemez)

kb. 353 kg 11 877 Ft/m2

10 dB

•
Za

j c s ö k ken é s•

•Za j c sö k ke n é s•
-ig

 

N
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Műgyanta kötésű préselt poliészter-rostlap 2 mm, 4 mm, 7 mm,  
9 mm és 12 mm vastagságban hang- és hőszigeteléshez, kerámia és ter-
mészetes kőburkolatok esetén, illetve kritikus vagy deformálódásra hajla-
mos aljzatok feszültségmentesítéséhez. Alkalmas padlószőnyeg, parketta, 
PVC, kaucsuk, linóleum stb. elasztikus burkolatok alá. 

• beltérre
• hangszigetelő hatás
• a hajlítószilárdság megnövelésére, hang- és hőszigeteléshez,  

illetve feszültségmentesítéshez, fa padlók felújításához
• rosszul szigetelt úszó- és kötőesztrichek hőszigetelésének  

javításához
• friss, zsugorodásra hajlamos betonfelületek, repedésre hajlamos 

esztrichek és vegyes aljzatok feszült ség mentesítéséhez
• lap-a-lapon konstrukcióknál a laptükör kiegyenlíté séhez
• utólag felszerelt elektromos padlófűtések szigeteléséhez a fel-

melegedés meggyorsításához és a lefelé tör té nő szigeteléshez
• alternatív szigetelések kombinációjában fürdő szobák felújításához
• egyszerű, gyors bedolgozás
• kényelmes rajta járás és komfortot biztosít a lakásban
• a hőszigetelő anyagok 095-ös hővezető kategóriájába tartozik
• közlekedési terheléshez 5 kN/m²-ig
• 60 x 100 cm-es kiszerelésben 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 40., 41. sor (lásd 171. 

o.)

Tanúsítvány
Lipcsei Építőipari Anyagkutató- és Vizsgáló Intézet:
– DIN EN ISO 140-8 szerint hangszigetelő; Sopro FliesenDämmPlatte 2 mm 8 dB*-ig Sopro 

FliesenDämmPlatte 4/9 mm 10 dB-ig hangszigetel leragasztott kerámia csempék és lapok 
esetén; Sopro FliesenDämm- 
Platte 15 mm 10 dB-ig* hangszigetel leragasztott kerámia csempék és lapok esetén

– DIN EN 12667 szabvány szerint a hővezető képesség meghatározása: Sopro FliesenDäm-
mPlatte 4 mm: 0,0954  
W/mK, Sopro FliesenDämmPlatte 9 mm: 0,0950 W/mK,  
Sopro FliesenDämmPlatte 15 mm: 0,0947 W/mK

– DIN EN 12 667 szabvány szerint a hőáteresztési ellenállás R meghatározása:  Sopro Fli-
esenDämmPlatte 4 mm: 0,042 m² K/W, Sopro FliesenDämmPlatte 9 mm: 0,095 m² K/W, 
Sopro FliesenDämmPlatte 15 mm: 0,158 m² K/W

Engedély:
–  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
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Kiegészítő tartozékok

* A  DIN EN ISO 140-8-as mérési érté-
kei csak irányadóak. 

 A tényleges zajszint csökkenést a 
helyszínen történő próbaszigeteléssel 
és burkolással lehet pontosan megál-
lapítani. 

* A  DIN EN ISO 140-8-as mérési érté-
kei csak irányadóak. 

 A tényleges zajszint csökkenést a 
helyszínen történő próbaszigeteléssel 
és burkolással lehet pontosan megál-
lapítani. 

Szivárogtató lemez
DrainageMatte

8 mm

Poliészter rostlap 
gumibevonattal
Trittschall -DämmPlatte

8 mm

Hangszigetelő és 
feszültségmentesítő 
lemez
Trittschall - und 
EntkopplungsBahn

3 mm

16 dB
•

Za
j c s ö k ken é s•

•Za j c s ö k k e n é s•

-ig

 

N
agyon környezetkím

él
ő

17 dB

•
Za

j c s ö k ken é s•

•Za j c s ö k k e n é s•

-ig

 

N
agyon környezetkím

él
ő

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

565 Csomag: 3m2 (5 lemez) kb. 253 kg
(20 csomag)

16 170 Ft/m

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

664 Tekercs: 10 m (100 cm széles) kb. 630 kg
(20 csomag)

 4 063 Ft/m2Anyagszükséglet:
kb. 1,0 m2/m2

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. 
Esztrich szigeteléséhez a Sopro elektromos padlófűtéshez.

• beltérre
• 16 decibel*-ig zajcsökkenés kerámia burkolat alatt 
• hőszigetelés javításához rosszul szigetelt esztrichek ill. kötőesztrichek 

esetében
• feszültségmentesítőként friss, zsugorodásra hajlamos betonfelületek 

esetében, ill. szakadásra hajlamos esztricheknél és vegyes aljzatokon 
• károsanyag kibocsátása csekély
• 8 mm vastag helytakarékos felépítés
• 60 x 100 cm-es
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 29. sor (lásd 171. o.)

Tanúsítvány
Lipcsei Építőipari Anyagkutató- és Vizsgáló Intézet:
-  DIN EN ISO 140-8 szerint hangszigetelő 16 db-ig* leragasztott állapotban kerámia csempe 

és lap alatt
Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

*közlekedési terheléshez 3 kN/m2-ig

Nagyon vékony, újrahasznosított gumi granulátumból készült szi-
getelőanyag a zajszint értékeinek csökkentésére kerámia csempék és 
lapok alá. A szigetelést Sopro vékony vagy folyékony ágyazóhabarcsba 
fektetjük a meglévő aljzaton. Felhasználhatjuk feszültségmentesítésre is 
felújítások során vagy új épületeknél, de melegvizes padlófűtés hőszige-
telésére is.

• beltérre
• 17 decibel*-ig zajcsökkenés kerámia burkolat alatt
• hőszigetelés javításához rosszul szigetelt esztrichek ill. kötőesztrichek 

esetében
• feszültségmentesítőként friss, zsugorodásra hajlamos betonfelületek 

esetében, ill. szakadásra hajlamos esztricheknél és vegyes aljzatokon 
• lúgálló
• formaldehidmentes
• 3 mm vastag helytakarékos felépítésű
• könnyű, kb. 3,1 kg/m2

• 1 x 10 m (10 m2)
Tanúsítvány
Hang- és hőszigetelés Mérő Intézet Aachen:
-  DIN EN ISO 140-8 szerint 17 dB* hangszigetelő leragasztott állapotban kerámia csempe és 

lap alatt
Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

*közlekedési terheléshez 3 kN/m2-ig

TDP 565

TEB 664

DRM 653

OptimálisOptimális
vízelvezető

képesség
vízelvezető

képesség

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

653 Tekercs: 12,5 m (100 cm széles) kb. 60,5 kg 5 260 Ft/m
Anyagszükséglet:
kb. 1,05 m2/m2

HD polietilénből készült szivárogtató lemez speciális szűrőhálóval, mely 
megfelelő horizontális vízmentesítést biztosít erkélyek és teraszok, lépcsők 
Sopro DrainageMörtellel lerakott kerámia vagy természetes kőburkolata 
alatt. A szivárogtató lemezt rugalmas szigetelő habarcsra, pl.: Sopro DSF 523, 
Sopro DSF 623, TDS 823 vagy a DIN 18195 szabvány szerinti szigeteléseknél 
lehet felhasználni, pl.: Sopro Thene® Bitumen-Abdichtungsbahn. Alkalmaz-
ható műgyanta alapú átszivárogtató habarcsokhoz is Sopro BauHarz 
és Sopro DrainageEstrichKorn-nal keverve.

• megbízható vízszigetelés Sopro DM 610 alatt
• kerámia és természetes kőburkolat alá
• kiválóan terhelhető
• csekély beépítési magasság (kb. 8 mm)
• könnyen leteríthető
• nem öregszik el, formatartó
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Szélszigetelő szalag
RandDämmStreifen

Magasság: 50 mm

 

RDS 960

ERS 961

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

960 Tekercs: 25 m (4 db/karton) kb. 35 kg 667 Ft/m

Öntapadós, szélszigetelő szalag el nem rothadó szövetre kasírozott 
polietilén habból. Könnyen, biztosan lehet vele dolgozni. Fal és aljzat 
csatlakozásához használjuk, hogy a Sopro csemperagasztók és 
önterülő anyagok felvitele után képződött anyagegyenetlenségek se 
maradjanak szigeteletlenül. Sopro FliesenDämmPlatte, Sopro Trittschall- 
und EntkopplungsBahn és Sopro TrittschallDämmPlatte beépítéséhez is 
ajánljuk.

• öntapadó
• gyors és könnyű felhasználás
• megakadályozza hanghidak képződését és csökkenti a feszültséget a 

fal és az aljzat találkozásánál
• gyors és egyszerű sarokkiképzés
• tiszta aljazathoz rendkívüli tapadási szilárdság
• kül- és beltérre
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 40. sor (lásd 171. o.)

Méret: magasság: 50 mm, vastagság: 5 mm, ragasztási felület: 40 mm, 
öntapadó felülettel

Szélszigetelő szalag 
esztrichekhez
EstrichRanddämm Streifen

Magasság: 100 mm

 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

961 Tekercs: 20 m (5 db/karton) kb. 45 kg 1018 Ft/m

Öntapadós, szélszigetelő szalag rothadásmentes, szövetre kasírozott 
polietilén habból. Könnyen, biztosan lehet vele dolgozni a fal- és padlófe-
lület csatlakozásánál. Nem keletkeznek habarcsmaradványok.  Minden 
fajta cement és kalcium-szulfát esztrichhez. Különösen ajánljuk 
Sopro  Rapidur® FließEstrich-hez.

• öntapadós
• gyors és könnyű felhasználás
• megakadályozza hanghidak képződését és csökkenti a feszültséget a 

fal és az aljzat találkozásánál
• gyors és egyszerű sarokkiképzés
• tiszta aljzathoz rendkívüli tapadási szilárdság
• kül- és beltérre
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 40. sor (lásd 171. o.)

Méret: magasság:100 mm, vastagság: 8 mm, ragasztási felület: 40 
mm, öntapadó felülettel

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 m²/m²

Véletlenszerű orientációjú, lúgálló, rendkívül szilárd, 76 mm hosszú 
üvegszálakkal rendelkező,  a DIN 1259-1 alapján AR üveg habarcsok 
megerősítéséhez. Tartósan stabilizálja a rezgésesektől és 
repedésktől veszélyeztetett aljzatokat, illetve felveszi a cement és szu-
lfát bázisú kiegyenlítő és szintező anyagokban lévő feszültséget. Az 
üvegszövet hálóval meg lehet előzni a repedések kialakulását, valamit 
optimalizálni lehet a teljes padlószerkezet hordozóképességét. Alkalmaz-
ható felújításokhoz, rtenováláshoz és új építkezéseken. 

• bel- és kültérre
• könnyen bedolgozható, gyors munkavégzés
• habarcsok rendkívül hatásos megerősítése
• optimalizálja a húzó- és hajlító szilárdságot
• lúgálló
• felveszi a dinamikus terhelést
• az üvegszálak nem úsznak fel
• kiválóan sima felületet biztosít
• kiemelkedő védelem nedves környezetben is

S-Tex 
Folyékony 
habarcserősítő háló
Fließspachtel -Gewebe

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

568 Tekercs (90 cm széles) 100 m kb. 327 kg 2 463 Ft/kg

S-Tex 568
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Polieszterflisz
WE-Vlies

 

Anyagszükséglet:
kb. 1,0 m2/m2

Üvegszövet-háló
Armierung

 

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 m2/m2

Alkáli alapú, műanyagátszövésű üvegszövet háló vakolatokba, 
javító és glettelő anyagokhoz, vékony ágyazó habarcsokba és szigete-
lő-iszapba való beillesztéshez kritikus aljzatokon a szakadásgátlás 
megerősítéséhez. A Sopro FliesenDämmPlatte vagy a Sopro Trittschall-
DämmPlatte használatakor a lapok összetoldásának megerősítéséhez.

• kül- és beltérre
• hálószem 4 x 4 mm
• típus 165 g/m2

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

562 Tekercs: 50 m (100 cm széles) kb. 244 kg 683 Ft/m

Speciális kötéssel megerősített poliészterflísz újra felvevőképes 
csempe- és padlóburkolatok előállításához ill. csempék és járólapok alat-
ti feszültségmentesítéshez.
Feszültségmentesítés
Különösen alkalmas feszültségmentesítő közbülső réteg ként kritikus, friss 
és repedésveszélyeztetett aljza  tokon. Feszültség, pl. a burkolat utólagos 
helyez kedése, hajszálrepedések és az aljzat egyenetlensége, így nem 
helyeződik át a burkolatra.
Burkolatok újrafelvétele
Különösen alkalmas mintatáblákhoz, kiállítási burkolatokhoz, és bérlaká-
sok esetén a régi burkolatra való ráburkoláskor. 
A fixírszalaggal odaerősített WE-Vlies-re kerülnek a lapok. 
Így a burkolat szükség esetén a WE-Vlies-szel együtt gyorsan és tisztán 
eltávolítható anélkül, hogy alatta az aljzat vagy a burkolat sérülne.

• beltérre
• falra és aljzatra
• csempék és járólapok feszültségmentesítéséhez fiatal cement 

esztrichen és beton felületeken
• friss cement esztrichekre és betonfelületekre 
• újra felvevőképes burkolatok előállításához
• praktikus méretskálával
• méret: 1 m x 50 m
• kb. 0,7 mm vastag

Engedély:
–  GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Öntapadós magasságszintező vastagabb rétegű habarcsok és esztrichek 
vastagságának pontos kialakításához 10 cm-ig. Ideális mérési pontok 
megjelőlésére.

Öntési magasság 
szintjelző
Höhenmesspunkt-Nivellierpin

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

008 Karton: 18 db 200 Ft/db

Rögzítőszalag
Fixier-Band

Öntapadó rögzítő szalag Sopro WE-Flies biztonságos rögzítéséhez 
falra, padlóra, beltéren. 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

579 Tekercs: 25 m (50 mm széles) 659 Ft/m

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

579 Tekercs: 50 m (100 cm széles) kb. 174 kg
(24 csomag)

2 522 Ft/m

AR 562

WEV 579

N
agyon környezetkím

él
ő
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nem tartalmazzák!92 Hidegburkolás * DIN EN ISO 140-8 értékei csak irányadóak. tájékoztatásul szolgálnak. A tényleges zajcsökke-

nési érték megállapítására mindig végezzenek a helyszínen próbafektetést és mérést.

Tulajdonságok Aljzat Vastagság Alkalmazás Méret Súly Zajszint 
csökkenés

Hővezetési 
tulajdonság 

Hőáteresztési 
ellenállás

Sopro FDP 558 l a lehajlás és hőszigetelés javításához illetve feszültség-
mentesítésre fa padlók felújításánál**

l kerámia csempék és lapok alatt 10 dB-ig* érhető el zaj-
csökkenés a födém szerkezete alapján (a lap vastagságá-
tól függően)

l feszültségelvezető friss, zsugorodásra hajlamos beton-
felületek valamint repedésre hajlamos esztrichek vagy 
vegyes aljzatok esetén

l szigetelés utólag kialakított elektromos padlófűtéshez
l fürdőszobák felújításánál alternatív szigetelésekkel
l közlekedési terheléshez 5 kN/m²-ig

beton, cement esztrich, kálcium-szulfát esztrich (anhidrit eszt-
rich), vakolatok és teljes fugázatú falazatok, öntöttaszfalt, régi 
terazzo burkolatok, csempék ill. fa lemezek** és fa padlók**

2 mm l beltérre
l falra, padlóra

60 cm × 100 cm kb. 0,8 kg/m² 8 dB*-ig -0,0511 W/mK -0,039 m² K/W

4 mm l beltérre
l falra, padlóra

60 cm × 100 cm kb. 2,9 kg/m² 10 dB*-ig 0,0954 W/mK 0,042 m² K/W

 7 mm l beltérre
l falra, padlóra

60 cm × 100 cm kb. 4,5 kg/m² 10 dB*-ig 0,0793 W/mK 0,088 m² K/W

9 mm l beltérre
l falra, padlóra

60 cm × 100 cm kb. 6,3 kg/m² 10 dB*-ig 0,0950 W/mK 0,095 m² K/W

**kivéve: Sopro FDP 558 2 mm és 4 mm
 12 mm l beltérre

l falra, padlóra
60 cm × 100 cm kb. 8,4 kg/m² 10 dB*-ig 0,0944 W/mK 0,127 m² K/W

Sopro TDP 565 l zajcsökkenés akár16 dB*-ig kerámia  
csempék és lapok alatt

l kritikus aljzatok feszültségmentesítése
l hőszigetelés
l csekély beépítési magasság
l parketta, laminált parketta, 

szőnyeg és PVC alá 
l közlekedési terheléshez 3 kN/m²-ig

beton, cement esztrich, kálcium-szulfát esztrich (anhidrit eszt-
rich), vakolatok és teljes fugázatú falazatok, öntöttaszfalt, régi 
terazzo burkolatok, csempék ill. fa lemezek és fa padlók 

8 mm l beltérre
l falra, padlóra

60 cm × 100 cm kb. 4,2 kg/m² 16 dB*-ig 0,0850 W/mK 0,100 m² K/W

Sopro TEB 664 l zajcsökkenés akár17 dB*-ig  
kerámia csempék és lapok alatt

l kritikus aljzatok feszültségmentesítése
l hőszigetelés
l csekély beépítési magasság

cement esztrich; kálcium-szulfát esztrich (anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrich; beton, pórus és köny-
nyű beton; fa padlók; régi terazzo, kerámia, természetes kő 
és betonkő burkolatok; fűtött padlókonstrukciók; parketta, fa 
lemezek és fa padlók ill. PVC és linóleum beltéren. A fa aljzatok 
legyenek formatartóak és zsugorodásmentesek.
      

3 mm l beltérre
l falra, padlóra

1 m × 10 m kb. 3,1 kg/m² bis zu 17 dB* 0,0750 W/mK 0,040 m² K/W

Sopro WEV 579 l friss beton felületeken és cement esztrichen  
lévő csempék és lapok feszültségmentesítése

l újra felvevőképes csempeburkolatok  
előállítása 

l praktikus méretezéssel

esztrichek, vakolatok, gipszkarton, pórusbeton, parketta, fa 
padló, fa lemezek, kerámia, természetes kő, PVC és linóleum 
beltéren

0,7 mm l beltérre
l falra, padlóra

1 m × 50 m kb. 0,145 kg/m² – – –

Sopro AEB 640 l vízzáró
l feszültségmentesítő
l flexibilis és repedésáthidaló
l lúgálló
l nem öregszik és rothad el
l könnyen gyorsan leteríthető
l praktikus méretezéssel
l csekély beépítési magasság

beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrichek; 
kálcium-szulfát esztrich (anhidrit és folyékony anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrichek; fűtött padlókonstrukciók 
(cement és kálcium-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 l beltérre
l falra, padlóra

1 m × 30 m kb. 0,25 kg/m² – – –

Sopro AEB plus 639 l vízzáró
l feszültségmentesítő és levezető, kiválóan terhelhető
l flexibilis és repedésáthidaló
l kimondottan teraszokhoz és erkélyekhez valamint nagy 

formátumú kőporcelán gres lapok fektetéséhez 
l lúgálló
l nem öregszik és rothad el
l könnyen gyorsan leteríthető
l praktikus méretezéssel
l csekély beépítési magasság

beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrichek; 
kálcium-szulfát esztrich (anhidrit és folyékony anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrichek; fűtött padlókonstruk-
ciók (cement és kálcium-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 l beltérre, kültérre
l falra, padlóra

1 m × 15 m kb. 0,43 kg/m² – – –

N
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Hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezek
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Tulajdonságok Aljzat Vastagság Alkalmazás Méret Súly Zajszint 
csökkenés

Hővezetési 
tulajdonság 

Hőáteresztési 
ellenállás

Sopro FDP 558 l a lehajlás és hőszigetelés javításához illetve feszültség-
mentesítésre fa padlók felújításánál**

l kerámia csempék és lapok alatt 10 dB-ig* érhető el zaj-
csökkenés a födém szerkezete alapján (a lap vastagságá-
tól függően)

l feszültségelvezető friss, zsugorodásra hajlamos beton-
felületek valamint repedésre hajlamos esztrichek vagy 
vegyes aljzatok esetén

l szigetelés utólag kialakított elektromos padlófűtéshez
l fürdőszobák felújításánál alternatív szigetelésekkel
l közlekedési terheléshez 5 kN/m²-ig

beton, cement esztrich, kálcium-szulfát esztrich (anhidrit eszt-
rich), vakolatok és teljes fugázatú falazatok, öntöttaszfalt, régi 
terazzo burkolatok, csempék ill. fa lemezek** és fa padlók**

2 mm l beltérre
l falra, padlóra

60 cm × 100 cm kb. 0,8 kg/m² 8 dB*-ig -0,0511 W/mK -0,039 m² K/W

4 mm l beltérre
l falra, padlóra

60 cm × 100 cm kb. 2,9 kg/m² 10 dB*-ig 0,0954 W/mK 0,042 m² K/W

 7 mm l beltérre
l falra, padlóra

60 cm × 100 cm kb. 4,5 kg/m² 10 dB*-ig 0,0793 W/mK 0,088 m² K/W

9 mm l beltérre
l falra, padlóra

60 cm × 100 cm kb. 6,3 kg/m² 10 dB*-ig 0,0950 W/mK 0,095 m² K/W

**kivéve: Sopro FDP 558 2 mm és 4 mm
 12 mm l beltérre

l falra, padlóra
60 cm × 100 cm kb. 8,4 kg/m² 10 dB*-ig 0,0944 W/mK 0,127 m² K/W

Sopro TDP 565 l zajcsökkenés akár16 dB*-ig kerámia  
csempék és lapok alatt

l kritikus aljzatok feszültségmentesítése
l hőszigetelés
l csekély beépítési magasság
l parketta, laminált parketta, 

szőnyeg és PVC alá 
l közlekedési terheléshez 3 kN/m²-ig

beton, cement esztrich, kálcium-szulfát esztrich (anhidrit eszt-
rich), vakolatok és teljes fugázatú falazatok, öntöttaszfalt, régi 
terazzo burkolatok, csempék ill. fa lemezek és fa padlók 

8 mm l beltérre
l falra, padlóra

60 cm × 100 cm kb. 4,2 kg/m² 16 dB*-ig 0,0850 W/mK 0,100 m² K/W

Sopro TEB 664 l zajcsökkenés akár17 dB*-ig  
kerámia csempék és lapok alatt

l kritikus aljzatok feszültségmentesítése
l hőszigetelés
l csekély beépítési magasság

cement esztrich; kálcium-szulfát esztrich (anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrich; beton, pórus és köny-
nyű beton; fa padlók; régi terazzo, kerámia, természetes kő 
és betonkő burkolatok; fűtött padlókonstrukciók; parketta, fa 
lemezek és fa padlók ill. PVC és linóleum beltéren. A fa aljzatok 
legyenek formatartóak és zsugorodásmentesek.
      

3 mm l beltérre
l falra, padlóra

1 m × 10 m kb. 3,1 kg/m² bis zu 17 dB* 0,0750 W/mK 0,040 m² K/W

Sopro WEV 579 l friss beton felületeken és cement esztrichen  
lévő csempék és lapok feszültségmentesítése

l újra felvevőképes csempeburkolatok  
előállítása 

l praktikus méretezéssel

esztrichek, vakolatok, gipszkarton, pórusbeton, parketta, fa 
padló, fa lemezek, kerámia, természetes kő, PVC és linóleum 
beltéren

0,7 mm l beltérre
l falra, padlóra

1 m × 50 m kb. 0,145 kg/m² – – –

Sopro AEB 640 l vízzáró
l feszültségmentesítő
l flexibilis és repedésáthidaló
l lúgálló
l nem öregszik és rothad el
l könnyen gyorsan leteríthető
l praktikus méretezéssel
l csekély beépítési magasság

beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrichek; 
kálcium-szulfát esztrich (anhidrit és folyékony anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrichek; fűtött padlókonstrukciók 
(cement és kálcium-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 l beltérre
l falra, padlóra

1 m × 30 m kb. 0,25 kg/m² – – –

Sopro AEB plus 639 l vízzáró
l feszültségmentesítő és levezető, kiválóan terhelhető
l flexibilis és repedésáthidaló
l kimondottan teraszokhoz és erkélyekhez valamint nagy 

formátumú kőporcelán gres lapok fektetéséhez 
l lúgálló
l nem öregszik és rothad el
l könnyen gyorsan leteríthető
l praktikus méretezéssel
l csekély beépítési magasság

beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrichek; 
kálcium-szulfát esztrich (anhidrit és folyékony anhidrit esztrich); 
öntöttaszfalt esztrich; száraz esztrichek; fűtött padlókonstruk-
ciók (cement és kálcium-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 l beltérre, kültérre
l falra, padlóra

1 m × 15 m kb. 0,43 kg/m² – – –

Hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezek



Koncentrált, foszfát- és oldószermentes, biológiailag lebomló általá-
nos tisztítószer mindenféle kerámiaburkolaton, fémen, műanyagon, fán 
stb. található szennyeződéshez.

• erőteljesen szennyoldó
• biológiailag lebomló
• kül- és beltérre
• RK és 
• az RK és RE listán szereplő termékekhez ajánlott tisztítószer

Speciális tisztítószer olaj, zsír és viasz okozta szennyeződések kerá-
miaburkolatokról, betonfelületekről, egyéb ásványi alapú aljzatokról, 
természetes és betonkőlapokról, stb. történő eltávolításához. 

• feloldja és vízzel eltávolíthatóvá teszi a szennyeződéseket
• használatra kész
• kül- és beltérre

Lúgos, felhasználásra kész, aktív tisztító részecskéket – mint pl.: zsír és 
szennyeződés eltávolító hatóanyagok – tartalmazó tisztítószer. Gyorsan, 
hatásosan távolítja el a kormot és más égési maradványokat. 
Ajánljuk kandallók és kályhák üvegeinek, 
mikrohullámú, grill vagy hagyományos sütők üveglapjainak, Ceran® 
főzőlapok valamint mindenfajta tűzüveg tisztásához.

• hatásosan tisztítja a kormot
• hosszan tartó hatás
• mindenfajta tűzálló üveghez
• Ceran® főzőlaphoz
• kül- és beltérre

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!94 Hidegburkolás

Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek

Bio intenzívtisztító
Bio-Intensiv- Reiniger

 

Olaj- és zsír eltávolító
Öl- und Wachs-Entferner

Tűzálló kerámia- és 
üvegtisztító
Kaminglas-Reiniger

Anyagszükséglet:
kb. 20 m2/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

711 Szórófejes flakon: 1 l (4 db/karton) 397 kg 5 985 Ft/l

Anyagszükséglet:
7 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

715 Flakon: 1 l (4 db/karton) 432 kg 3 932 Ft/l

Anyagszükséglet:
kb. 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

633 Szórófejes flakon: 0,5 l (4 db/karton) 212 kg 4 734 Ft/db
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Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek

Tisztító és  
felmosószer
Wischpflege

 

Anyagszükséglet:
1.000 m²/l-ig

Alaptisztító
Grundreiniger

Anyagszükséglet:
10 – 50 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

701 Flakon: 1 l (4 db/karton) 564 kg 3 622 Ft/db

GR 701

WP 707

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

707 Flakon: 1 l 523 kg 3 622 Ft/l

Sokoldalúan alkalmazható, vízzel hígítható tisztító koncentrátum. 
Erősen szennyezett és igénybevett burkolatok tisztításához, alkalmi taka-
rításához. 

• eltávolítja az olaj és zsír okozta szennyeződéseket, viaszt, 
 kátrányt, ápolószer maradványokat stb. 
• kerámia, természetes kő és beton burkolatokhoz
• előtisztításhoz lap-a-lapon konstrukcióknál
• kül- és beltérre

Nagyon kiadós, környezetbarát tisztító- és ápolókoncentrátum 
kerámiacsempékhez és járólapokhoz, téglacsempéhez, agyag és klinker 
lapokhoz, betonkövek hez és terrazzohoz. 

• egy munkamenetben tisztít és ápol
• tartós használatra
• nem képez réteget a burkolaton, nem lúgos
• kül- és beltérre

 Csempe és kerámia burkolatokhoz 



Speciális impregnálószer jó nedvszívóképességű, ezért foltosodásra 
hajlamos, durva kerámia padló- és falburkolatok, mint pl. cotto, klinker 
stb. lapok, termé szetes kövek (márvány, mészkő, gránit) folttaszító 
kezeléséhez.

• olaj-, zsír- és víztaszító
• UV- védelem, fakulást gátló
• kül- és beltérre

Figyelem!
Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét)

Koncentrált, aktív savas tisztítószer cementmaradványok, rozsda- és 
vízkőlerakódások, zsír- és szappanmaradványok, általános szennyező-
dések és lerakódások ill. különböző kivirágzások savakra nem érzékeny 
felületekről való eltávolításához, mint pl. csempe, klinker, tégla, agyag 
és cotto lapok, mosott beton, természetes kőlapok (gránitok), műanya-
gok, műgyantakötésű csempék és járólapok, króm és acél, stb.

• különösen alkalmas építkezések utáni takarításhoz átlagos 
szennyeződés esetén

• főképpen beltéri használatra
• sósavmentes, használatakor nem képződik gőz
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!96 Hidegburkolás

Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek

Csempe és lap 
impregnálószer
Fleckstopp

Cementfátyol  
eltávolító beltér
Zementschleier- 
Entferner Innen

Epoxifátyol  
eltávolító
Epoxi- 
Schleierentferner

 

A csempére odaszáradt és megszilárdult epoxigyanta maradványok 
eltávolításához.

• kül- és beltérre
• koncentrátum
• sima és strukturált felületekről való maradvány eltávolításra
• epoxigyantával fugázott burkolatok utólagos tisztításához

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

548 Flakon 1 l 12 db          11 074 Ft/db

  Flakon 0,25 l (4db/karton) 29 860 Ft/l
Anyagszükséglet:
10 l vízhez kb. 200-300 ml

Anyagszükséglet:
5 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

714 Flakon: 1 l (4 db/karton) 408 kg 9 450 Ft/l

Anyagszükséglet:
10 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

718 Flakon: 1 l (4 db/karton) 564 kg 2 633 Ft/l

FS 714

ZE 718

ESE 548



Tisztító és ápoló koncentrátum átlagos szennyezettségű gres kőpor-
celán burkolatok mindennapi ápolásához. Csíkképződés nélkül oldja fel 
és távolítja el a különböző szennyeződéseket, vékony olaj, zsír, gumi és 
cipőtalp okozta csíkokat.

• csíkmentesen tisztít és ápol egy munkamenetben
• mindennapi ápoláshoz
• nem képez réteget a burkolaton
• a tisztított felületek rendszeres használat esetén szebbek és  

ellenállóbbak lesznek
• mindennapi ápoláshoz
• biológiailag lebomlik, oldószermentes
• kül- és beltérre

Feloldja és eltávolítja az olaj- és zsírrétegeket, gumi és cipő okozta szeny-
nyeződést, polimer és viaszrétegeket, önfényesítő emulziókat, nehezen 
eltávolítható foltokat stb. a kőporcelán gres felületekről. Erős igénybe-
vételnek kitett felületek rendszeres és időnkénti tisztításához.

• biológiailag lebomló
• oldószermentes
• nagyon kiadós
• tisztítógépekhez is
• kül- és beltérre

Impregnálószer speciálisan kőporcelán gres burkolatok hoz,  
amelyek számára hosszan tartó védelmet nyújt a víz, olaj, zsír és egyéb 
szennyeződésekkel szemben.

• megkönnyíti a felületek ápolását, nem csillog
• különösen alkalmas frissen burkolt vagy polírozott felületekhez
• speciális olaj- és zsíreltávolító összetevőkkel 
• kül- és beltérre

Figyelem!
Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét)
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Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek

Gres tisztító- és 
ápolószer
Feinsteinzeug- 
Pflege-Reiniger

Gres intenzív tisztító  
és ápolószer
Feinsteinzeug- 
Intensiv-Reiniger

Gres kőporcelán  
impregnáló
Feinsteinzeug- 
Fleckstopp

 

Anyagszükséglet:
1.000 m²/l-ig

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

708 Flakon: 1 l  540 kg 3 622 Ft/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

713 Flakon: 1 l  (4 db/karton) 522 kg 3 469 Ft/l
Anyagszükséglet:
5 –15 m²/l

Anyagszükséglet:
20 – 30 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

719 Flakon: 1 l  (4 db/karton) 432 kg 9 613 Ft/l

 Gres kőporcelán lapokhoz 

FIR 713

FFS 719

FPR 708



Átlátszó impregnálószer speciálisan márvány, természetes és betonkő 
burkolatokhoz. Hosszan tartó védelmet nyújt az olaj-, zsír- és vízfoltok 
ellen. 

• foltok elleni védelem és az ápolás megkönnyítése érdekében
• UV-védelem, fakulást gátló
• kül- és beltérre

Figyelem!
Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét)

Speciális termék olyan természetes kőburkolatok színének és struk-
túrájának elmélyítéséhez, amelyek fakónak és színtelennek hatnak 
vagy amelyeket egy polírozott felülethez kell igazítani.

• nedvszívó, porózus, természetes és beton kőburkolatokhoz ill. márvány-
hoz

• élénkíti a természetes színt és struktúrát
• a felületet víz- és szennytaszítóvá teszi
• nem fényesíti a felületet
• kül- és beltérre

Figyelem!
Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét

Környezetbarát tisztító- és ápolókoncentrátum mindenféle márvány, 
természetes és beton kőburkolathoz. Gyors tisztítás és hosszantartó 
ápolás egy munkamenetben.

• nem képez réteget a burkolaton, nem lúgos
• tartós használatra
• biológiailag lebomlik
• kül- és beltérre
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!98 Hidegburkolás

Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek

Natúrkő impregnáló
Naturstein- 
Fleckstopp

NFS 704

Natúrkő színélénkítő
Naturstein- 
Farbvertiefer

Natúrkő tisztító- és 
felmosószer
Naturstein- 
Wischpflege

Anyagszükséglet:
5 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

704 Flakon: 1 l (4 db/karton) 540 kg 10 655 Ft/l

Anyagszükséglet:
kb. 10 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

705 Flakon: 1 l (4 db/karton) 456 kg 5 998 Ft/l

Anyagszükséglet:
1.000 m²/l-ig

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

706 Flakon: 1 l 528 kg 3 622 Ft/l

NFV 705

NWP 706

 Természetes kövekhez  

FPR 708



Kiegészítő impregnálószer minden kezeletlen, jó nedvszívó- 
képességű cotto, terrakotta, agyag és agyagtégla burkolathoz, 
kályhacseréphez és hasonló felületekhez, különösen foltosodásra alkal-
mas helyiségekben, mint pl. konyha és étkező.

• a jó nedvszívóképességű burkolatokat maximálisan védi a folto-
sodás ellen 

• mindig a Sopro Cotto-Deckwachs-szal történő végkezelés előtt visszük 
fel

• oldószermentes
• beltérre

Oldószermentes impregnálószer, mely megkönnyíti a cotto, terakotta, 
agyag és agyagtégla lapok lemosását fugázás után.

• megvédi a szívóképes burkolatokat a fugázó anyag által oko-
zott szennyeződéstől

• biztosítja a fugázó anyag oldalirányú tapadását
• biológiailag lebomlik
• kül-és beltérre

Oldószermentes ápolószer koncentrátum viasszal kezelt cotto, 
terrakotta, agyag és agyagtégla lapok időnkénti felfrissítéséhez.

• telített színű, friss kinézetet biztosít a burkolatoknak
• növeli a felületkezelt burkolatok védettségét
• beltérre

Ti
sz

tí
tó

- 
áp

ol
ó 

és
 im

pr
eg

ná
ló

 s
ze

re
k

99

Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek

Cotto impregnálószer
Cotto-Extraschutz

Cotto kifugázást  
könnyítő
Cotto-Ausfughilfe

Cotto tisztító- és 
ápolószer
Cotto-Pflegemilch

 

Anyagszükséglet:
10 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

736 Flakon: 1 l 516 kg 10 959 Ft/l

Anyagszükséglet:
5 – 10 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

737 Flakon: 1 l 516 kg 3 780 Ft/l

Anyagszükséglet:
kb. 20 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

738 Flakon: 1 l 516 kg 4 734 Ft/l

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

CA 737

CP 738

 Cotto burkolatokhoz  

FPR 708



Használatra kész viasztermék cotto, terrakotta, agyag és agyag-tégla 
lapok és hasonló burkolatok önfényesítő, hosszan tartó védelmére. 
Gyárilag előkezelt vagy viasszal lekezelt cotto lapokhoz is használható.

• intenzívvé teszi a természetes színeket 
• kifejezetten kopásálló
• oldószermentes
• beltérre

A Sopro PflasterFughilfe vízszerű, erősen lúgos kémhatású termék, nedv-
szívó kövezetek – beton, természetes kövek – átmeneti hidrofóbi zá lá-
sára. A felületeket a kezelés után könnyebb kifugázni.
Sopro PflasterFughilfe beszívódik az ásványi flaszterkövezetbe és ezáltal 
víztaszítóvá válik és könnyebb lemosni. Falra, padlóra sokszögben lera-
kott  természetes kövekhez is.

• falra, padlóra
• kenhető, szórható
• gazdaságos felhasználás
• cement alapú, diszperzió tartalmú vagy epoxi tartalmú  

Sopro flaszter fugázó anyagokhoz
• kültérre
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!100 Hidegburkolás

Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek

Cotto önfényesítő
Cotto-Deckwachs

Pflaszterfugázást  
könnyítő
Pflaster-Fughilfe

Anyagszükséglet:
kb. 10 m²/l kétszeri felhordás esetén

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

738 Flakon: 1 l 516 kg Ft/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

742 Flakon: 1 l 520 kg 7 408 Ft/l

Anyagszükséglet:
5 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

867 Kanna: 5 l 509 kg 3 148 Ft/l

 Flakon: 1 l (4 db/karton) 522 kg 3 903 Ft/l

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

CD 742

 Kültéri felhasználásra   

FH 867



Használatra kész speciális termék matt, máz nélküli agyag- és klin-
kerlapok, agyagcsempe és hasonló máz nélküli kerámia felületek színé-
nek felfrissítéséhez és elmélyítéséhez falon vagy aljzaton. 

• nem képez filmréteget vagy csillogást
• könnyebben ápolhatóvá és a foltokkal szemben  

ellenállóbbá teszi a burkolatot
• beltérre és fedett külső helyiségekhez

Figyelem!
Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét)

Koncentrált, extra erős, savas tisztítószer cementfátyol-, mész- és 
habarcsmaradványok, kivirágzás, valamint mindenféle savra érzékeny 
felületen lévő makacs szennyeződés – mint pl.: kerámia  csempék és 
lapok, klinker, mozaik, gránit, cotto, természetes kövek és műkő – eltávo-
lításához.

• extra erős, gyorsan hat
• erős szaga miatt kültéri felhasználása javasolt
• a frissen lerakott csempe és járólap első takarításához
• csak kültérre

Figyelem:
A keletkező gőzök rozsdásodást idézhetnek elő.
Ügyeljenek az alkalmazott koncentrációra!
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Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek

Klinkerolaj
Klinkeröl

 

Cementfátyol eltávo-
lító kültér
Zementschleier- 
Entferner Außen

 

Anyagszükséglet:
5 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

703 Flakon: 1 l (4 db/karton) 558 kg 2 838 Ft/l

Anyagszükséglet:
5 – 10 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

709 Kanna: 5 l 432 kg 3 469 Ft/l

Flakon: 1 l  456 kg 4 406 Ft/l

ZA 703

KL 709



Erős hatású, savtartalmú tisztítószer, mely eltávolítja a  kivirágzáso-
kat, kéregképződményeket,  habarcs- és betonmaradékokat és a közönsé-
ges szennyeződést  számos savra érzékeny felületről, mint pl.: természe-
tes kövek, beton, falazat, teraszok, homlokzatok, klinker, csempe stb.
Az alkalmazás módjától függően vízzel hígítható.

• hatásosan tisztít
• extra erős koncentrátum
• a tisztítás után vízzel lemosható 
• oldószermentes
• kültérre

Savtartalmú, reoxidáló kőtisztító speciális, rozsdamentesítő ösz-
szetevőkkel. Ajánljuk vastartalmú természetes kövek esetén a rozsda 
eltávolítására illetve saválló aljzatnál a rozsda által okozott elszíneződés 
megszüntetéséhez. 
Meggátolja a szögek illetve más vasrészek okozta rozsdafoltok kialaku-
lását.

• hatásosan távolítja el a rozsdát
• tartós hatású
• meggátolja újabb rozsdafolt kialakulását
• bel- és kültérre
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!102 Hidegburkolás

Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek

Erős kültéri tisztítószer
Kraftreiniger 
Außen 

 

Rozsdaeltávolító
Rostumwandler

 

Anyagszükséglet:
7 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

 632 Flakon: 1 l (4db /karton) 624 kg 4 892 Ft/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

 631 Flakon: 1 l (4db /karton) 564 kg 6 308 Ft/l
Anyagszükséglet:
30 – 50 m²/l

RU 632

KA 631



Kandalló és kémény építés 
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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  Nettó ár 

436 Zsák: 25 kg 1000 kg 1 018 Ft/kg

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

30546 Zsák: 25 kg 600 kg 298 Ft/kg

FM 436

HPF 942

Samotthabarcs természetes alapanyagokból. Keramikusan köt. Tüzelő 
berendezések és gázkészülékek körüli falazásához és cserépkályhák, 
kandallók, fűtőbetétek, tűzhelyek, sütők és grillezők esetén ill. 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. 
Mindenféle vakolómunkához kan dallóknál, cserépkályháknál, tűzhe
lyeknél és hipo kausztrendszereknél. Sima vagy strukturált felületek 
létrehozásához. Cserépkályhák párkányainak, kötényének és lábazatának 
vakolásához. 

• kül és beltérre
• egy és kétrétegű vakolathoz
• felső és alsóvakolat
 • krómszegény az 1907/2006/EK szerint



Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!
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Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 012 db 1 575 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 298638 db 1 200 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 081 db 19 408 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 076 db 4 482 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 087 db 1 188 Ft/db

Vakolóvödör 18 l-es, fehér, ovális. 

Kézi lemosószivacs különösen nedvszívóképes szivacsbetéttel cement 
alapú  Sopro fugázó anyagok elő- és lemosásához. 

Univerzális lemosó szivacs csempék, szerszámok, stb., tisztításához.

Keverővödör
Anmischeimer 

30 l

Vakolóvödör
Baueimer 

18 l

Turbo keverőszár
Turbo-Rührquirl 

Kézi lemosószivacs
Schwammbrett 

Keverőszár Sopro folyékony aljzatkiegyenlítők bekeveréséhez.  
Keverő és fúrógépekhez M 14 menettel.

Lemosó szivacs
Universal- 
Handschwamm 

Keverővödör Sopro csemperagasztó, fugázó, javító és kiegyenlítő anya-
gokhoz, esztrichekhez, stb., formatartó műanyagból.  Űrtartalom: 30 l.

Alapszerszámok



Tüskés henger habarcsok szellőztetéséhez. 

Szélesség: 25 cm, tüskehossz: 60 mm

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 formátumok 
fektetésénél Sopro VarioFlex® Silver-rel.

Finom, thermofixált szövetkendő speciálisan nagy formátumú csempék-
hez keskeny fugáihoz. Alkalmazásával megakadályozható a fugák kimo-
sása.

 

Rövid szőrű, oldószerálló henger Sopro Multi Grund és Sopro műgyanta 
alapozók felhordásához.

Szélesség: 25 cm, szőr: 8 mm

Hordozható fugalemosó készlet fém görgö feltéttel.

Szerszámok, munkaruha  
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Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 092 db 25 218 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 004 db 8 777 Ft/db

Tüskés henger
Stachelwalze

Csavaros csempe- és 
burkolatszintező 
készlet
Großformat Nivelliersystem

Fugatörlő kendő
Fugenabwaschtuch

Rövid szőrű henger
KurzflorRolle 

Hordozható fuga- 
lemosó készlet fém 
görgős feltéttel  
Reinigungswanne mit Tragegriff  
Rollenaufsatz Metall 

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 011 db 53 392 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 086-01 Vödör (50 szerelvénytető, 250 szintezőszár, 100 alátét) 31 358 Ft/db

086-02 Karton (150 szerelvénytető) 46 368 Ft/db

086-03 Karton (250 szintezőszár, 100 alátét) 20 291 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 013-01 5 db/karton 2 151 Ft/db



Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

008-01 Karton: 18 db 200 Ft/db

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

Alumínium keretes lehúzó, összecsukható, két fogantyúval. 150 cm szé-
les. Ideális folyékony esztrichekhez, kiegyenlítő illetve javító anyagokhoz, 
pl.: Sopro FS 15® plus. 

Flexibilis trapézsimító fa fogantyúval és 18 cm széles acéllappal. Minden 
fajta szokásos simítási munkához. 

–  A1: különösen AEB® fóliák széleinek összedolgozásához  
– A2: különösen  PVC és design padlóburkolatok vinil ragasztóval tör-

ténő ragasztásához
– A3: különösen  PU-FlächenDicht utolső rétegéhez 

Öntapadós magasságszintező vastagabb rétegű habarcsok és esztrichek 
vastagságának pontos kialakításához 10 cm-ig. Ideális mérési pontok 
megjelőlésére.

Szerszámok, munkaruha 
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Trapézsimító
Trapezspachtel

Keretes lehúzó
Schwabbelstange

Öntési vastagság 
szintjelző
Höhenmesspunkt-Nivellierpin

Tüskés cipő
Nagelschuhe

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 095 db 27 836 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

010-08 db  fogazat A1 1 440 Ft/db

010-09 db  fogazat A2 1 440 Ft/db

010-10 db  fogazat A3 1 440 Ft/db

Járáshoz padló és egyéb felületen kialakított  friss habarcs rétegekhez. 
Minden cipőmérethez jó. 

1 pár tartalék pánttal

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

005-01 db 7 076 Ft/db



Szerszámok, munkaruha  
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Tüskés henger epoxigyanta és PU szigetelő anyagok felhordásához. 
Műanyag fém szárral.

Szélesség: 25 cm, tüskehossz: 11 mm

Speciális fugabehúzó Sopro epoxi fugázó anyagokhoz, mint pl.: Sopro 
FugenEpoxi.

Epoxi tüskés henger
Epoxi-Stachelwalze 

Epoxi fugabehúzó
Spezialfugscheibe  
für Epoxi 

Szerszámok műgyanta alapú anyagokhoz 

Minden 310 ml-es tubushoz és 400 ml alumínium tömlőtasakhoz alkal-
mazható.

• forgatható alumíniumház
• gumírozott fogantyú és lehúzó
• egyenletes, könnyed és tiszta munkavégzést tesz lehetővé  

Rozsdamentes acél esztrich kapocs esztrichek és fugák megbízható lezá-
rására. 

Esztrich kapocs 
Estrichklammern

Kittkinyomó pisztoly
Siliconspritze

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 016 db 22 398 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 003-01 db 17 957 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 075 db 10 450 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

097-01 Karton/200 db 68 Ft/db

097-02 Karton/2000 db 63 Ft/db



Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

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 Nettó ár 

 080 db 6 717 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 088 db 2 387 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 083 db 2 387 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 084 db  1 796 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 909 db  132 704 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 903 db  37 915 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 904 db  20 222 Ft/db

Soprodur® tartozékok

Szerszámok, munkaruha 
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Epoxi durva tisztító- 
szivacs (kék)
Abwaschpad grob blau 

Epoxi finom tisztító- 
szivacs (fehér)
Abwaschpad fein weiß 

Epoxi lemosó szivacs
Viskose-Schwamm 

Tartozék készlet kézi 
fecskendőhöz
Verschleißteilset  
für Handspritze 

Kézi fecskendő
Handspritze 

Epoxi szivacstartó
Padbrett mit Klettverschluss 

Profi 
keverőberendezés
Profi- 
Anmischvorrichtung 

Kiváló szívóképességű viszkóz szivacs Sopro epoxi fugázó anyagok, mint 
pl.: B. Sopro FugenEpoxi elő- és lemosásához.



Soprodur® MicroHohlraumSchlämme injektálásához 6 – 8 mm-es  
furatokba kis nyomású 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).

Készlet (10 db csonk, 10 db zárósapka, 20 db dübel).

Készlet (10 db csonk, 10 db zárósapka, 20 db dübel).

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 905 db 246 450 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 908 Készlet 31 596 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 906 Készlet 37 915 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 907 Készlet: 6 mm 40 443 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 907 Készlet: 8 mm 37 915 Ft/db

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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Injetktáló 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 



Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 44-54 db 11 702 Ft/db

 56-58 db 12 755 Ft/db

 60 db 13 224 Ft/db

 62 db 13 809 Ft/db

Kübler kantáros nadrág

Snickers deréknadrág

Kübler deréknadrág

Kübler dzseki

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 44-54 db 15 096 Ft/db

 56-58 db 16 383 Ft/db

 60 db 17 085 Ft/db

 62 db 17 787 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 S-XL db 15 915 Ft/db

 XXL db 17 202 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

44-54 db 20 596 Ft/db

56-58 db 22 468 Ft/db

60 db 23 405 Ft/db

62 db 24 458 Ft/db

A munkaruha árai nem listaárak, további kedvezmény nem adható!

Szerszámok, munkaruha 
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Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 44-54 db 26 681 Ft/db

 56-58 db 29 256 Ft/db

 60 db 30 437Ft/db

 62 db 31 596 Ft/db

Snickers dzseki

elysee®  
Softshell mellény

Snickers „kombi”  
kantáros nadrág

elysee®  
Softshell dzseki

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 S-XL db 22 936 Ft/db

 XXL-XXXL db 24 926 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 Női 36-34 db 11 702 Ft/db

 Férfi S-XXXL db 14 394 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

 S-XXL db  7 021 Ft/db

A munkaruha árai nem listaárak, további kedvezmény nem adható!

Szerszámok, munkaruha  
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