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Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 11 

Az aljzat előkészítése

Alapozási táblázat

Az aljazat lealapozása észszerű és szükséges lépés annak 
érdekében, hogy a kiegyenlítő anyagok a lehető legjobban 
tapadhassanak az alattuk lévő réteghez. Megkülönböztetünk 
szívóképes és nem szívóképes aljazatokat, melyek más-más 
alapozóanyag használatát igénylik. Az alapozóra kerül a 

felületkiegyenlítő réteg. Számos esetben a tapadóhidat az 
aljzatkiegyenlítő réteggel együtt, „friss-a-frissre” eljárással 
hordják fel.

* Kérjük, vegyék figyelembe a termék aktuális műszaki adatlapját.

"friss-a-frissre"

Sopro HE 449

Határidős kivitelezés 
(száradási idő nélkül)

szellőztetett

Sopro GD 749

hígítatlan

• •

hígítottAljzat

Nem szívóképes

Régi kerámia burkolat

• •Terrazzo

• •Szilárd lakkréteg

•Öntött aszfalt/esztrich

• •Természetes / beton kő

•Nem szívóképes beton

•Régi ragasztóanyag

Szívóképes:

• •Cement esztrich

• •Szívóképes beton

•*Kalcium-szulfát esztrich

•Száraz esztrich

Kölönleges megoldások:

Sopro EPG 522 (hígítatlan) kvarchomokkal megszórvaSzilolit magnéziás esztrich

Sopro ESG 868 (hígítatlan) kvarchomokkal megszórvaOlajjal szennyezett beton/esztrich

Sopro HPS 673
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Aljzatok kiegyenlítése, szintezése11 

Az aljzat előkészítése

Sopro Grundierung (GD 749)
Oldószermentes, világos kék, műgyanta ala-
pozó ala po zó erős- és ve gyes nedvszívó- 
képességű alj za tok ra. Cement esztrichek, 
kalcium-szulfát esztrichek (anhidrit- és anhid-
rit folyékony esztrichek), száraz esztrichek, 
gipsz kar to nok, mész kő ce ment- és gipsz va ko-
la tok elő ke ze lé sé hez. Erős nedvszívóképes-
ségű alj za tok ese té ben víz zel hí gít ha tó. Gipsz 
tartalmú aljzatokra vagy Sopro folyékony 
kiegyenlítő anyagok felhordása előtt hígítatla-
nul, koncentrátumként alkalmazzuk.*

Sopro Epoxi-Grundierung
Oldószermentes, nem pigmentált, kétkompo-
nensű epoxi-folyékonygyanta. Alapozóként 
alkalmas porózus felületek megerősítéséhez, 
ásványi alapú aljzatokra és kötésközvetítőként 
sima aljzatokra, mint pl. fém, öntött aszfalt és 
régi bevonatokra. Kálcium-szulfát esztrich 
alapozója nagy formátumú lapok burkolásá-
nál. Az alapozás befejeztével a felület 
beszórása következik Sopro Quarzsand grob 
vagy fein-nal.
Cement kötésű aljzatok kapilláris szigetelésé-
hez, szaka dások gyantázásához, fugák kiön-
téséhez lefolyóknál és kapilláristörő fugák 
előállításához. Sopro Kristallquarzsand-dal 
vagy Sopro Quarzsand grob-bal keverve 
epoxihabarcsként eldolgozható. 
Víz-, tengervíz-, szennyvízálló és ellenáll a 
lúgoknak, hígított savaknak, sóoldatoknak, 
kőolajnak, kenő- és üzemanyagoknak. 
Nedves, cement alapú aljzatok kapillárisszige-
teléséhez parketta, PVC stb. gyors lerakása 
céljából.

Sopro EpoxiSperrGrund (ESG 868)
Oldószermentes, kétkomponensű epoxi záró-
réteg friss vagy nedves esztrich aljzatok előké-
szítéséhez. Használható olajtól megtisztított 
betonon. Kiváló tapadási és nedvesedési tulaj-
donságainak 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 savaknak, sóoldatoknak, 
kőolajnak, kenő- és üzemanyagoknak.

Sopro HaftPrimer S (HPS 673)
Oldószermentes, világosszürke, kvarchomok 
tartalmú, polimer diszperzió alapú, speciális 
alapozó. Tapadóhidat képez a tömör, sima, 
nem szívóképes aljazaton csempék és járóla-
pok lerakása előtt. Különösen ajánljuk meglé-
vő kerámia burkolatokra. Felhasználható fa, 
öntött aszfalt, magnézia esztrich, régi ragasz-
tómaradványok, lakk és PVC aljazatra.. 

Sopro Haftemulsion (HE 449)
Műanyag diszperzió, amely tapadóhídként 
szolgál ásványi alapú vakolatokhoz, esztri- 
chekhez, aljzatkiegyenlítőkhöz (pl. Sopro FS 
15 plus). „Friss-a-frissre” felhordható.
Habarcsok, esztrichek és iszapok adalékaként 
is használható.
Figyelem: „friss a frissre“ eljárásnál csak 
annyi Sopro Haftemulsion kenjenek fel, 
amennyi nem szárad ki. 

se
hr emissionsa

rm

se
hr emissionsa

rm

Speciális alapozók:

* Kérjük, vegyék figyelembe a termék aktuális műszaki adatlapját.
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Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 11.1

Önterülő anyagok

Gyakran nem megfelelően vízszintesek és simák az alja-
zatok, melyekre kerámia-, illetőleg természetes kő vagy 
másfajta burkolóanyagok kerülnek. Ez pedig meghatározó 
tényező főleg nagy formátumú lapok esetén.
Ez azt jelenti, hogy az aljzatot ki kell egyenlíteni. A meg-
felelő aljzatkiegyenlítő anyagok kiválasztásakor az alábbi 
tulajdonságok a döntőek:

1. A létrehozandó réteg vastagsága

2. Az aljzat anyaga  
(tulajdonságai)

3. Lejtbeton vagy vízszintes sima felületű aljazat  
(nincs lejtés = önterülő aljzatkiegyenlítő  
használata)

Hordozóképes 
aljzat

FS 10 plus
3-12 mm

FS 15®

40 mm

Rapidur® FE
70 mm 

Sopro FS 15® plus  
40 mm-ig

Sopro Rapidur® FE  FließEstrich 
20 – 70 mm

Sopro FließSpachtel FS 15 plus felhordása, mint az aljzat előkészítése, nagy 
formátumú lapok vékony ágyazatba történő fektetése előtt.  

Sopro önterülő aljzatkiegyenlítő anyagai

Aljzatkiegyenlítő anyagok rétegvastagságaTulajdonságok:

• aljzatra
• beltérre
• önterülő
• nagyon jól bedolgozhatósági, terülé-

si és szilárdhabarcs tulajdonságokkal 
rendelkezik a Mikrodur® technológia 
által. Optimális terülési tulajdonságait 
a Superplasticizer (nagy teljesítményű 
folyósító) biztosítja.

• gyorsan megszilárdul,  
2-3 óra múlva járható 

• ellenáll görgőszék terhelésének
• alkalmas padlófűtéshez
• géppel felvihető
• krómszegény a 1907/2006/EK szerint

Sopro FS 10 plus 
3-12 mm

N
agyon környezetkím

él
ő N

agyon környezetkím
él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő
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Aljzatok kiegyenlítése, szintezése11.1

Önterülő anyagok

Sopro HF-S 563 
4 – 40 mm

Amennyiben egy helyiségben funkciójánál fogva nincs szük-
ség fedőburkolatra, akkor olyan habarcsot kell használni, 
amely nemcsak nagy szilárdságú, de ellenáll a felületét érő 
dörzsölés hatásainak is. 

A Sopro HF-S 563 önterülő, pumpálható, gyorsan szilárduló, 
cement alapú, nagyon jól terhelhető aljzatkiegyenlítő. A 
Mikrodur® technológia biztosítja a rendkívüli szilárdságot. 
Közvetlenül alkalmazható esztétikus, sima, nem szívóképes 
felületek előállításához, pl. üzemekben, csarnokokban, rak-
tárakban, bevásárlóközpontokban, stb.  
.

A Sopro FließSpachtel hochfest HF-S egyszerű, gépi felhordása.

A Sopro Haftemulsion felhordás, majd „friss a frissre“ eljárással  a  Sopro 
FließSpachtel hochfest HF-S bedolgozása.

Tökéletesen vízszintes, megszilárdulása után dörzsölésálló felület.

Sopro HF-S 563 
rétegvastagsága

Ajánlott termék

Dörzsölésálló aljzatkiegyenlítő (Sopro Fließspachtel hochfest HF-S 563)

4 – 40 mm

N
agyon környezetkím

él
ő
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Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 11.1

Önterülő anyagok

SoproDur® HF-L EpoxiLack hochfest

Sopro FließSpachtel hochfest HF-S

Rendszerfelépítés: 
Sopro HF-S 563   
SoproDur® HF-L 513

SoproDur® HF-L 513  
A komponens

SoproDur® HF-L 513  
B komponens

SoproDur® HF-L 513 védőbevonattal előállított felület egy hulladéktároló-
ban csempézett falakkal kombinálva.

Számos kialakítási lehetőséget nyújt a SoproDur® HF-L védőbevonat a 
felületképzésben .

SoproDur® HF-L 513 egyszerű felületek kivitelezéséhez garázsokban, pin-
cékben.

Kívánságra Sopro HF-S 563-mal előállított rétegek bevonha-
tók SoproDur® HF-L 513 epoxi gyanta védőbevonattal, mely 
megszórható kvarchomokkal és színező anyagokkal, ezáltal 
különféle felületek hozhatók létre. 

Ajánlott termékek:

Műgyanta alapú védőbevonat (SoproDur® HF-L 513)

nyersbeton
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Aljzatok kiegyenlítése, szintezése11.1

1–30 mm

Gyorsan szilárduló, fehér, önterülő, pumpálható, alfa fél-
hidrátbázisú aljzatkiegyenlítő gipsz, kalcium-szulfát esztrich 
(anhidrit és anhidrit folyékony esztrich) és száraz aljzatok 
kiegyenlítésére. Alkalmas miden fajta padlóburkolat – mint 
pl.: kerámia és természetes kő lap és csempe, textília és 
rugalmas burkolóanyag – alá sima, vízszintes, kifogástalan 
felület képzésére.

• aljzat
• beltér
• rétegvastagság: 1–30 mm,  
 10 mm rétegvastagság 
 esetén homokszórással szaporítható 
 szemcseméret: 0-2 mm 
• bedolgozási idő: kb. 40 perc
• járható: kb. 3 óra elteltével
• burkolható: 10 mm rétegvastagságig kb. 24-36 óra
• alkalmas padlófűtéshez

Kalcium-szulfát esztrichhez kifejlesztett folyékony önterülő aljzatkiegyenlí-
tő az összfelépítményben fellépő feszültségek levezetésére.

Kalcium-szulfát aljzatok 
és öntöttaszfalt esztrichek

Önterülő anyagok

Sopro AnhydritFließSpachtel (AFS 561) 
1 – 30 mm

Sopro AFS 561 kiöntése.

Kalcium-szulfát esztricheket (anhidrit esztrich) csak bizonyos termékekkel lehet együtt használni, hogy megakadályoz-
ható legyen a kötést gyengítő ettringit képződés (lásd a 7.3 fejezetet), illetve az anyagnak hasonló tulajdonságokkal kell 
rendelkezni a zsugorodás és a tágulás terén, hogy a tapadási problémák elkerülhetők legyenek.

Ajánlott termék

Rétegrend 
Sopro AFS 561

1 – 30 mm 
rétegvastagság

Sopro 
AFS 561

Kalcium-szulfát esztrich 
(anhidrit esztrich)

Öntöttaszfalt esztrich:
Az öntött aszfalt esztrichre hőre lágyuló tulajdonsága miatt, lehűlését követően csak kis rétegvastagságban szabad 
cement alapú aljzatkiegyenlítő anyagot felvinni (max. 5 mm).  A Sopro AFS 561-ben fellépő igen csekély mechanikai 
feszültség miatt öntött aszfalt esztrichen is problémamentesen alkalmazható 30 mm-es rétegvastagságig. Az esztrich 
réteg felületét először Sopro HPS 673 tapadásnövelő szerrel kell lekezelni. A Sopro HPS 673 kiszáradása után a felületet  
Sopro EpoxiGrundierung-gal (EPG 522) le kell zárni!

se
hr emissionsa

rm
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Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 11.1

Fa aljzatok

Önterülő, gyorsan szilárduló, cement alapú, szálerősített,  
flexibilis aljzatkiegyenlítő. Fa- és ásványi aljzatok ki- 
egyenlítésére, különösképpen renoválásoknál, felújítások-
nál.

• aljzatra
• beltérre
• rétegvastagság:  3–40 mm, 20 mm rétegvastagságtól 
 homokszórással kell szaporítani
 szemcseméret: 0-4 mm 
• flexibilis
• bedolgozási idő: kb. 20-30 perc
• járható: kb. 2 óra elteltével
• burkolható: 10 mm rétegvastagságig kb. 24 óra 
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Egyenetlen, sérült fapadló (gerendázat) tökéletes kiegyen-
lítésére Sopro FAS 551 extrém önterülő aljzatkiegyenlítőt 
alkalmaznak.

Önterülő anyagok

Sopro FAS 551
3 – 25 mm

Ajánlott termék

Sopro FAS 551 kiöntése és szellőztetése tüskés hengerrel fa padlón.

3–25 mm

Szálerősített, vékony rétegű aljzatkiegyen-
lítés fa aljzaton

Elvetemedett, egyenetlen feszültség-
gel terhelt fa aljzat

se
hr emissionsa

rm
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Aljzatok kiegyenlítése, szintezése11.1.1

Fuga nélküli padló „ambiento® floor“

Amennyiben a padló műszaki kialakításával szemben támasztott követelmények mellett a látványa is fontos szerepet játszik,  
(pl.: üzletek), lehetőség van egy rendkívül szilárd, cement alapú aljzatkiegyenlítő beszerzésére a kívánt színben.
A Sopro ambiento® floor olyan design önterülő aljzatkiegyenlítő, mellyel színes, nagyon szilárd, fuga nélküli padlófelületeket 
lehet létrehozni..

Önterülő anyagok

ambiento® floor egy ruházati üzletben.

ambiento® floor 3 színben kapható:

se
hr emissionsa

rm
silver

flanellgrau

weiß

Az ambiento® floor-ral létrehozott padlófelületek közvetlenül használhatóak, számos kialakítási lehetőséggel rendelkeznek 
és különböző helyiségekben alkalmazhatók.  .

Az építkezés helyszínén készítsenek egy mintafelületet, mivel mindegyik beépített padló az adott körülmények között 
egyedi, ezáltal pedig a következő munkafolyamatnál másképp viselkedhet.

További színek nagy mennyiség megrendelése esetén.

A felület alapozása Sopro Epoxi–Grundierung-gal (EPG 522), majd a 
beszórása homokkal.   

Az aljzat előkészítése, adott esetben csiszolással/marással.

Bedolgozás

Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek a kikeményedett Ambianto Floor színétől..
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Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 11.1.1

Az ambiento® floor bekeverését alaposan elő kell készíteni.

Megfelelő Dr. Schnell/Dr. Schutz termékekkel védhetjük és ápolhatjuk az 

ambiento® floor felületét.

Az ambiento® floor szétterítését és tömörítését tüskés hengerrel is 
végezhetik. 

Az ambiento® floor szétterítése a felületen.

Néhány óra elteltével az  ambiento® floor megköt, és járható lesz.

Sopro Epoxi-Grundierung (EPG 522) beszórása homokkal.
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Aljzatok kiegyenlítése, szintezése11.2

3 m
m

30 m
m

Sopro RAM 3® 
Sopro AMT 468

cement esztrich
Beton vagy

A vízszintes, sima felületek mellett (pl.: lakások) szükség 
van különböző lejtésű felületek kialakítására is vízfelverődés 
vagy padlóösszefolyók esetében (balkonok, üzemek). 

Ilyen esetben nagy szilárdságú felületképző anyagra 
alkalmazása szükséges a lejtés kialakításához, vagy a fal 
síkján található felületi egyenetlenség kijavításához.

Lejtés kialakítása betonon vagy esztrichen.

Lejtés kialakítása Sopro RAM 3® Felújító és kiegyenlítő habarccsal teraszon.

Műanyag adalékkal nemesített, szürke, 
cement alapú, gyorsan szilárduló javító-
habarcs. Különösen alkalmas beton és 
vakolat alapú falfelületek simítására és 
javítására. Ezenkívül lejtőspachtliként és 
padlófűtéshez is alkalmazható. Ideális 
gyors építkezésekhez és renoválá sok-
hoz. Összetételének köszönhetően egy- 
szerűen eldolgozható. 

• aljzatra, falra 
• kül- és beltérre
• trassz tartalmú
• rétegvastagság: 2–30 mm
• bedolgozási idő: kb. 45 perc
• járható: kb. 6 óra elteltével
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Cement alapú, gyorsan kikeményedő, 
univerzálisan alkalmazható tartós fel-
újító és kiegyenlítő habarcs fal- és 
padlófelületeken gyors vakolás, glet-
telés és javítás elvégzéséhez ásványi 
aljzatokon, mint pl.: beton, pórusbe-
ton és falazat. Kiemelkedő bedolgo-
zási tulajdonságokkal rendelkezik, jól 
formázható. Ideális felújításokhoz. Már 
2 óra elteltével burkolható csempével. 
Alkalmazható vizes és nedves helyisé-
gekben valamint balkonokon teraszo-
kon. A gyors száradás miatt a felvitel-
ből adódó egyenetlenségek falgyaluval 
már korán eltávolíthatók.  

• rétegvastagság 3-30 mm
• padlóra, falra, mennyezetre 
• bel-és kültérre
• nyitott idő kb. 20 perc
• járható kb. 1,5 óra elteltével
• burkolható 2 óra elteltével
• megfelel a DIN EN 998-1 szabvány- 
   nak, CS IV szilárdsági osztály
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Nagy szilárdságú anyagok

Sopro Ausgleichs-
Mörtel Trass  
(AMT 468)
kb. 12 óra elteltével 
burkolható

Sopro RAM 3® 

Renovier- & 
AusgleichsMörtel
kb. 2 óra elteltével 
burkolható

Lejtés kialakítása

Ajánlott termékek

Rámpa kialakítása, pl.: garázsajtónál.

Mind a két termék esetében létre kell hozni 
kenhető szigetelő réteget, amennyiben a felület 
állandó vagy időszakosan visszatérő átnedvese-
désnek van kitéve!  

N
agyon környezetkím

él
ő
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Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 11.2

Cement alapú, gyorsan kikeményedő, 
univerzálisan alkalmazható tartós fel-
újító és kiegyenlítő habarcs fal- és 
padlófelületeken gyors vakolás, glet-
telés és javítás elvégzéséhez ásványi 
aljzatokon, mint pl.: beton, pórusbe-
ton és falazat. Kiemelkedő bedolgo-
zási tulajdonságokkal rendelkezik, jól 
formázható. Ideális felújításokhoz. Már 
2 óra elteltével burkolható csempével. 
Alkalmazható vizes és nedves helyisé-
gekben valamint balkonokon teraszo-
kon. A gyors száradás miatt a felvitel-
ből adódó egyenetlenségek falgyaluval 
már korán eltávolíthatók.  

• rétegvastagság 3-30 mm
• padlóra, falra, mennyezetre 
• bel-és kültérre
• nyitott idő kb. 20 perc
• járható kb. 1,5 óra elteltével
• burkolható 2 óra elteltével
• megfelel a DIN EN 998-1 szabvány- 
   nak, CS IV szilárdsági osztály
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Sopro RAM 3® 

Renovier- & 
AusgleichsMörtel
kb. 2 óra elteltével 
burkolható

Épületfelújításnál gyakran arra van szükség, hogy új kerámia 
burkolat vékony ágyazóhabarcsba fektetése előtt a függő-
legestől eltérő falfelületet kiegyenlítsék, illetőleg a rajta lévő 
bemélyedést vagy kiugrást szintbe hozzák.

A Sopro RAM 3® habarcs alkalmazását ajánljuk, a leggyor-
sabb kiegyenlített, burkolható felület létrehozásához.

Falazat kiegyenlítése Sopro RAM 3® habarccsal  csem-
pék vékony ágyazatba történő fektetéséhez.

A falazat kiegyenlítése Sopro RAM 3® habarccsal 
csempék és lapok vékony ágyazatba történő 
fektetéséhez.

Ajánlott termék

Nagy szilárdságú anyagok

Falazat

Sopro GD 749

Sopro RAM 3® 

Kenhető 
szigetelés

Csempe

Vékony 
ágyazóhabarcs

min. 2 – 3 mm

max. 30 mm

N
agyon környezetkím

él
ő
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Uszodaépítés

Az uszodaépítésben alkalmazott medencetestekhez csak 
speciálisan kifejlesztett, cement alapú, mészhidrát-mentes 
javító és kiegyenlítő anyagokat lehet alkalmazni.  

A Sopro SchwimmBadPutz-ot (SBP 474) speciálisan erre a 
célra fejlesztették ki, és megfelel a ZDB ismertető 
„Uszodaépítés“ fejezetében támasztott követelmé-
nyeknek. Ezen kívül az SBP 474 gyorsan kiszárad, és 
ezáltal a többi munkafolyamat is késedelem nélkül 
végezhető (szigetelés, burkolás). 

A Sopro SBP 474 kézzel is könnyen felhordható.

Alumínium lehúzóléccel a Sopro SBP 474 egyszerűen elsimítható.

Nagy felületekre a Sopro SBP 474 géppel is feldolgozható.

A Sopro SBP 474 könnyen modellezhető sablon segítségével a medencé-
ben. 

Nagy szilárdságú anyagok

Sopro 
SchwimmBadPutz 
(SBP 474)

N
agyon környezetkím

él
ő

PCC 
habarcs 

mészhidrát 
hozzáadása 

nélkül»Uszoda építé
s«

M
eg

fe
le

l a
 ZDB ismertetőn

ek

PCC 
habarcs 

mészhidrát 
hozzáadása 

nélkül!!
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Különleges felhasználási területek

Nagy mechanikai terhelésnek kitett felületeknél (tehergép-
jármű közlekedés, villás targonca használata) mindig szükség 
van a felület részleges javítására. Ez azt jelenti, hogy rámpák 
javításához a legmagasabb minőségi igényt is kielégítő 
habarcsra van szükség..

Medencefej záróköveinek burkolása Sopro EE 771-gyel.

Nagy terhelésű felület, pl.: rámpa.

Nagy szilárdságú epoxi műgyanta felhordása nagy, mozgó és pontszerű 
terhelés felvételére.

Sopro EpoxiMörtel (EE 771) kitűnik kiváló tulajdonságaival:
• extrém szilárdság kikeményedése után
• kiváló tapadási szilárdság
• ellenáll a vegyi hatásoknak
• könnyen bedolgozható

Sopro EpoxiMörtel (EE 771) 

Sopro EE 771-gyel 
rögzített padlóösszefolyó

Ajánlott termék

Nagy szilárdságú anyagok

1 Kenhető szigetelés

2 Flexibilis vékony ágyazat

3 Sopro Epoxi Mörtel (EE 771)

4 Fugázó anyag, pl.: Sopro TitecFuge®

5 Elasztikus fugázó anyag, pl.: Sopro SanitärSilicon

B Beton

BA Padlóösszefolyó

D Szigetelés

E Esztrich

F Csempe

2 F 1 D BA

5 3 E 4 B

Figyelem: Sopro EpoxiMörtel-lel (EE 771) olyan 
vékony rétegű, úszó esztrich konstrukciók alakíthatók 
ki, melyek az akadálymentes zuhanyzók építéséhez 
szükségesek. Lásd 3. fejezet.
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Renovier- & 
AusgleichsMörtel 
RAM 3® RAM 454

DGNB: 4-es  
legmagasabb minőségi 
besorolás, 8. sor**

Fließspachtel  
FS 10 plus
DGNB: Höchste 
Qualitätsstufe 4,  
Zeile 8**

FließSpachtel  
hochfest HF-S 563

DGNB: 4-es  
legmagasabb minőségi 
besorolás, 8. sor**

Faser FließSpachtel
FAS 551

DGNB: 4-es  
legmagasabb minősé-
gi besorolás, 8. sor**

SchwimmbadPutz 
SBP 474

DGNB: 4-es  
legmagasabb minőségi 
besorolás, 8. sor**

AnhydritFließSpachtel
AFS 561

DGNB: 4-es  
legmagasabb minőségi 
besorolás, 8. sor**

Környezetkímélő kiegyenlítő és javító anyagok* – önterülő

Környezetkímélő kiegyenlítő és javító anyagok* – nagy szilárdságú

Rendszerfelépítés vázlata

Sopro termékrendszerek a   
fenntartható építéshez

N
agyon környezetkím

él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő N

agyon környezetkím
él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő N

agyon környezetkím
él
ő

 * Termékeinkről teljes áttekintést a fenntarthatósági brosúráinkban talál.
**  DGNB (Fenntartható Építés Német Védjegye) alapján az értékelés „ENV1.2 Kockázatok a helyi élővilágra“ (2015).


