
Termékkatalógus és árlista

H
id

eg
bu

rk
ol

ás

Kerámiák és természetes kövek ragasztása
– Anyagszükségleti táblázat csemperagasztókhoz

   4
  24

Fugázó anyagok  
– Anyagszükségleti táblázat fugázó anyagokhoz

  25
  48

Kiegyenlítő és javító anyagok
– Kiegyenlítő és javító anyagok áttekintése  

  49
  64

Alapozók és tapadóhidak  
– Alapozók és tapadóhidak áttekintése  

  66
  70

Szigetelő anyagok    71

Kiegészítő tartozékok  
– Hangszigetelő és feszültségmentesítő lemezek áttekintése  

   88
   93

Tisztító- ápoló és impregnáló szerek     94

Kandalló és kémény építése   103

Szerszámok, munkaruha   104

Ép
ít
őa
ny
ag
ok

Esztrich és műgyanta   114

Habarcs és esztrich adalék   120

Speciális habarcsok és anyagok   122

Bitumenes anyagok  126

Kiöntőhabarcsok mélyépítéshez és aknafelújításhoz   138

Külső-belső homlokzati anyagok  140

Betonjavító anyagok   142

Té
r-

bu
rk

ol
ás

Átszivárogtató- és burkolóhabarcsok   146

Flaszterfuga  
– Anyagszükségleti táblázat flaszterfugázó anyagokhoz

 150
 158

Szigetelés  160

In
fo
rm
ác
ió
k Sopro Európában  164

Hajóépítési rendszerek  165

Fenntarthatóság  168

Csemperagasztók, fugázó anyagok és esztrichek európai szabványai  171

Szigetelésre vonatkozó szabványok új besorolása 175

Termékjegyzék 179

Általános szállítási feltételek 182

Megrendelőlap 184



Ke
rá

m
iá

k 
és

 te
rm

és
ze

- 
te

s k
öv

ek
 ra

ga
sz

tá
sa

Építőanyag



Es
zt

ri
ch

 é
s 

m
űg

ya
nt

a

Esztrich és műgyanta 

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!114 Építőanyag

Műanyagnemesítésű, speciális kötőanyag gyorsan szi lár duló, nagy 
teherbírású és hamar burkolható cementesztrichek létrehozásához.  
Alkalmas fűtött-, kötő- és úszóesztrichekhez és választórétegre kerülő 
esztrichekhez. Különösen alkalmas időtakarékos és határidős esztrich-
munkákhoz. Az építkezésen esztrich homokkal 0–8 mm keverendő. 

• burkolható: csempe és járólap esetén kb. 12 óra múlva; tömör 
burkolatok esetén, mint pl. linóleum, PVC, parketta: 24 óra múlva, a 
maradék nedvességtartalom ≤ 2,0 CM% 

• kül- és beltérre
• bedolgozási idő: kb. 60 perc
• járható: kb. 3 óra múlva
• kiváló védelem a visszanedvesedés ellen
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• alkalmas padlófűtéshez
• pumpálható
• felfűthető 3 nap elteltével

Műanyagnemesítésű, speciális kötőanyag gyorsan szilárduló, nagy 
teherbírású és hamar burkolható cementesztrichek különösen gaz-
daságos létrehozá sához. Alkalmas fűtött-, kötő- és úszóesztrichekhez és 
választórétegre kerülő esztrichekhez. Különösen alkalmas időtakarékos 
és határidős esztrich munkákhoz. Az építkezésen esztrich homokkal  
0 - 8 mm keverendő. 

• burkolható: csempe és járólap esetén kb. 3 nap múlva; tömör 
burkolatok esetén, mint pl. linóleum, PVC, parkettamaradék nedves-
ségtartalom ≤ 2,0 CM% 

• kül- és beltérre
• bedolgozási idő: kb. 2 óra
• járható: kb. 6-10 óra múlva
• kiváló védelem a visszanedvesedés ellen
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
• alkalmas padlófűtéshez
• pumpálható
• felfűthető 3 nap elteltével

Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Sopro Rapidur® B1 
Gyorsesztrich-képző
SchnellEstrichBinder
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Sopro Rapidur® B5 
Gyorsesztrich-képző 
adalék
SchnellEstrichBinder
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Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

50202 Zsák: 20 kg 840 kg 691 Ft/kg

Anyagszükséglet:
3,5 kg/m² cm rétegenként 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

50105 Zsák: 20 kg 840 kg 398 Ft/kg

Anyagszükséglet:
3,0 kg/m² cm rétegenként 

kötőanyag

kötőanyag

Rapidur® B1

Rapidur® B5
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Trassz cement
TrassBinder

TRB 421

Rend. sz. Kiszerelés Raklap  Nettó ár 

350422 Zsák: 20 kg 840 kg 264 Ft/kg

Cement alapú, trassz tartalmú speciális kötőanyag vastag ágyazatok,   
mono szemcsés és illesztő habaracsok 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 szemcsméretű 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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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
• aján lott 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

Esztrich  

készkeverék

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

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

D
IN

EN 1 381
3

ÖNORM B3330

CT-C50-F7
SE 1 vízmegkötés

er
ős

en kristályos

ki
em

elkedő védelem

visszanedvesedés e
lle

n

 

N
agyon környezetkím

él
ő

S Z - T

G
yo

rs
ce

m

ent - Hármas rendszer

Zs

ugorodásmentes

Z
sugorodásmente

s

TRB 421

Rapidur® M1
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Esztrich és műgyanta 

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!116 Építőanyag

Rapidur® M 5 
Kész gyorsesztrich 
habarcs
SchnellEstrichMörtel
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3

ÖNORM B3330

CT-C40-F6
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Anyagszükséglet:
18-20 kg/m2 cm esztrich rétegenként,
1800-2000 kg/m3

Műanyagnemesítésű, szá raz készkeverék gyor san szi lár du ló és 
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

Kész esztrich 
átszivárogtató habarcs                
Drainagemörtel
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Trasszcement kötésű száraz készha barcs ter mé sze tes kö vek, térburko-
latok,  illetve csem pék és já ró la pok kül té ri fek te té sé hez. A kü lön le ges 
szű rő ré teg ál tal rendkívül víz áteresz tő habarcságy alakítható ki, 
amely nek je len ték te len a ka pil lá ris szí vó ha tá sa. Ez meg bíz ha tóan 
megaka dá lyoz za a víz ál tal oko zott ká ro kat, mint pl. a fa gyás okoz ta 
ki vi rág zá s és szer ke ze ti ron cso lá s bal ko no kon és te ra szo kon, lép cső kön 
és min den fé le kültéri burkolatokon. 
Az átszivárogtató hatás növelhető Sopro DRM 653 átszivárogtató lemez 
(lásd .... oldalon)  beépítésével. A burkolóanyagokat riss-a-frissre eljárás-
sal Sopro HaftSchlämme Flex-szel építik be. 

• burkolható 3 nap elteltével
• padlóra, kül- és beltérre
• nyomási szilárdság 28 nap elteltével kb. 25 N/mm2

• húzószilárdság 28 nap elteltével kb. 4 N/mm2

• kiemelkedő vízáteresztő képesség
• különösen jól bedolgozási tulajdonságok, pumpálható
• megakadályozza a fagykárokat és a kivirágzást
• ágyazóhabarcs felhordásához 2 cm rétegvastagságtól
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

50024 Zsák: 25 kg 1050 kg 153 Ft/kg
Anyagszükséglet:
16 kg/m2 cm esztrich rétegenként

Esztrich-  

készkeverék

Rapidur® M5

DM 610
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steingrau RAL 7030*

Anyagszükséglet:
300 – 400 g/m² rétegenként;  
2 réteg szükséges 

SoproDur® HF-L 
Nagyszilárdságú 
epoxi lakk
EpoxiLack hochfest

Kétkomponensű műgyanta védőbevonat cementkötésű aljzatok, mint 
pl. esztrich és betonfelületek, ill. Sopro FließSpachtel hochfest-tel előállí-
tott közvetlenül használatos felületek mechanikus és vegyi igénybevétel 
elleni védelmére. Vízálló felületvédő réteggé szilárdul, ezért alkal-
mas friss esztrichek utókezeléséhez is, ebben az esetben a Sopro EPG 
522 vagy Sopro ESG 868-cal történő alapozás szükséges.

• padlóra, kül- és beltéren
• rendkívül kopásálló
• oldószermentes
• vegyszerálló
• hengerelhető, kenhető, szórható
• csúszós felület esetén Sopro Quarzsand grob kvarchomokkal  

megszórva

Tanúsítvány
BGIA: 
– SoproDur® HF-L Sopro Quarzsand grob-bal beszórva megfelel az 
   R11-es csúszásmentességi besorolás feltételeinek

Epoxi habarcs
EpoxiMörtel

 

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

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

*Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
   a kikeményedett anyag színétől.
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SR-C60-F15

Oldószermentes, pigmentált, gyorsan kikeményedő  epoxi bázisú, 
kétkomponensű műgyanta. Ellenáll a dörzsölésnek, nyomásnak, kar-
colásnak, nem szakad fel. Kiválóan előállíthatóak belőle egymásra épülő 
vagy elkülönülő vékony rétegek, de nagyobb szintkülönbségek kiegyenlí-
tésére is alkalmas. Alkalmas mosdóbekötések, padlóösszefolyóknál vagy 
faláttöréseknél megszakadt fugák lezárására. 
Javítóhabarcsként felhasználható fal- és padlófelületek gyors javítására. 

• burkolható: 24 óra elteltével
• termikusan állandó
• SR-C60-F15 minőséget már 3 nap elteltével eléri  
• bel- és kültérre*
• falra, padlóra
• bedolgozási idő: kb. 60 perc
• járható: kb. 12-24 óra elteltével
• GISCODE RE1

* Kültéri alkalmazás esetén kérjen 
alkalmazástechnikai tanácsadást.

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

771 Vödör: 25 kg 675 kg 2 850 Ft/kg

Vödör: 10 kg 420 kg 3 148 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

513 Vödör: 4 kg (A komponens) 240 kg 300 kg 5 336 Ft/kg

Flakon: 1 kg (B komponens) 60 kg

Zs

ugorodásmentes

Z
sugorodásmente

s

Nagy 
terhelhetőség

EE 771

HF-L 513
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Esztrich és műgyanta 

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!118 Építőanyag

Repedésjavító  
műgyanta
RissHarz

Kétkomponensű, folyékony, poliészter gyanta, esztrichen  
keletkezett repedések erős lezárására ill. kisebb javításokhoz.
 
• bel- és kültérre
• padlóra
• nagyon gyorsan megköt
• víz- és időjárásálló
• rendkívül szilárd
• betonhoz és fémhez jó tapadási tulajdonságok

10 db  
esztrichszorítóval

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

646 Fémdoboz: 508 g 6 db  6 097 Ft/db

Anyagszükséglet:
az aljzat érdességétől és az alkalma-
zás módjától függ

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

Építési műgyanta
BauHarz

Anyagszükséglet:
alapozóként 250–350 g/m2;  
habarcsként mm rétegenként és  
a felhasznált  homok mennyiségtől  
függően 170–210 g/m2; 
habarcs műgyanta kb. 70 g/m² 

Kétkomponensű  epoxi bázisú műgyanta. Felhasználható minden 
sima aljzatra alapozóként vagy tapadásnövelőként, betonra vagy 
cementesztrichre tökélete sen záró és vegyszerálló felület képzésére. 
Kiválóan alkalmas nagy mechanikai illetve vegyi terhelésnek kitett 
csarnokok és műhelyek aljzatának kialakítására. Felhasználható hidak 
záróköveinek lerakására vízát eresztő kőzúzalék ragasztóként, beton 
aljzat vagy betonelemek javítására. Uszodaépítésnél fuga kapillárisok 
lezárá sára használják. Felhasználás módjától függően Sopro Quarzsand 
grob-bal szórjuk.
Vékony műgyanta vagy átszivárogtató réteg előállításához Sopro 
EpoxiEstrichKorn-nal vagy Sopro DrainageEstrichKorn-nal

• falra és padlóra, kül-és beltérre
• bedolgozási idő (építési műgyantaként) kb. 50 perc
• járható (építési műgyantaként) kb. 12 óra elteltével
• GISCODE RE 1

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

869 Vödör: 12 kg (kombi edény) 360 kg 5 863 Ft/kg

Vödör:   5 kg (kombi edény) 225 kg 6 222 Ft/kg

Doboz:  1 kg (kombi edény) 240 kg 9 030  Ft/kg

RH 646

SOLID Esztrich üvegszál
Estrichglasfaser

ECO 6 mm

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

646 Zacskó: 20 x 1 kg 20 db 2 500 Ft/kg 

E-üvegszál 6 mm-es szálhosszúsággal, 2400 tex-es végtelen szálból eszt-
richek minőségének javításához. A kötési szakaszban levezeti a feszültsé-
get, és minimalizálja a korai repedések kialakulásának lehetőségét., 
Alkalmazható minden fajta cement esztrichhez. Az építkezés helyszínén 
adják hozzá a szárazkeverékhez ( esztrich homok, esztrich kötőanyag 
vagy készhabarcs)
 
• egyszerűen, csomómentesen osztható el
• nem jön fel a felület felszínére
• nem változtatja meg a keverővíz mennyiségét és a bedolgozási tulaj-

donságokat
• praktikus adagolás az előnyös kiszerelésű zacskókkal

Anyagszükséglet:
0,75 - 1 kg/m³ estrich

BH 869

ÚJ
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Műgyanta esztrich 
szemcse
EpoxiEstrichKorn

Átszivárogtató habarcs 
szemcse
DrainageEstrichKorn

*
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*

Sopro EpoxiEstrichKorn a 0,063 – 4,0 mm-es szemcseméret tartományban 
egyenletes szemeloszlási görbével rendelkezik, Sopro BH 869-cel együt-
tesen alkalmazva gyorsan megkötő és burkolható műgyantát alkot, 
melyet a DIN EN 13813-re hivatkozással SR-C25-F7 minőségi osztáyba 
soroltak. Kiemelkedő a kopásállósága, nyomó-, húzó- és tépőszilár-
dsága. Alkalmas vékony kiegyenlítésre kötő vagy elválasztó rétegen 
valamint úszó eljárású fektetéshez.  
Ideális felújításokhoz. Alkalmazható vastag ágyazat kialakításához 
Sopro TrassBinder-rel. 

• Különösen gazdaságos keverési arány:  
1 zsák (25 kg) Sopro EpoxiEstrichKorn : 1 kg Sopro Bauharz 

• kiválóan ellenáll a mechanikus és hőterhelésnek
• SR-C25-F7 minőségi besorolású már 3 nap elteltével*
• nyitott idő kb. 1 óra
• járható kb. 8 óra elteltével
• burkolható kb. 24 óra elteltével
• tűzön szárított
• vízmentes kötés
• kül- és beltérre

*Sopro BH 869-cel keverve

Sopro DrainageEstrichKorn (szemcseméret 1,4 – 3,15 mm) Sopro BH 
869-cel együttesen alkalmazva vízáteresztő műgyanta habarcsot 
alkot, melyet a DIN EN 13813-re hivatkozással SR-C20-F6 minőségi osz-
tályba soroltak.  Kerámia burkolatok, beton és természetes kő lapok alatti 
vékony átszivárogtató habarcságyazat előállításához.  
Vízáteresztő, kivirágzásmentes habarcságyazat kialakításához.  
Sopro  DrainageMatte (lásd ..... oldal) beépítésével a átszivárogtató hatást 
jelentősen meg lehet növelni. Ideális felújításokhoz csekély beépítési 
magasságoknál. Kiváló feldolgozási tulajdonságai és hosszú nyitott 
ideje alkalmassá teszi kültéri alkalmazáshoz. Alkalmazható átszivá-
rogtató réteg kialakításához Sopro TrassBinder-rel.

• Rendkívül gazdaságos keverési arány:  
1 zsák (25 kg) Sopro DrainageEstrichKorn : 1 kg Sopro Bauharz 

• SR-C20-F6 minőségi besorolású már 7 nap elteltével*
• nyitott idő kb. 100 perc
• járható kb. 12 óra elteltével
• burkolható kb. 12 óra elteltével
• tűzön szárított
• vízmentes kötés
• kül- és beltérre

*Sopro BH 869-cel keverve

Zs

ugorodásmentes

Z
sugorodásmente

s

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

871 Zsák: 25 kg 1000 kg  341 Ft/kg
Anyagszükséglet:
kb. 17 kg/m² cm rétegenként

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

872 Zsák: 25 kg 1000 kg  243 Ft/kg
Anyagszükséglet:
kb. 16 kg/m² cm rétegenként

Zs

ugorodásmentes

Z
sugorodásmente

s

*

EEK 871

DEK 872



Rapidur® EB 5
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Habarcs és esztrich adalék

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!120 Építőanyag

Mischöl
  

Plasztifikáló
EstrichPlastifizierer

 

Esztrich késleltető
EstrichVerZögerer

 

Rapidur® EB 5 
Esztrichgyorsító
Estrich Beschleuniger

Anyagszükséglet:
120 ml-es tubushoz 200 l víz 

Anyagszükséglet:
0,2-0,8% (max. 1,2%) a cement  
súlyának ill. 50 -200 ml/25 kg  
cement (max. 300 ml/25 kg cement) 

Anyagszükséglet:
50 -125 ml 50 kg cementhez 

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.
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EVZ 634

MÖ 772 Kloridmentes, levegőpórus-létrehozó anyag építkezéseken kevert,  
plasztikus, könnyen eldolgozható habarcsok, betonok és esztri- 
chek előállításához.  
A fagyállóság növeléséhez és a vízáteresztés csökkentéséhez. Kül- és 
beltérre.

• javítja a bedolgozhatóságot
• csökkenti a vízmennyiség-szükségletet
• csökkenti a nedvszívóképességet
• növeli az időjárásállóságot 

Erősen plasztifikáló, magas koncentrátumú speciális anyag építkezé-
seken kevert esztrichek előállításához (úszóesztrichek, kötőesztri- 
chek, ipari esztrichek). Fűtött esztrichekhez is felhasználható.

• megkönnyíti a lehúzást, ledörzsölést és a simítást
• javítja a vízmegtartó képességet
• javítja a nyomó- és hajlítószilárdságot
• kül- és beltérre
• kloridmentes

Folyékony habarcs és esztrich adalék a nyitott idő meghosszabbítá-
sára és az anyagok meghúzásának késleltetésére. Ideálisan alkal-
mazható építkezéseken nagy felületek előállítására valamint a 
beépítési hézagok áthidalására. Különösen ajánljuk meleg időben 
hosszú kiszállítási időt igénylő mixer esztrichekhez.
 
• a késleltetési időt adagolással állíthatjuk be
• megnyújtja az esztrich végleges megszilárdulásának idejét
• kül- és beltérre 
• kloridmentes

Aktív porkoncentrátum 32,5 vagy 42,5 szilárdsági osztályú portlandce-
ment (CEM I), portland kohócement (CEM II) ill. portland mészkőcement 
(CEM II) kötésgyorsítására és gyorsan burkolható gyorsesztrichek készí-
téséhez.

• burkolható: kb. 3-5 nap elteltével csempe azt követő  
lerakása esetén

• beltéri és kültéri használatra
• bedolgozhatósági idő: kb. 45 perc
• járható 6–10 óra elteltével
• fűtőesztrichekhez is
• nagyon gazdaságos
• egyszerűen bedolgozható

Anyagszükséglet:
25 kg-os portlandcement zsákhoz  
1 db 1,25 kg-os PE zsák

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

647 Doboz 10 kg (8 db 1,25 kg PE zsák) 480 kg 3 750 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

764 Tubus: 120 ml  50 db 2 552 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

634 Hordó 1000 kg  825 Ft/kg

Kanna:    25 kg   600 kg 1 025 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

772 Kanna: 10 l 636 kg 1 650 Ft/kg

Kanna:   5 l 477 kg 1 884 Ft/kg
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Zsalu-leválasztó  
olaj
Schalöl

Habarcs-  
fagyásgátló
Mörtel-Frostschutz

 

Anyagszükséglet:
kb. 20-40 ml/m2 (átlagérték)a héjazat 
állapotától és fajtájától illetve a fel-
hordás módjától függően 

Anyagszükséglet:
a cement súlyának 1-2%-a, ill.  
250-500 g/25 kg zsák cement

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

Szigetelő  
adalékszer
Dichtungsmittel

 

Anyagszükséglet:
a cement ill. cement töltősúlyának 
0,5-1%-a

BSO 762

MFS 761

DM 763

Oldószermentes betonelválasztó rétegképző anyag szívóképes, nem 
szívóképes és sima zsaluzathoz, látszótbeton, sima és felületi textúrával 
rendelkező fal- és mennyezetelemek készítésére.

• sima és elszíneződésmentes betonfelületet eredményez
• tiszta zsalufelület érhető el az alkalmazásával
• rozsda- és penészgátló adalékanyagánál fogva acél-, illetve 
 fazsaluzathoz használható
• szórható 

Kloridmentes, folyékony habarcsadalék a keverővíz fagypontjának 
leszállításához és habarcsok és vakolatok hidrációjának meggyorsítá-
sához. Lehetővé teszi az építkezéseken kevert cementalapú habarcsok 
beépítését -10°C-ig. Minden norma szerinti cementtípushoz alkalmazha-
tó. A Mörtel-Frostschutz a megadott koncentrációban keverhető a vízhez.

• leszállítja a víz fagyáspontját
• meggyorsítja a hidrációt
• megkönnyíti az eldolgozást, plasztifikálóan hat
• javítja a szigetelésre való hajlandóságot
• csökkenti az anyag vízmennyiség-igényét 7-9%-kal

A Sopro Dischtungsmittel ada lék szer fo lyé kony hal maz ál lapo tú, klorid 
men tes.  Növeli a hely szí nen ke vert ce ment és mész- ce ment  ha barcs 
va la mint a va ko lat zá ró ké pes sé gé t és egyidejűleg javítja a be dol go zá si jel-
lem zőket. Fo koz za a ha barcs ellenállóképességét a ve le szem ben meg nyil-
vá nu ló víz ha tás sal szem ben.

• csök ken ti a be ke ve rés hez szük sé ges víz mennyiséget
• csök ken ti a fe lü let só ki vi rág zá si haj la mát
• fo koz za a  fa gyás-ol va dás vál ta ko zó ha tá sá val szem be ni  

ellenállóképességet
• nö ve li az időjá rás ál ló sá got
• a páraáteresztő képességet nem be fo lyá sol ja, ezért a fa la zat  

lé leg zé se érin tet len ma rad
• csök ken ti a be ke vert ha barcs ban az al ko tó ré szek  

el kü lö nü lé si haj la mát

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

762 Kanna: 10 l 528 kg 1 831 Ft/kg

Kanna:   5 l 396 kg 1 984 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

761 Kanna: 6 kg 768 kg 1 498 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

763 Kanna: 10 kg 600 kg 1 498 Ft/kg

Kanna:   5 kg 450 kg 1 650 Ft/kg

Flakon:  1 kg (12 db/karton) 480 kg 2 405 Ft/kg
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Speciális habarcsok és anyagok

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!122 Építőanyag

Hidraulikus, száraz javítóhabarcs trasszal. Az ÖNORM EN 998-1, GP, 
CSII WO alapján vakolóanyag, az ÖNORM EN 998-2 M 3 alapján 
falazóanyag. Javító anyagként kifejezetten ajánljuk régi épületek felújí-
tásához.

• szemcseméret 0-2 mm 
• kézzel és géppel is bedolgozható
• kül- és beltérre

Trassz  
mészkőhabarcs
TrassKalkMörtel

  

Po
rmentes

Por m e nte
s

   

   

Klinkerhabarcs 
trasszal
KlinkerMörtel Trass

  

Trassz
er

edeti

term észete

s
 

     

Szürke, hidraulikus habarcs eredeti rajnai trasszal az ÖNORM EN 
998-2, M 5 szerint, klinkertéglák, belőlük készült látszó falazatok, 
oszlopok stb. egyszerre történő falazásához és fugázásához.

• szemcseméret 0-2 mm  
• kézzel és géppel is bedolgozható
• kül- és beltérre
•	 extra	színek	megrendelhetők

Tanúsítvány:
Műszaki Egyetem, Graz: TFVA szerinti folyamatos felügyelet

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

50514 Zsák: 25 kg 1050 kg 170 Ft/kg

Keverővíz:	 
kb. 7,0 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 40 kg/m2  
12 cm falvastagság esetén

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

50022 Zsák: 25 kg 1050 kg 228 Ft/kg

Keverővíz:	 
kb. 6,5 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 17 l friss habarcs  
1 zsák tartalmából

Hidraulikusan, gyorsan, 5 perc alatt kőkeményre megszilárduló ha-
barcs, ellenáll a korróziónak, nem reped meg. 

• bedolgozási idő kb. 5 perc
• kül- és beltérre

Gyorshabarcs
SchnellFestMörtel

     

   

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

50049 Zsák: 25 kg 600 kg 298 Ft/kg

Keverővíz:	 
kb. 6,75 l/zsák

Anyagszükséglet:
1 egység vízhez 3 egység SFM

KMT 402

TKM 887

SchnellFestMörtel
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Racofix® 2000 
Gyorsjavító
Schnellmontagemörtel

Racofix® 8700 
Gyorsjavító
Schnellmontagemörtel

Cement alapú, nagyon gyorsan szilárduló montázshabarcs. Már 
nagyon rövid idő elteltével nagyfokú felszakítóerő és nyomószilárdság 
érhető el vele. Erkélyekre és lépcsőkhöz. Vaskapuk, garázsajtók, cölöpök 
és különféle műszaki szerkezetek rögzítéséhez.

• kül- és beltérre
• vízszigetelő
• rozsdásodásgátló
• rendkívül szilárd
• nem képződik repedés
• 2 perc alatt köt
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány
Anyagvizsgáló és Kutatóintézet Berlin: 
 – „A betonvasra nincs korrodáló hatása” 
Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Cement alapú, nagyon gyorsan szilárduló montázshabarcs rögzítő 
szerkezetek, szaniterek, fogasok és dübelek azonnali szereléséhez.
Szélkövek fektetésénél gyorsító adalékként alkalmazható. 
• kül- és beltérre
• vízszigetelő
• rozsdásodásgátló
• rendkívül szilárd
• 3-5 perc alatt köt
• a DIN 4102-1 alapján nem éghető 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
Tanúsítvány
Anyagkutató- és Vizsgálati Intézet Berlin:
– a betonvasra nincs korrodáló hatása
Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

N
agyon környezetkím

él
ő

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

740 Vödör: 5 kg 360 kg 983 Ft/kg

Anyagszükséglet:
1 egység vízhez 3 egység  
Racofix® 8700 ill.  
felhasználás módjától függően

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

741 Vödör: 15 kg 495 kg 550 Ft/kg

Vödör:   5 kg 360 kg 700 Ft/kg

Anyagszükséglet:
1 egység vízhez 3 egység  
Racofix® 2000 ill.  
felhasználás módjától függően

N
agyon környezetkím

él
ő

Cement alapú, kloridmentes, nagyon	gyorsan	megkötő	szerelőha-
barcs, mely rövid idő elteltével kiemelkedő hajlító- és nyomószilárdság-
gal rendelkezik. Krómszegény az 1907/2006/EK szerint.

• 2 perc alatt köt
• rendkívül gyorsan megszilárdul
• rozsdásodásgátló
• rendkívül szilárd
• nem keletkeznek repedések
• víztaszító

Soprogyorscement
Sopro BlitzZement

     

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

350058 Vödör: 15 kg 495 kg 600 Ft/kg

Racofix® 2000

BlitzZement

Racofix® 8700
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Speciális habarcsok és anyagok

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!124 Építőanyag

Anyagszükséglet:
1,8 kg WSM 1 l űrtartalmú üreg 
kitöltésére

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/mm/m2

Racofix® Vízstopp
Racofix®WaterBlock
Hybrid-Abdichtung1-K

Tetőn átfedések szigetelése és lezárása

Tetőcserepek szigetelése és javítása

Ablakkeretek szigetelése

Kémények szigetelése és lezárása

Repedések és hibák javítása

Ereszcsatornák szigetelése és javítása

Racofix®WaterBlockalkalmazásiterületei

Egykomponensű,	rendkívül	flexibilis	oldószermentes és felhasz-
nálásra kész univerzális, polimer bázisú	szigetelőanyag	a ház körül 
felmerülő különféle alkalmazási területekhez. Renováláshoz, felújítás-
hoz kül- és belterületen, hibák kijavítására, ablak- és ajtókeretek 
szigetelésére,	a	tetőn	lévő	átfedésekhez,	áttörésekhez	valamint	
ereszcsatornák javítására.
 Alkalmazható számos alapfelülethez, pl.: beton, fa, kő, fém, homokkal 
beszórt tetőkartonok, sokféle műanyag vagy stiropor.

• felhasználásra kész
• rendkívül flexibilis
• gyorsan kiszárad
• már	2	óra	elteltével	esőálló
• kül- és beltérre
• átfesthető
• UV-álló
• nedves felületekre is alkalmazható
• páraáteresztő

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

588-03 Doboz: 3 kg 732 kg 5 358 Ft/kg

588-01 Doboz: 1 kg 684 kg 5 858 Ft/kg

588-71 Tubus: 438 g 648 kg 2 835 Ft/db

Racofix® WSM 
Vízbetöréstgátló 
anyag
WasserStoppMörtel

Cement alapú, műanyagnemesítésű gyors	tömítőhabarcs	csőtörések és 
vízbetörések eltömítéséhez pl. pincékben. Kifejezetten jól használható 
nyomás alatt álló vízbetörésekhez. Vízzel keverve a WSM egy plasz tikus, 
tixotróp, könnyen eldolgozható tömítő habarcsot képez.
Különösen alkalmas fúrt lyukak szigetelésére Sopro Verkieselung 
használata után.

• másodpercek alatt eltömíti a vízbetöréseket
• rendkívül vízzáró
• 90 másodpercen belül megszilárdul
• kiváló víztaszító képesség
• kloridmentes
• korróziót okozó anyagoktól mentes
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

680 Vödör: 5 kg 225 kg 1 650 Ft/kg

WSM 680

WB 588
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Nedvesség elleni vízszintes záróréteg Sopro Verkieselung-gal. 
Alkalmazható az aljzaton lévő üregekhez és hasadékokhoz. Ezen kívül 
felhasználható Sopro Verkieselung kapilláriszáró anyag reakciós ka-
talizátoraként valamint furatok kitöltéséhez. Minden téglából, betonból, 
kőből készült ásványi alapú építményhez valamint sziklaalapzathoz is.  

• kül- és beltérre
• Sopro Verkieselung-gal a feltörekvő nedvesség, a sókivirágzás és a 

nedves falazatok ellen

Furatkitöltőiszap
BohrLochschlämme

 

   Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

689 Karton 30 kg (6 x 5 kg zacskó) 450 kg 398 Ft/kg
Anyagszükséglet:
kb. 1,0 kg/l üregenként

Esztrichdilataciós
dübel
EstrichDehnDübel

 

Acéllal erősített, műanyag burkolatú, flexibilis speciális dübel.  
Esztrichek és dilatációs fugák utólagos összedolgozására. 
Beépíthető friss esztrichbe mint magasság	jelölő	vagy	csatlakoztató	
dübelezés.

• bel- és kültérre
• ásványi esztrich számos fajtájához
• nem befolyásolja az esztrich tágulását illetve zsugorodását 

Kapilláriskitöltő
Verkieselung

 

Speciális szilikátokat és hidrofobizáló összetevőket tartalmazó, oldószer-
mentes, egykomponensű kapilláris	kitöltő	koncentrátum. A lyukfúrásos 
eljárás során utólag bevitt kapilláris kitöltő és hidrofobizáló anyag hori-
zontális vízzáró réteget képez és megakadályozza, hogy a fal nedvesed-
jen. Felhasználható impregnálás során nedvszívó építőanyagok felületének 
kezelésére, valamint az aljazat alapozására vakolás vagy következő rétegek 
felvitele előtt. Nedvesedő	falakat	tartósan	szárazon	tartja.

• bel- és kültérre
• vizesedés ellen
• só képződése ellen
• fal nedvesedése ellen
• alapozóként következő rétegek alá
• fixálja az elhomokosodó vakolatot

Kiöntő	tölcsér a Sopro kapilláris kitöltő anyagához. Az utólag is hasz-
nálható kapilláris kitöltő és hidrofobizáló anyag horizontális vízzáró réte-
get képez és megakadályozza, hogy a fal nedvesedjen.
Az anyag felvitelével hosszútávon szárazon tarthatóak a pincékben, 
mélygarázsokban, víztárolókban, csatornarendszerekben lévő falak. Hasz-
nálható beton-, kő- és sziklafalakhoz. Megtartja az eredeti építőanyag 
jellegét, rögzíti azt, és védi a kivirágzástól, penészképződéstől. 

• bel- és kültérre
• vizesedés ellen
• só képződése ellen
• fal nedvesedése ellen

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

690 Kanna: 30 kg 480 kg 2 246 Ft/kg

Kanna: 10 kg 600 kg 2 329 Ft/kg

Anyagszükséglet:
kb. 7-24 tölcsér 1 fm falhoz a  
falvastagságtól függően

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

020 Karton: 20 db tölcsér 20 db 2 025 Ft/db

Anyagszükséglet:
kb. 2,5 kg/fm a felület szívóképessé-
gétől függően, 10 cm falszélességnél

Kapilláriskiöntő 
tölcsér
Verkieselungstrichter

 

Rend. sz. Kiszerelés Karton Nettó ár 

152 Karton: 10 db 10 db 2 106 Ft/db

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

BLS 689

VK 690

VKT 020

EDD152
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 cement alapú reaktív szigetelés
 megbízható, gyors kiszáradás
 rendkívül fl exibilis és bitumen mentes
 pincék külső falaihoz, építmények felújításához, 
lábazatok szigeteléséhez, vízszintes szigetelések-
hez, használati víztárolókhoz, stb.

Sopro ZR Turbo XXL –
cement alapú reaktív szigetelés

eXXtra Light!

nagyon kiadós

Szigetelés
mindenhova

Már 9 kg--os  

vödörben is!
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fagytól védeni kell.

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

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 

hatásáről (UV-álló)

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

2) Csak az A komponens. 
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Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!
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Pince szigetelő  
alapozó
KellerDichtGrundierung

Koncentrátum

 

Anyagszükséglet:
150 – 200 g/m²

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

Kenhető bitumenes  
szigetelő- & védőfólia
Isolier- & Schutz Anstrich

 

Ko

ncentrátum

1:10 arányban hígítva ví
zz

el
!

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

• gyorsan szárad
• felhasználásra kész
• könnyen bedolgozható
• szórható, hengerelhető és kenhető
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.) 

Oldószermentes, vízzel hígítható, bitumenemulziós előbevonat  
koncentrátum a DIN 18 195 2. része alapján. Alapozóként szívóképes, 
ásványi alapú aljzatokra a Sopro KellerDicht Super+, Sopro KellerDicht 
1-K, Sopro KellerDicht 2-K, Sopro KMB Flex 1-K és Sopro KMB Flex 
2-K-val történő későbbi szigeteléshez. Javítja a tapadóképességet az 
aljzathoz. A bedolgozás során nem szabadulnak fel éghető vagy egész-
ségkárosító gőzök.

• gyorsan kiszárad
• 1:10 arányban kell vízzel hígítani az építkezés helyszínén
• egyszerűen bedolgozható
• javítja a tapadóképességet
• szórható, hengerelhető és kenhető
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

Pince szigetelő 
mélyalapozó
KellerDichtVoranstrich

 

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

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

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

• gyorsan kiszárad
• használatra kész
• könnyen bedolgozható
• tapadásjavító
• szórható, hengerelhető és kenhető
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

755 Vödör: 10 kg 400 kg 1 142 Ft/kg

Vödör:   5 kg 400 kg 1 270 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

681 Kanna: 25 l 600 kg 787 Ft/l

Kanna: 10 l 600 kg 942 Ft/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

751 Vödör: 5 kg 400 kg 1 200 Ft/kg

ISA 755

KDG 751

KDV 681
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Bitumenes  
mélyalapozó
BitumenVoranstrich

 

SoproThene® 

mélyalapozó
Voranstrich

 

Egykomponensű, gyorsan száradó, fel hasz ná lás ra kész bi tu men máz, 
mely aljzat előkészítésként kiválóan alkalmazható bitumen, tető és 
egyéb csatlakozó rétegekhez 
Alapozóként növeli az összes következő Sopro bitumenes rétegek, hideg-
ragasztók és lakkok tapa dá sát és beszívódását. 
Kiválóan alkalmas régi bitu men  tartalmú szigetelőrétegekre, 
szigetelőrend sze rekre, de betonra, teljesen kifugázott falazatra, vakolat-
ra, fémre és fára is felhordható.  

• száradási idő kb. 15 perc
• tapadásjavító
• hidegen felhasználható
• felhasználásra kész
• egyszerűen felhordható
• kenhető, hengerelhető, szórható
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

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

• száradási idő kb. 45 perc
• száraz és enyhén nedves aljzatra
• tapadás javítására
• felhasználásra kész
• könnyen bedolgozható
• kenhető, hengerelhető, szórható 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

Por alakú adalékanyag minden fajta  Sopro 1-K bitumen vastagréteg-
hez (Sopro KMB Flex 1-K, Sopro  KellerDicht 1-K und Sopro Kel lerDicht 
Super+).
Az esőállóság és kiszáradás gyorsabb eléréséhez kedvezőtlen idő-
járás esetén.

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

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

  *

1-K Bitumen gyorsító
1-K Bitumen Beschleuniger

 

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

*  Csak Sopro 1-K 
bitumenes vastag-
rétegekkel.

Anyagszükséglet:
150 – 200 g/m²

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

759 Kanna: 25 l 600 kg    998 Ft/l

Kanna: 10 l 600 kg 1 219 Ft/l

Anyagszükséglet:
100–150  ml/m²

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

879 Vödör:10 l 320 kg 1 217 Ft/l

Vödör:  5 l 300 kg 1 386 Ft/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

657 Karton: 6 db 1 kg-os PE zacskó 768 kg 665 Ft/kg

BVA 759

879

BBS 657
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Egykomponensű, gyorsan kiszáradó, oldószermentes, polisztirollal 
dúsított, műanyagmodifikált bitumen vastagréteg flexibilis, repedés-
mentes építőipari szigetelések, illetve horizontális köztes szigetelőréte-
gek kialakításához.
Épületrészek összefutó fugái és nagy nyomású víznek ellenálló beton 
szigetelésére is alkalmas.
Ragasztóként védő-, drén- és szigetelőlapokhoz földalatti környezetben. 

• a DIN 18 533 (megfelel a DIN 18 195 4. és 6. részének) alapján W1-E, 
W-2.1-E, W3-E és W4-E2) vízbehatolási osztályba tartozik

• gyorsan esőálló  (kb. 4 óra3) elteltével)
• gyors száradási idő (2 nap)
• száradás után csekély veszteség a rétegvastagságából
• minimális tömörödés
• tökéletes felületet biztosít
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• egyszerű bedolgozás 
• felhasználásra kész
• szórható, kenhető
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt agresszív anyagoknak 
• radonbiztos
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

Tanúsítványok
MPA Karlsruhe:
– műanyagmodifikált, nem gyúlékony, bitumen vastagrétegek általános épületszigeteléseire 

vonatkozó építőipari jelzések 
Kemski & Partner: 
– passzívan radonzáró/radonmentes  

Pinceszigetelő Super+

KellerDicht Super+

 

Nagyon gyors   

 száradási idő. 

Rendkívül kiadós.

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

652 Vödör: 30 l 400 kg 998 Ft/l

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

Osztály Vízbehatolás

W1-E Talajnedvesség, nyomásmentes víz 

W1.1-E Talajnedvesség a földdel érintkező falaknál és padlólapoknál a talajon átszivárgó nagy mennyiségű víz esetén k > 10-4 m/s

W1.2-E
Talajnedvesség, nyomásmentes víz a földdel érintkező falaknál és padlólapoknál a talajon átszivárgó csekély mennyiségű 
víz esetén  k ≤ 10-4 m/s a DIN 4095 alapján készült szigeteléssel

W2-E Víznyomás (földdel érintkező falaknál, padlólapoknál és födém esetén)

W2.1-E Csekély víznyomás  a szigetelt építmény 3 m-es behatolási mélységig   

W2.2-E Nagy víznyomás  3 m feletti behatolási mélységig  

W3-E Nyomásmentes víz földdel érintkező födémeknél (a szigetelt építmény 10 cm-es behatolási mélységig)

W4-E
Felfreccsenő víz és talajnedvesség a lábazatnál, illetve kapillárisvíz a falban vagy alatta (felszívódási magasság nélkül; 
falakon lévő lábazatok esetén a peremük felső széle alatt 20 cm-től és a a felső perem felett 30 cm-ig érvényes).

Vízbehatolási osztályok a DIN 18 533 3) alapján

2) Keresztmetszet szigetelésként nem

Sopro
Bauchemie GmbH

R
A

DONBIZTO
S

R
A

D O N B IZ T O
S

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

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

KSP 652
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Pinceszigetelő 1-K
KellerDicht 1-K

 

Pinceszigetelő 2-K
KellerDicht 2-K

 

Anyagszükséglet:
3,5 – 4,6 l/m2  
a terheléstől függően  

A komponensek  

a dobozban  

mellékelve.

Egykomponensű, oldószermentes, polisztirollal dúsított, műanyag-modifi-
kált, bitumen vastagréteg flexibilis, repedésáthidaló, épület-szigetelések, 
illetve horizontális köztes szigetelőrétegek kialakításához. Épületrészek 
összefutó fugái és nagy nyomású víznek ellenálló beton szigetelésére is 
alkalmas. Ragasztóként alkalmazható védő,  vízelvezető és szigetelő leme-
zekhez  talajjal érintkező területeken. 

• a DIN 18 533 (megfelel a DIN 18 195 4. és 6. részének) alapján W1-E, 
W3-E és W4-E2) vízbehatolási osztályba tartozik

• rövid idő elteltével esőálló (kb. 5 óra1))
• gyorsan kiszárad
• csekély rétegvastagság csökkenés a  

kiszáradás után
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• felhasználásra kész
• szórható vagy kenhető
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt  

agresszív anyagoknak 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

Kétkomponensű, oldószermentes, polisztirollal dúsított bitu-
men-vastagréteg flexibilis, repedésáthidaló, épületszigetelések, illetve 
horizontális köztes szigetelőrétegek kialakításához.
Épületrészek összefutó fugái és nagy nyomású víznek ellenálló beton 
szigetelésére is alkalmas. Ragasztóként alkalmazható védő,  vízelvezető és 
szigetelő lemezekhez  talajjal érintkező területeken. 
 
• a DIN 18 533 (megfelel a DIN 18 195 4. és 6. részének) alapján W1-E, 

W-2.1-E, W3-E és W4-E2) vízbehatolási osztályba tartozik
• optimális szilárdság
• már rövid idő elteltével esőálló (kb. 3-5 óra1) után)
• gyorsan kiszárad
• kiszáradás után csekély rétegvastagság csökkenés
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• szórható vagy kenhető
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt agresszív  

anyagoknak
• radonbiztos 
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

Tanúsítvány 
Bautest GmbH, Dresden:
– műanyagmodifikált, nem gyúlékony, bitumen vastagrétegek általános épületszigeteléseire 

vonatkozó építőipari jelzések az A Építési Szabályzat 2 része, 2.39 pontja, a DIN 18195 4. és 6. 
részének megfelelően a nagy nyomású víznek kitett beton épületrészek fugáinak szigetelése 
az A Építési Szabályzat 3. részének 1,4 pontja alapján. 

Kemski & Partner: 
– passzívan radonzáró/radonmentes

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

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

752 Vödör 30 l 400 kg 966 Ft/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

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

440 kg 1 020 Ft/l

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

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

2) Nem, mint keresztmetszet szigetelés

2) Nem, mint keresztmetszet szigetelés

Sopro
Bauchemie GmbH
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S

KD 752

KD 754
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KMB Flex 1-K
Bitumenes szigetelő 
és ragasztó 
 

KMB Flex 2-K 
Bitumenes szigetelő
 

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

A porkomponens   

a dobozban  

mellékelve.

Sopro
Bauchemie GmbH

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

• a DIN 18 533 (megfelel a DIN 18 195 4. és 6. részének) alapján W1-E, 
W3-E és W4-E2) vízbehatolási osztályba tartozik

•  esőálló kb. 7 óra3) elteltével
• átszivárogtató- és szigetelőlapok ragasztásához
• hideg- és melegálló
• felhasználásra kész
• kenhető, szórható 
• ellenálló az építkezéseken általánosan előforduló összes természetes 

agresszív anyaggal szemben
•  DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

Anyagszükséglet:
3,9-5,1 l/m2 a vízbehatolástól füg-
gően1) 

Kétkomponensű, oldószermentes, szálerősített műanyagnemesítésű 
bitumen vastagréteg flexibilis, repedésáthidaló, épületszigetelések 
illetve horizontális köztes szigetelőrétegek kialakításához a DIN 18195 
4., 5. és 6. része alapján valamint épületrészek összefutó fugái és nagy 
nyomású víznek ellenálló beton szigetelésére is alkalmas.
Ragasztóként védő-, drén- és szigetelőlapokhoz földalatti környezetben. 
 
• a DIN 18 533 alapján (megfelel a DIN 18 195 4. és 6. részének) W1-E, 

W2.1-E, W3-E és W4-E 2) vízbehatolási osztály
• optimális szilárdság
• esőálló kb. 4óra3) elteltével
• gyorsan kiszárad
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• szórható vagy kenhető
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt  

agresszív anyagoknak 
• radonbiztos
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

Tanúsítvány 
Bautest GmbH, Dresden:
– műanyagmodifikált, nem gyúlékony, bitumen vastagrétegek általános épületszigeteléseire 

vonatkozó építőipari jelzések az A Építési Szabályzat 2 része, 2.39 pontja, a DIN 18195 4. és 6. 
részének megfelelően a nagy nyomású víznek kitett beton épületrészek fugáinak szigetelése 
az A Építési Szabályzat 3. részének 1,4 pontja alapján

Kemski & Partner: 
– passzívan radonzáró/radonmentes

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

650 Vödör: 30 l 360 kg 883 Ft/l

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

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

540 kg 913 Ft/kg

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

2) Keresztmetszet szigetelésként nem

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

2) Keresztmetszet szigetelésként nem

1) A DIN norma alapján a nedves 
rétegvastagságot 25%-kal meg kell 
növelni
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KMB 651
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Teljes termékskála 
épületek szigeteléséhez
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SoproThene® 878 
Bitumenes  
szigetelőanyag
Bitumen- Abdichtungsbahn

SoproThene® 
Zárószalag
Abschlussband Vlies

SoproThene® 
Alumínium zárószalag
Abschlussband 
Aluminium

SoproThene® 
Ragasztószalag
Klebeband

(kétoldalas)

SoproThene® 
Ragasztószalag 
(sarokhoz)
Eckband  

R
A

DONBIZTO
S

R
A

D O N B IZ T O
S

Öntapadós, hidegen ragasztható, flexibilis, repedésáthidaló, bitumen-
tartalmú szigetelőanyag műanyagmodifikált bitumenből, amit elasztikus 
hordozórétegre visznek fel. Alkalmazható rugalmas épületszigetelések 
vagy padlólapok szigetelésének kialakítására. Pincék külső falaihoz, balko-
nokhoz, teraszokhoz.  
Alapozáshoz használjon SoproThene® Voranstrich-t (lásd 125. o.).

• bel- és kültérre, falra, aljzatra
• a DIN 18 533 (megfelel a DIN 18 195 4. részének) alapján W1-E és 

W4-E  vízbehatolási osztályba tartozik
• IA, IIA, IB és IIB terhelési osztályba tartozik a DIN 18 531 alapján  

(megfelel a BK B0 osztálynak a ZDB ismertető alapján)
• kiváló ragasztó erő alacsony hőmérsékleten is
• Z és L szigetelések dupla falú szerkezetek kivitelezéséhez 
• vulkanizált bitumenmasszából (50 mm széles)
• tiszta, könnyű bedolgozás
• azonnal víz- és esőálló
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

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

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

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

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

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

Anyagszükséglet:
 1,1 m2/m2   

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

878-01 Tekercs: 15 m (100 cm széles) kb. 397 kg 4 073 Ft/m

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

878-09 Tekercs: 15 m (300 mm széles), vastagság: kb. 1,5mm 2 042 Ft/m

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

878-08 Tekercs: 15 m (100 mm széles), vastagság: kb. 1 mm 1 357 Ft/m

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

878-06 Tekercs: 25 m (100 mm széles), vastagság: kb. 1,5 mm 2 246 Ft/m

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

878-07 Tekercs: 15 m (100 mm széles), vastagság: kb. 1,5 mm 1 808 Ft/m

ST 878



Bi
tu

m
en

es
 a

ny
ag

ok

Bitumenes anyagok   

135

Bitumenes javító- és 
szigetelőanyag
BitumenSpachtel

 

Bitumenes hideg-
ragasztó
BitumenKaltKleber

 

Bitumenes tetőlakk
BitumenDachLack

 

Anyagszükséglet:
400 – 500 ml/m²

Anyagszükséglet:
300 – 500 g/m²

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

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

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

• vízzáró, ellenáll az időjárás viszontagságainak
• nem öregszik el
• UV álló
• szálerősített, nagyon szilárd, jó tapadást biztosít
• könnyen bedolgozható
• felhasználásra kész, kenhető
• hidegen bedolgozható
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

Felhasználásra kész bitume nes hidegragasztó bitumenes tetőszi-
getelő rendsze rek ragasztásához lapos vagy enyhén lejtő tetőkhöz, 
illetve régi és új bitumenes tető szerkezetek szigeteléséhez. Felhordható 
betonra, va ko latra, felhasználható fagy- és hőálló bitumenes szi ge-
telőrendszerekhez. Me le gí tés nél kül fel dol goz ha tó, a hígító ki pá rol gá sa 
után ru gal mas ma rad.
Csak lapos tetőkhöz, max. 5° lejtéssel.

• vízzáró, ellenáll az időjárás viszontagságainak
• nem öregszik el
• hidegen bedolgozható
• könnyen feldolgozható
• kenhető, simítható
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

Felhasználásra kész, oldószermentes, gyorsan száradó szigetelő- 
és védőréteg régi és új bitumenes tető felületekhez, zsindelyhez, ásványi 
anyagból valamint fából vagy fémből készült tetőszerkezetek régi és új 
bitumenbevonataihoz és rétegeihez. 

• vízzáró, ellenáll az időjárás viszontagságainak
• nem öregszik el
• száradási idő kb. 20 perc
• hidegen felhordható
• könnyen bedolgozható
• kenhető, hengerelhető, szórható
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor  (lásd 171. o.)

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

766 Vödör: 5 l 300 kg 1 486 Ft/kg

Doboz: 1 kg (16 db/karton) 384 kg 2 856 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

660 Vödör: 10 kg 440 kg 1 200 Ft/kg

Vödör:   5 kg 300 kg 1 498 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

661 Vödör: 30 l 540 kg    983 Ft/l

Vödör:   5 l 300 kg 1 427 Ft/l

BIS 766

BKK 660

BDL 661
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Pinceszigetelő   
üvegszövet-háló
KellerDicht- Armierung

 

Szivárogtató  
rendszer pincékhez
KellerDrainSystem

6 mm

 

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 m²/m²

Bitumen- és lúgálló műanyag borítású üvegselyem szövet a vastag 
rétegű bitumenes szigetelés erősítése és vastagság ellenőrzésére 
flexibilis és repedést áthidaló épületszigetelések készítésénél. 
Alkalmazható a Sopro KellerDicht Super+, Sopro KellerDicht 1-K, Sopro 
KellerDicht 2-K, Sopro KMB Flex 1-K és Sopro KMB Flex 2-K, ZR Turbo 
XXL anyagokból készült szigeteléseknél valamint rétegek repedésektől 
veszélyeztetett területein megerősítésnek.

• beltéri és kültéri használatra
• a DIN 18 533 alapján erősítő háló (megfelel a DIN 18 195  6. részének) 
• víz és időjárásálló
• kötéstávolság 4 x 4 mm
• erősítő betét hajlatoknál és éleknél
• könnyű alkalmazni
• a repedésáthidalás erősítésre

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

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

Méret: 1,25 m × 14 m (17,5 m²)

Tanúsítvány 
Vízügyi Kísérleti Állomás, Karlsruhe:
 – Építmények védelmére szolgáló vízelvezetés a 
       DIN 4095 szabvány szerint
Textilépítési és Környezetvédelmi Intézet, Greven:
– CE jelzés a DIN EN 13 252 alapján

Anyagszükséglet:
 1,1 m2/m2   

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

662 Tekercs: 50 m (100 cm széles) kb. 256 kg 842 Ft/m

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

663 Tekercs: 14 m (125 cm széles) kb. 75 kg 4 658 Ft/m

KDA 662

KDS 663
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Olajstopp
Ölstopp

 

Pinceszigetelő  
dilatációs szalag
KellerDichtBand

Anyagszükséglet:
kb. 1 l/m²

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell.

Sopro
Bauchemie GmbH

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

• beltérre, falra és padlóra

• rendkívüli fedést biztosít
• repedésáthidaló
• gyorsan szárad
• felhasználásra kész
• egykomponensű
• a kontrasztszínek biztosítják, hogy a rétegek jól megkülönböz-

tethetőek legyenek

Tanúsítvány
Anyagvizsgálati Intézet Karlsruhe:
– általános építőipari előírások (abP) beton, vakolat és esztrich rétegek festésére vonatkozó-

an felfogókádakban, tartályokban

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

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

rotbraun ÖS 636

Kontrasztszín*

grau ÖS 635

Alapszín*

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

Keverőszár  
bitumenhez
Rührquirl für  Bitumen

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

Méret: 160 x  160 x 600 mm

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

756 Tekercs: 10 m (240 mm széles) 9 450 Ft/m

Rend. sz. Kiszerelés Nettó ár 

018 db 1 650 Ft/db

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

635 grau Vödör: 5 l 416 kg 3 903 Ft/l

636 rotbraun    

KDB 756

Keverőszár

ÖS 635
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KM 743

Szállítás és tárolás alatt 
fagytól védeni kell. 

Anyagszükséglet:
kb. 25 kg/m² cm rétegenként 

Gyors habarcs
KellenMörtel schnell

 

Hideg aszfalt
KaltAsphalt

 

Anyagszükséglet:
kb. 1,8 kg szárazanyag/ 
friss habarcs dm3

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

743 Zsák: 25 kg 1000 kg 509 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

655 Vödör: 25 kg (vákuum csomagolásban) 600 kg 1 340 Ft/kg

Rendszertermék
aknafelújításhoz vízmegkötés

er
ős

en kristályos

Rendszertermék
aknafelújításhoz

Cement alapú, állékony, gyorsan kötő, zsugorodáskompenzált javító- és 
vakoló habarcs gyors munkavégzéshez magas- és mélyépítésben. 
Rendkívül gyors a kikeményedési folyamat, ezért korai szilárd-
ságát is gyorsan eléri. Csatornaépítésnél habarcsként aknagyűrűk 
telepítéséhez, megemeléséhez és szereléséhez, csatorna építő köve-
zetek (klinker) elhelyezéséhez, fugák kitöltésére valamint a betonépí-
tési és javítási munkálatoknál gyors, szilárd, terhelhető habarcskötések 
létrehozása. Tartóoszlopok, támasztékok, teraszkorlátok reprofilozására. 

• kül- és beltérre
• rendkívül gyorsan megszilárdul
• nagy mechanikus nyomó-, hajlító- és húzószilárdság
• zsugorodáskompenzált
• kikeményedés kezdete kb. 15 perc elteltével
• teljes szilárdság kb. 20 perc elteltével
• járható kb. 2 óra elteltével
• szemcseméret 0-0,5 mm
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint 

Egykomponensű, oldószermentes, felhasználásra kész, hidegen beépít-
hető reaktívaszfalt. Hibák, mint pl. felfagyások, kitört részek gyors és 
tartós karbantartására. Útburkolatok javítására csatornafedelek/
utcai csatorna összefolyók felújítására, járdák, parkolók, beton vagy 
aszfalt ipari padlók karbantartására. Rendkívül terhelhető magas hőmér-
séklet mellett is. Fagy- és esőálló.

• már 30 perc elteltével teljesen terhelhető
• nagyon szilárd
• felhasználásra kész
• 1-5 cm-es rétegvastagsághoz, egy rétegben
• azonnal megindulhat a forgalom a javítás után
• GISCODE BBP10 

3 Szétterítés1 A hibás rész megtisztítása

4 Nedvesítés 5 Tömörítés 6 Közvetlenül rendkívül terhelhető 30 
perc elteltével

2 Sopro KaltAsphalt felhordása

Sopro KaltAsphalt egyszerű bedolgozása

Nagy 
terhelhetőség

Nagy 
terhelhetőség

KA 655
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Keverővíz:  
3,00-3,50 l/zsák

Anyagszükséglet:  
kb. 2,1 kg szárazanyag/friss habarcs dm3  

Keverővíz:  
3,25-3,50 l/zsák

Anyagszükséglet:  
kb. 2,1 kg szárazanyag/ 
friss habarcs dm3 

VM S 
Gyors kiöntőhabarcs
VergussMörtel schnell

 

Keverővíz:  
2,60-3,00 l/zsák

Anyagszükséglet:  
kb. 2,1 kg szárazanyag/ 
friss habarcs dm3 

VM 12 
Kiöntőhabarcs
VergussMörtel

2 – 12 cm

 

VM 4 
Kiöntőhabarcs
VergussMörtel

1 – 4 cm

 

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

744 Zsák: 25 kg 1000 kg 498 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

856 Zsák: 25 kg 1000 kg 349 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

745 Zsák: 25 kg 1000 kg 374 Ft/kg

Rendszertermék
aknafelújításhoz

vízmegkötés

er
ős

en kristályos

Cement alapú, gyorsan kötő, zsugorodáskompenzált, rendkívül 
folyékony kiöntőhabarcs gyors kikeményedési folyamattal és 
korai szilárdsággal. 15 cm-es kiöntési magasságig. Aknafedelek és 
kiegyenlítő gyűrűk kiöntéséhez, táblák, cölöpök, oszlopok, stb. rög-
zítésére. Alkalmazható felújításoknál, ipari padlók, közlekedési felületek 
kialakításánál, amennyiben azokat rövid időn belül át kell adni.
• kül- és beltérre
• rendkívül gyorsan megszilárdul
• szemcseméret 0-2,5 mm
• kiöntési magasság 15 cm-ig
   kisebb felületeknél (pl.: aknafedelek felújítása) 20 cm-ig dúsítatlanul
• zsugorodáskompenzált 
• különösen sokáig folyékony
• kikeményedés kezdete: kb. 15 perc elteltével
• megszilárdulás: kb. 30 perc elteltével
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Cement alapú, zsugorodáskompenzált, sokáig folyékony, nagy szilárd-
ságú kiöntőhabarcs. Max.4 cm-es rétegvastagságig. Vasbeton szerkeze-
tek oszlopainak és tartópilléreinek karbantartásánál, előfeszített hid- 
elemekhez, beton lapokhoz,fedelekhez és felületekhez (pl.: ipari padlók). 
Beton elemek fugáinak merev lezárásához.

• kül- és beltérre
• szemcseméret 0-2,5 mm
• kiöntési magasság 4 cm-ig
• zsugorodáskompenzált
• különösen sokáig folyékony
• kikeményedés kezdete: kb. 5 óra elteltével
• megszilárdulás: kb. 5,5 óra elteltével
• rendkívüli végszilárdság
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Cement alapú, zsugorodáskompenzált, kiemelkedően sokáig folyékony, 
nagy szilárdságú  kiöntőhabarcs. Variálható kiöntési magasság 2-12 
cm. Acélszerkezetek, kapcsolódási pontok, oszlopok, gépek alatti alapok, 
futósínek, kazán alapok, polcszerkezetek támasztékai, készbeton elemek 
csatlakozási, merev falfugák üregmentes kitöltésére.

• kül- és beltérre
• szemcseméret 0-5 mm
• kiöntési magasság 2-12 cm 
• zsugorodáskompenzált
• különösen sokáig folyékony
• kikeményedés kezdete kb. 11 óra elteltével
• teljes megszilárdulás kb. 12 óra elteltével
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok:
Anyagvizsgálati Intézet Nordrhein-Westfalen:
–  DAfStb irányelvek alapján történő vizsgálat „Cement alapú kiöntőbeton és 

kiöntőhabarcs előállítása és alkalmazása“ 2006 június
–  a Német Beton és Készelemgyártó Ipari Szövetség, Bonn  

ideiglenes ismertetője alapján végzett vizsgálat a fagy és szórósó ellenálló- 
képességről :

Anyagkutató és Vizsgáló Intézet, Berlin: 
„Nincs a betonvasra korrodáló hatása.”

Nagy 
terhelhetőség
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Külső-belső homlokzati anyagok

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

Kü
ls

ő-
be

ls
ő 

ho
m

lo
kz

at
i a

ny
ag

ok

140 Építőanyag

Beton tapadásjavító
BetonKontakt

 

Anyagszükséglet:
150 – 300 g/m²  az aljzat  
tulajdonságaitól függően 

Kvarchomokkal kevert, erősen lúgálló műanyag diszperzió beltéren 
ásványi aljzatok előkezelésére. Főleg a rossz szívóképessége, sima felü-
lete és vastagsága miatt a betonhoz javasoljuk használatát. A Sopro 
BetonKontakt tűzzáró réteget és tapadóhídat képez a nehezen 
vakolható felület és a felhordandó gipsz, mész  vagy gipszvakolat között. 
Különösen ajánljuk az elsimított, helyszínen készült betonhoz valamint a 
lehúzott beton készelemekhez.

• beltér
• 2 mm-es fúvókával szórható
• tapadóhíd és tűzzáró
• erősen lúgálló
• száradási idő kb. 12 óra
• szín: oxid piros

LF-Mélyalapozó
LF-Tiefgrund

 

Anyagszükséglet:
150 – 350 ml/m²  az aljzat  
szívóképességétől függően

Oldószermentes, fehér-áttetsző, polimerdiszperziós  bázisú, speci-
ális mélyalapozó enyhén porzó felületek, mint pl.: cement, mész, 
mészcement- és gipszvakolatok megkötéséhez. Gipsz, gipszkarton és 
gipszlemez felületek szívóképességét erősen csökkenti és kiegyen-
líti. Alkalmazható tapétázás vagy vakolás előtti alapozáshoz. 
Csempézés előtti alapozáshoz Sopro Grundierung-ot ajánljuk.

• falra, aljzatra, bel- és kültérre
• vízpára áteresztő
• nagymértékben megszilárdítja az aljzatot
• mélyre beszívódik
• nagyon kiadós
• erős megkötő hatás
• nem szappanosodik el
• oldószermentes

Homlokzati  
impregnáló
FassadenDicht

 

Anyagszükséglet:
0,1-0,5 l/m²

Oldószert tartalmazó, víztaszító egykomponensű sziloxán-impreg-
náló szer ásványi alapú vakolóanyagok, vakolatok, meszes homokkö-
vek, téglák, máz nélküli klinkertéglák, cementtermékek, ásványi színbe-
vonatok páraáteresztő impregnálásához verő eső ellen.

• csak kültérre
• megvéd a szennyeződéstől és átnedvesedéstől
• gyorsan szárad
• páraáteresztő
• felhasználásra kész
• szórható, hengerelhető, kenhető

Szállítás és tárolás alatt  
fagytól védeni kell.

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

848 Kanna: 5 l 320 kg 1 427 Ft/l

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

544 Vödör: 20 kg 480 kg 1 164 Ft/kg

Vödör:   5 kg 400 kg 1 404 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

712 Kanna: 6 l 446 kg 5 260 Ft/l

LFT 848

BK 544

FAD 712
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Durva kvarchomok
Quarzsand grob

(0,40 – 0,80 mm)

 

Felhasználható habarcsokba keverve, műgyanta vagy epoxigyanta 
alapozók illetve rétegek beszórásához. Uszodaépítésben kapilláris-
záró fugákhoz, valamint epoxigyanta habarcsok előállításához.

• tűzön szárított

Tanúsítvány
BG Közlekedés:
– hajóépítési engedély rendszerelemként Sopro EPG 522, 

Sopro PU-FD 570/571, Sopro QS 507, Sopro No. 101 S1 és Sopro TFb-val: MED eng. sz.: 
118.316 (fal) und 124.115 (padló),  
USCG eng. sz.: 164.112/EC0736/118.316 (fal) und 164.117/EC0736/124.115 (padló)

Anyagszükséglet:
felhasználástól függően

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

511 Zsák: 25 kg 1050 kg 166 Ft/kg

Kristály kvarchomok
Kristallquarzsand

(0,06  –  0,20 mm)

  

Sopro FugenEpoxi schlank-kal keverve az uszodaépítésben kapilláris-
záró fugák valamint epoxigyanta habarcsok előállításához.

• tűzön szárított

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

607 Zsák: 25 kg 1050 kg   227 Ft/kg

DYX® Cementfesték
DYX®-Zementfarbe

 

Ásványi alapú, hidraulikusan megszilárduló festékbevonat új épületekhez, 
felújításokhoz valamint műemlékhez. 
A bevonat ellenáll a fagyás-olvadás váltakozásának valamint víz-illetve 
az időjárás okozta terheléseknek. Felhasználható gyárak csarnokaiban, 
mosó-konyhákban, pincékben, garázsokban és istállókban.

• kül- és beltér
• új és régi építmények homlokzataira és belső falaira
• nem nyújt táptalajt a penészképződéshez
• szín: weiß 0 (fehér)
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

700 Zsák: 5 kg 1000 kg 898 Ft/kg
Anyagszükséglet:
0,6 – 0,8 kg/m² három rétegben

DYX 700

KQS 607

QS 511
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Repadur KS 
Korróziógátló habarcs
Korrosionsschutzmörtel 
1-K PCC

 

Repadur MH 
Tapadóhíd
Mörtelhaftbrücke PCC

  

Repadur 50 
Betonjavító habarcs
Betoninstandsetzungsmörtel 
PCC

Anyagszükséglet:
kb. 120 g/fm vas ∅ = 10 mm 

Keverővíz:
2,6 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 2,0 kg/m² mm rétegenként  

Keverővíz:
5,4 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,65 kg/m2 mm rétegenként  

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

850 Vödör: 5 kg 360 kg 1 270 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

851 Zsák: 25 kg 1000 kg 825 Ft/kg

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

852 Zsák: 25 kg 1000 kg 532 Ft/kg
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KS 850

MH 851

Repadur 50

Az árak az ÁFA összegét 
nem tartalmazzák!

Cementkötésű tapadóhíd, habarcs a Repadur 50-nel történő későbbi 
betonpótláshoz. A DIN EN 1504 alapján bevizsgált - "Termékek és 
rendszerek beton hordozószerkezetek védelmére és karbantartására" 
valamint a ZTV-ING  be ton ja ví tá si in téz ke dé sek és a DAfStb ja ví tá si 
irány el vei nek meg fe le lően. 
A legjobb tapadás elérése érdekében a Repadur 50 újraprofilizáló 
későbbi felviteléhez.

• egykomponensű
• kül- és beltérre
• kötött burkolatok könnyű megmunkálásához betonaljzatokon
•	 javítóhabarcsok	könnyű	eldolgozásához	és	jobb	tapadása	érde-

kében
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány:
Polymer Intézet:
– általános  építőipari tanúsítványok (abP) a Sopro PCC-rendszerre vonatkozóan Sopro Repa-

dur KS, Sopro Repadur 50 és Sopro  Repadur 5 anyagokkal

Cementkötésű, szálerősített betonjavító	habarcs	reprofilizáláshoz	 
és beton aljzatok nagy felületű rétegezéshez.   A DIN EN 1504 alapján 
bevizsgált - "Termékek és rendszerek beton hordozószerkezetek védel-
mére és karbantartására" valamint a ZTV-ING  be ton ja ví tá si in téz ke-
dé sek és a DAfStb ja ví tá si irány el vei nek meg fe le lően. Nagyon	szilárd	
betonjavító habarcs. Repadur MH-val készült friss tapadóhídba bedol-
gozva kitűnően simítható.

• egykomponensű
• kül- és beltérre
 • rétegvastagság 10-50 mm
• ásványi alapú 
•	 szálerősített
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány:
Polymer Intézet:
– általános  építőipari tanúsítványok (abP) a Sopro PCC-rendszerre vonatkozóan Sopro Repa-

dur KS, Sopro Repadur MH és Sopro  Repadur 5 anyagokkal

Cementkötésű, korróziógátló	habarcs beton szerkezetek karbantartá-
sára. A DIN EN 1504 alapján bevizsgált - "Termékek és rendszerek beton 
hordozószerkezetek védelmére és karbantartására" valamint a ZTV-ING  
be ton ja ví tá si in téz ke dé sek és a DAfStb ja ví tá si irány el vei nek meg fe le-
lően. Az	elrozsdásodott	tartóvasak	kezelésére,	a	korrózióvédelem	
helyreállítására.

• egykomponensű
• bel- és kültérre
• ásványi alapú
• könnyen bedolgozható
• kenhető
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány:
Polymer Intézet:
– általános  építőipari tanúsítványok (abP) a Sopro PCC-rendszerre vonatkozóan Sopro Repa-

dur MH, Sopro Repadur 50 és Sopro  Repadur 5 anyagokkal
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Repadur 5 
Betonsimító habarcs
Betonfeinspachtel PCC

Keverővíz:
4,5 l/zsák 

Anyagszükséglet:
kb. 1,75 kg/m² mm rétegenként  

Rend. sz. Kiszerelés Raklap Nettó ár 

853 Zsák: 25 kg 1000 kg 562 Ft/kg

Betonjavítás Sopro Repadur rendszerrel

Repadur 5 Ce men tkötésű be ton si mí tó ha barcs be	ton	al	ja	za	tok	ki	egyen			lí	té	sé
hez	és	pó	rusle	zá	rás	hoz beton szerkezetek karbantartására. A DIN EN 
1504 alapján bevizsgált - "Termékek és rendszerek beton hordozószerke-
zetek védelmére és karbantartására" valamint a ZTV-ING  be ton ja ví tá si 
in téz ke dé sek és a DAfStb ja ví tá si irány el vei nek meg fe le lően. Kiegyenlíti 
a Repadur 50-ből korábban elkészített réteget. Sima felülete előkészíti a 
felületvédelmi rendszerek felhordását.

• egykomponensű
• kül- és beltérre
• rétegvastagság 1-5 mm
• pórusok és bemélyedések kitöltésére
• aljazat előkészítés a további rétegek felvitele előtt
• betonsimító	habarcs	betonfelületek	javításához
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány:
Polymer Intézet:
– általános  építőipari tanúsítványok (abP) a Sopro PCC-rendszerre   

vonatkozóan Sopro Repadur KS, Sopro Repadur MH és Sopro  Repadur 50 anyagokkal

1Aljzatelőkészítés

3Tapadóhíd felvitele 4 Javítóhabarcs bedolgozása 5 Felület lezárása

2 Korrózióvédelem

1 Aljzat előkészítése 

2 Korrózióvédelem: Repadur KS 

3 Tapadóhíd: Repadur MH 

4 Javítóhabarcs: Repadur 50 

5 Felület lezárása: Repadur 5


