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Alapelvek

Az építőanyagok megbízható védelme a feltörő víz vagy
nedvesség ellen nem csak az épület értékének megőrzését
szolgálja, hanem a törvényalkotó által előírt kötelezettség is.
A pince építéséhez felhasznált építőanyagok (falazat +
alap), mint pl.: pincefalazó blokkok, mészkő téglák, beton
bár megfelelnek a statikai követelményeknek, csak bizonyos
esetekben képeznek vízzáró réteget.
A pincéket tehát meg kell védeni kívülről az átnedvesedéstől, vagyis szigetelőréteget kell felhordani.
Úgy két évtizede a hagyományos értelemben vett bitumenes szigetelések mellett az ún. bitumenes vastagrétegű
szigetelőrendszerek kerültek bevezetésre.
A kivitelezési munkálatokat a „Talajjal érintkező épületrészek műanyagmodifikált vastagrétegű bitumenréteggel történő szigetelésének és tervezésének (KMB)
irányelvei” valamint a DIN 18 195 (2011 december) szabályozza.
A szigetelés igénybevétele szempontjából a legfontosabb
tényező a talaj vízáteresztő képessége. Megmérik, hogy
a föld milyen gyorsan vezeti el a vizet. Ha a vízáteresztési
tényező k>10 –4 m/s, ez azt jelenti, hogy a föld legalább
0,1 mm/másodperc sebességgel vezeti el a talajvizet.
Amennyiben ez az érték kevesebb, akkor kevésbé áteresztő
talajról beszélünk. Ebben az esetben a felgyülemlő víz nyomást fejt ki a szigetelésre.
A Sopro KellerDicht-Abdichtungssystem pinceszigetelő
rendszert, mely számos műszaki követelménynek eleget
tesz ezen a területen, a következőkben leírt vízterhelés esetén alkalmazzuk.
A DIN 18 195 négyféle vízterhelést ill. víz által okozott
igénybevételt különböztet meg, amitől az épületet, de
főképpen a talajjal érintkező épületrészeket védeni kell.

Vastag szigetelőréteg felhordása pince küldő falára.

Vízterhelés: talajnedvesség, nem felgyülemlő víz a
padlón és a falakon (DIN 18195, 4. rész)
Vízterhelés: nyomást nem kifejtő víz a födémen és a
vizes blokkokban (DIN 18195, 5. rész)
Vízterhelés: felgyülemlő víz
(DIN 18195, 6. rész)
Vízterhelés: kívülről nyomást kifejtő víz
(DIN 18195, 6. rész))

Kérjen kivitelezési jegyzőkönyvet
Infó: 06 23/458-040
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Terhelési osztályok
Vízterhelés a 2011. decemberében kiadott DIN 18195 sz. szabvány szerint
Építmény

Víz fajtája

Beépítés helyzete

A talajjal érintkező fal és aljazat a mért vízszint felett

Szivárgó víz
Árasztásos öntözés
Használati víz

Földdel érintkező fal, aljazat
és födémlemezek a mértékadó vízszint alatt

Talajvíz

Víztározók, medencék

Használati víz

Talajnedvesség, nem felgyülemlő szivárgó víz
(DIN 18195-4)

Nyomásmentes víz,
közepes igénybevétel
(DIN 18195-5)

Felgyülemlő szivárgó víz
(DIN 18195-6),
külső víznyomástól

Feltörő talajvíz

DIN 18195-6
9. rész

Balkonok és építményrész lakásépítésnél,
vizes blokkok lakásépítésnél

Nyomásmentes víz, közepes
igénybevétel

DIN 18195-5
8.2 rész

Kihasznált tetőterek, növényekkel teleültetett tetők,
vizes blokkok (kivéve lakásépítés),
uszodák

Nyomásmentes víz, nagy
igénybevétel

DIN 18195-5
8.3 rész

Nem használt tetőterek, időjárásnak kitéve szilárd használati
réteg nélkül, extenzív növényzetet beleértve

Nyomásmentes víz

DIN 18531

Minden talajtípus,
épületfajta és építési mód

Külső víznyomás

DIN 18195-6
8. rész

Szabadban, épületben

Belső víznyomás

DIN 18195-7

Kevésbé vízáteresztő talaj
k ≤ 10–4 m/s

Csapadék

Vízterhelés

DIN 18195-4

Feltörő víz
Szivárgó víz

Vízszintes és lejtős felületek a
szabadban vagy a földben;
fal- és padlófelület vizes blokkokban

a DIN alapján

Talajnedvesség és
nem felgyülemlő
szivárgó víz

Nagy mértékben vízáteresztő talaj
k > 10–4 m/s

Kapilláris víz

Szigetelés fajtája

Vízbehatás módja

Magas vízállás

Alkalmazás

Pince fala
és
padlója

Pince fala
és
padlója

Pince fala
és
padlója

Szigetelés
kivitelezése

Elvezetéssel
Elvezetés nélkül

Minimális szárazréteg vastagság**

2 rétegben*

2 rétegben,*
széleknél és
hajlatoknál
üvegszövet háló
erősítéssel

2 rétegben,*
üvegszövet háló
erősítéssel

* Az első rétegnek olyan száraznak kell lenni a második felhordása előtt, hogy ne sérüljön

3 mm

3 mm

4 mm

Sopro termék
Sopro KellerDicht Super+
Sopro KellerDicht 1-K
Sopro KellerDicht 2-K
Sopro KMB Flex 1-K
Sopro KMB Flex 2-K

Megfelelő min.
nedves
rétegvastagság
3,5
3,7
3,5
3,9
3,5

mm
mm
mm
mm
mm

Sopro KellerDicht Super+
és Sopro KellerDicht-Armierung

3,5 mm

Sopro KellerDicht 1-K
és Sopro KellerDicht-Armierung

3,7 mm

Sopro KellerDicht 2-K
és Sopro KellerDicht-Armierung

3,5 mm

Sopro KMB Flex 1-K
és Sopro KellerDicht-Armierung

3,9 mm

Sopro KMB Flex 2-K
és Sopro KellerDicht-Armierung

3,5 mm

Sopro KellerDicht Super+
és Sopro KellerDicht-Armierung

4,6 mm

Sopro KellerDicht 1-K
és Sopro KellerDicht-Armierung***

4,9 mm

Sopro KellerDicht 2-K
ésSopro KellerDicht-Armierung

4,6 mm

Sopro KMB Flex 1-K
és Sopro KellerDicht-Armierung***

5,1 mm

Sopro KMB Flex 2-K
és Sopro KellerDicht-Armierung

4,7 mm

** a levétel időpontjában

SoproThene®
bitumenes
szigetelőanyag
x

x

*** feltörő talajvíz esetében (DIN 18 195-6)

Figyelem: A DIN 18195-5 ill. 18195-6 nem tartalmazza a "nyomásmentes víz - nagy igénybevétel" és "külső víznyomás
(talajvíz, behatolási mélység ≤ 3 m ) vízterhelési osztályokat” a műanyagnemesített bitumenes vastagrétegű bevonatokra
vonatkozólag. A munkavállaló köteles megbízó figyelmét a DIN 18195-től való eltérésre felhívni.
Ilyen esetben a szigetelés kivitelezését a VOB-nak és a DIN 18336 C rész 0.3 bekezdésének megfelelően szerződésben
rögzíteni kell, és a műszaki leírásban a teljesítményt egyértelműen és részletesen meg kell határozni.
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Vízterhelés
Talajnedvesség és nem felgyülemlő
szivárgó víz falon és padlón (DIN
18 195-4)
A szigetelést a talajnedvesség veszi
legkevésbé igénybe. Ennek megfelelően a tervezés során ezzel a vízterhelési módozattal csak akkor szabad számolni, ha mind a talaj, mind a visszatöltésre szolgáló anyag igen áteresztő
(k > 10-4 m/s), mint például homok és
kavicsréteg esetén.

Csapadék

Nyomásmentes víz födémen és vizes
blokkokban (DIN 18 195-5)

Felgyülemlő szivárgó víz
(DIN 18 195-6)

Ez esetben megkülönböztetünk
• közepesen és
• nagyon igénybevett
szigeteléseket.

Ez a terhelési mód akkor fordul elő, ha
a pinceszint külső falazata vagy az aljazat a talajfelszín alá megy legfeljebb 3
méter alapozási mélységig, a talaj nem
vízáteresztő, és nincs átszivárogtató
lemez.

Vízszintes és lejtős építményszerkezet
esetén mérsékelt igénybevételről van
szó, ha a víz nem fejt ki hidrosztatikus
nyomást. Ide tartoznak a kültéri balkonok, a teraszok, melyek alatt nincs lakótér és a lakásokban lévő fürdőszobák.
Nagy igénybevételről beszélünk külterületen, pl.: tetőterasz, intenzíven
zöld növényzettel beültetett terület,
parkolóház födém, stb. valamint beltéren található úszómedencék körül lévő
terület, nyilvános zuhanyozók és ipari
konyhák esetén.

Csapadék

≤ 3m
Alapozási mélység

≤ 300 mm

Mért vízállás

Vízterhelés: felgyülemlő szivárgó víz
DIN 18195-6.

Vízterhelés: talajnedvesség a falon és az aljzaton
DIN 18195-4.

Ha a talaj kevésbé áteresztő (k ≤10 –4
m/s), a DIN 4095 alapján átszivárogtató lemezt kell alkalmazni, mely tartósan betölti funkcióját.

Külső víznyomás (DIN 18 195-6)

Csapadék

Szivárogtató
réteg

Szivárgás

Az alapozási és merülési mélységtől, a
talajfajtától függetlenül minden talajjal érintkező építményszerkezetet le
kell szigetelni a külső víznyomás ellen,
amennyiben talajvízzel vagy rétegvízzel
érintkezne.

Csapadék
Csapadék

Szivárogtató
réteg

Szivárgás

Vízterhelés: nem felgyülemlő szivárgó víz falon és
az aljzaton DIN 18195-4.

Vízterhelés: nyomásmentes víz födémen és vizes
blokkokban DIN 18195-5.
Az olyan felületzáró szigetelés esetén,
amelyre kerámia lap- vagy csempeburkolat
kerül, a ZDB műszaki ismertető „Felületzáró
szigetelés kivitelezési tudnivalói lap- és
csempeburkolatok esetén kül- és beltéren”
valamint a „Általános építőipari vizsgálati
igazolás eléréséhez szükséges (abP) alapvető vizsgálati irányelvek a folyékony állapotban feldolgozásra kerülő szigetelőanyagokra vonatkozóan, melyekre csempe- vagy
lapburkolat kerül“ vonatkozik (lásd 3. fejezet).

Talajvíz/
Mért vízállás

Vízterhelés: külső
DIN 18195-6.

víznyomás

( talajvíz)
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DIN 18 534 – Belső terek szigetelése
2017-ben lépett érvénybe az új, belső terek szigeteléséről szóló DIN 18 534, mely minden részletében kiváltotta a régi DIN
18 195-t (szigetelési szabványok). A burkoló ipar számára a legnagyobb jelentőssége annak van, hogy a kenhető/folyékony
rétegzárásokat bedolgozták a szabványokba (DIN 18 534 3. rész), és ezáltal megkapták a szabványos szigetelések státuszát.
Ez a jövőben mindenképpen megkönnyíti a tervezési és kivitelezési munkákat!
Természetesen ez hatással van a pincék illetve minden szigetelendő, földdel érintkező építményre.
DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533

DIN 18531
Használatban lévő vagy
használaton kívüli
tetők szigetelése

DIN 18532
Beton közlekedési
utak szigetelése

DIN 18533
Talajjal érintkező
építmény részek

DIN 18534
Belső terek
szigetelése

Az új DIN 18 533 – Földdel érintkező építmény részek – érvényben van:
•
•
•
•
•

talajnedvesség, nyomásmentes víz
kívülről nyomást kifejtő víz
nyomást nem kifejtő víz földdel érintkező födémenN
felfreccsenő víz a falak lábazatánál
kapillárisvíz a földdel érintkező falakban és alattuk

A szabvány tartalmazza a tekercses és folyékony szigetelő anyagok kivitelezésére vonatkozó szabályozást, ami három részből áll:
1. rész: Tervezési és kivitelezési alapelvek, követelmények
2. rész: Szigetelés tekercses szigetelő anyagokkal
3. rész: Szigetelés folyékony szigetelő anyagokkal

400
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Az újdonságot az jelenti, hogy a vízterhelés keretein belül nem csak a terhelési osztályokról, hanem az úgynevezett vízbehatolásról is szó esik.

Vízbehatolási osztályok
1.

W1-E

2.

W1.1-E

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

3.

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

4.

W2-E

5.

W2.1-E

Csekély víznyomás a szigetelt építmény 3 m-es behatolási mélységig

6.

W2.2-E

Nagy víznyomás 3 m feletti behatolási mélységig

7.

W3-E

Nyomásmentes víz földdel érintkező födémeknél (10 cm-es behatolási mélységig az építmény szigetelésén)

8.

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 felső perem
felett 30 cm-ig érvényes)

Talajnedvesség, nyomásmentes víz

Víznyomás (földdel érintkező falaknál, padlólapoknál és födém esetén)
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Vízállás megállapítása (DIN 18 533-1)
A szigetelendő felülettel a víz különböző intenzitással, akár csak talajnedvesség formájában, érintkezhet.
A szigetelésre ható földből származó vízbehatolás az építmény elhelyezkedésétől és a helyszínen uralkodó körülményektől
függ.
Az építménynél meg kell ismerni a mért vízállást!
A vízállást meghatározza:
1. a természetes időjárási viszonyokból adódó talajvíz ingadozás,
vagyis a mért vízállás (HGW)
és
2. a mért legmagasabb vízállás (HHW)
A tervezésnél a mért legmagasabb vízállást kell figyelembe venni!
„A mért vízállást lejtős vagy helyi, árvízveszélyes területeken a konkrét helyre vonatkozó megállapítások hiányában a mért
legmagasabb vízállás adatainak megfelelően kell megállapítani.“

GOK

HGW / HHW

GOK = talajszint

402

HGW = mért vízállás		

HHW= mért legmagasabb vízállás
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W1-E osztály

Talajnedvesség/nyomásmentes víz

W1.1-E

Erősen vízáteresztő talaj (k > 10-4 m/s)

Vízelvezetés
nélkül
„ohne Dränung“

GOK

stark wasserdurchlässig
nagyon
vízáteresztő

50 cm

HGW / HHW
GOK = talajszint

W1.2-E

HGW = mért vízállás		

HHW= mért legmagasabb vízállás

Kevésbé vízáteresztő talaj (k < 10-4 m/s)

„elvezetéssel“

GOK

kevésbé áteresztő

elvezetés
30 cm

HGW / HHW

GOK = talajszint

HGW = mért vízállás		

HHW= mért legmagasabb vízállás
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W2-E osztály
W2.1 – E

Nyomást kifejtő víz
Közepes víznyomás 3 m vízmélységig
a felgyülemlett víz

I.Situation
helyzet I

Vízelvezetés
nélkül
„ohne Dränung“

GOK

≤ 3m

k ≤ 10-4 m/s

HGW / HHW

GOK = talajszint

W2.1-E

HGW = mért vízállás		

HHW= mért legmagasabb vízállás

Közepes víznyomás 3 m vízmélységig
a ≤ 3 m vízmélység a talajvízben

II. helyzet
Situation II

GOK

HGW / HHW

Tetszőleges
beliebig

GOK = talajszint

404

HGW = mért vízállás		

≤ 3m

HHW= mért legmagasabb vízállás

Pinceszigetelés

14
Alapelvek

W2.1-E

Mérsékelt víznyomás 3 m-es vízmélységig
a ≤ 3 m vízmélység áradásban (HHW)

III. helyzet
Situation III

HGW / HHW

Tetszőleges
beliebig

≤ 3m

GOK

GOK = talajszint

W2.2-E

HGW = mért vízállás		

HHW= mért legmagasabb vízállás

Nyomást kifejtő víz erős behatása 3 m vízmélység felett
a elvezetés nélkül
a felgyülemlett víz magasabb, mint 3 m
a kevésbé vízáteresztő talaj

I. helyzet
Situation I

GOK

kevésbé
áteresztő
wenig durchlässig
≥ 3m

HGW / HHW

GOK = talajszint

HGW = mért vízállás		

HHW= mért legmagasabb vízállás
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W2.2-E

Nyomást kifejtő víz erős behatása 3 m vízmélység felett
a talajvíz/árvíz 3 m felett
a a legmagasabb vízállásnál a szigetelést több, mint 3 m magas nyomást kifejtő vízoszlop terheli

II.
helyzetII
Situation

GOK

HGW / HHW

Tetszőleges
beliebig

GOK = talajszint

W3-E

HGW = mért vízállás		

≥ 3m

HHW= mért legmagasabb vízállás

Nincs víznyomás talajjal érintkező födémen
a beszivárgó csapadékvíz
a elvezetés felgyülemlő víz nélkül (lejtés kialakítása, átszivárogtatás)
a a felgyülemlett víz magassága nem haladhatja meg a 10 cm-t

GOK

≥ 30 cm

HGW / HHW

GOK = talajszint

406

HGW = mért vízállás		

HHW= mért legmagasabb vízállás
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W4-E

Felfreccsenő víz és talajnedvesség a lábazatnál illetve kapilláris tevékenység a falban és
alatta
a a fal lábazatánál a talajszinttől 20 cm-t lefele és 30 cm-t felfelé tervezik a terhelést, ami a többi
vízbehatolási osztályra nem vonatkozik..
Csapadékvíz, mely behatol a kéthéjú falazatba, a héjazatok
közé.

Felfreccsenő víz

GOK 30 cm
20 cm

kapillárisokon keresztül feltörő víz

GOK = talajszint
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A szigetelési munkák besorolása (szigetelő anyagok)
A vízbehatolási osztályok mellett fontos a megfelelő szigetelési technika (szigetelő anygok) kiválasztása, a szigetelendő
aljzaton lévő repedések figyelembe vétele, illetve hogy hogyan fogják a felületet a későbbekben használni.

Repedések – Repedési osztályok
Repedések kialakulását az aljzaton nem lehet teljes mértékben megakadályozni. Az értékelésüknél a meglévő repedések
változásait, és az újak képződését kell első sorban figyelembe venni.
A felhordott szigetelésnek képesnek kell lenni a repedések változásaiból adódó feszültséget károsodás mentesen felvenni.

Repedési osztályok besorolása
R 1-E (csekély)

≤ 0,2 mm

új repedések/repedések kiszélesedése

R 2-E (közepes)

≤ 0,5 mm

új repedések/repedések kiszélesedése

R 3-E (nagy)

≤ 1,0 mm

új repedések/repedések kiszélesedése és repedések elmozdulása ≤ 0,5 mm

R 4-E (nagyon nagy) ≤ 5,0 mm

új repedések/repedések kiszélesedése és repedések elmozdulása ≤ 2,0 mm

Repedés képződése egy szigetelendő falban.
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Területfelhasználási osztályok
A területfelhasználási osztályok meghatározzák a szigetelendő anyagokkal szemben támasztott követelményt a védendő
felületen tekintettel a levegő szárazságára és a szigetelés megbízhatóságára.
RN 1 – E (minimális követelmények)

minimális követelmények a légtér szárazságára vonatkozóan
(mélygarázsok, raktárcsarnokok, stb.)

RN 2 – E (átlagos követelmények)

szokásos követelmények a légtér szárazságára vonatkozóan
(lakóterületek, raktárak)

RN 3 – E (maximális követelmények)

maximális követelmények a légtér szárazságára vonatkozóan
(számítástechnikai helyiségek (IT))

RN 1

Alkalmazási terület

földdel érintkező
fal + lábazat

földdel érintkező
betonréteg

RN 2

Területfelhasználási
osztály

RN 3

Vízbehatolási osztály

Repedési
osztály

Szigetelő anyag

Sopro termék

RN 1-E - RN 3-E-ig

W1.2-E és W4-E

R 1-E
R 3-E-ig

PMBC*

Sopro KellerDicht Super+
(KPS 652)

RN 1-E - RN 2-E-ig

W1.2-E és W4-E

R 1-E

repedésáthidaló
MDS

Sopro ZR Turbo
XXL (ZR 618)

RN 1-E - RN 3-E-ig

W2.1-E

R 1-E
R 3-E-ig

PMBC*

Sopro KellerDicht Super+
(KPS 652)

RN 1-E - RN 3-E-ig

W1.1-E

R 1-E
R 3-E-ig

PMBC

Sopro KellerDicht Super+
(KPS 652)

RN 1-E - RN 2-E-ig

W1.1-E

R 1-E

repedésáthidaló
MDS

Sopro ZR Turbo
XXL (ZR 618)

RN 1-E - RN 3-E-ig

W2.1-E

R 1-E
R 3-E-ig

PMBC*

Sopro KellerDicht Super+
(KPS 652)

R 1-E
R 4-E-ig

hidegen ragasztható, öntapadós
bitumenes szigetelő anyagok
DPE - KSK-val

R 1-E
R 3-E-ig

PMBC*

W1.1-E
RN 1-E - RN 3-E-ig
W1.2-E
földdel érintkező
födémlemez

RN 1-E - RN 3-E-ig

PMBC = műanyagnemesítésú bitumen vastag rétegek

W3-E

MDS = repedésáthidaló ásványi szigetelő habarcsok

SoproThene®
(878)
SoproThene®
(878)

*erősítéssel
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Műanyagnemesítésű bitumenes vastagrétegű szigetelések
Pince külső falának szigetelése

MW
6
5

7

8

4

9
2
3
6
U
1

7

Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618) vagy Sopro TurboDichtSchlämme 2-K (TDS 823)

Második szigetelőréteg a falnál
Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618) vagy Sopro TurboDichtSchlämme 2-K (TDS 823)

8

Élek Sopro RAM 3®
Renovier- & AusgleichsMörtel

Falazat fugái Sopro RAM 3®
Renovier- & AusgleichsMörtel

9

Sopro KellerDrainSystem (KDS 663)

MW

Falazat, falazóblokk, mészkőtégla, stb.

U

Alap/padlólemez

1

Sopro ZR Turbo XXL (vagy
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K (TDS 823)

2

3

4

Sopro KellerDichtGrundierung (KDG 751) koncentrátum, Sopro KellerDichtVoranstrich (KDV 681)

5

Sopro KellerDicht-Armierung (KDA 662)

6

Sopro KellerDicht Super+ (KSP 652),
Sopro KellerDicht 2-K (KD 754)
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Műanyagnemesítésű bitumenes vastagrétegű szigetelések
Pinceszigetelés beleértve a lábazatot is
P

S
K

1

Vízszintes szigetelés
Sopro DichtSchlämme® Flex 1-K
(DSF® 523) vagy Sopro TurboDichtSchlämme 2-K (TDS 823);
alternatív záróréteg a falban

2

Élek: Sopro RAM 3®
Renovier- & AusgleichsMörtel

3

Falszigetelés/vastagrétegű
bitumen (2 réteg)
Sopro KellerDichtGrundierung
(KDG 751) koncentrátum vagy
Sopro KellerDichtVoranstrich
(KDV 681)
és Sopro KellerDicht Super+
(KSP 652) vagy
Sopro KellerDicht 2-K (KD 754)

4

Felfreccsenő víz elleni védelem
Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618)

5

Belülről nyomást kifejtő víz
elleni szigetelés (kb. 50 cm
magasságban) Sopro ZR Turbo XXL
(ZR 618) vagy Sopro TurboDichtSchlämme 2-K (TDS 823)

6

Átszivárogtató és védőréteg,
Sopro KellerDrainSystem
(KDS 663)

7

Falazat fugái

B

Padlólemez/vízzáró beton

E

Esztrich választórétegen

K

Csemperagasztó Sopro No. 101
S1 fésűágyazat, mint tapadóhíd a
következő réteghez

P

Külső vakolat

R

Vízelvezető cső

S

Lábazat burkolata

4

6
1

3

7

7

5
3

1

6

R

2

1

B

E
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Műanyagnemesítésű bitumenes vastagrétegű szigetelések
Szigetelt, vízzáró betonból készült előre gyártott pincék
Sok pincét az építkezés helyszínén kész elemekből állítanak össze idő takarékossági okból. Az egyes elemek összeillesztéseit
üvegszövetháló erősítéssel műanyagnemesített vastag bitumenréteggel kennek ki, hogy biztosak legyenek abban, hogy
a pincéjük mindenhol jól szigetelt. A választható Sopro Kellerdicht 2-K (KD 754) ill. Sopro KellerDicht Super + (KSP 652)
szigetelést kb. 50 - 60 cm szélességben kell felhordani.

A

B

Előre gyártott elem

Helyszínen készített beton

A

B

Sopro KSP 652
vagy
Sopro KD 754
Sopro KDA 662-vel
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Műanyagnemesítésű bitumenes vastagrétegű szigetelések
Pincék vízzáró beton elemek nélkül
Amennyiben a tervben az szerepel, hogy a pincét nem szigetelt betonból kell felépíteni, de az épületet mégis a behatoló
nedvesség ellen meg akarja védeni, akkor a padló felületét kell leszigetelni. Ez azt jelenti, hogy az előzőleg előállított
soványbeton felületen bitumen vastagrétegű szigetelő felületet kell létrehozni. A kiszáradása után a szigetelt felületet egy
választóréteggel takarják be, majd kibetonozzák az aljzatot. A falak felhúzása után a fal szigetelését az aljzat lábazatánál
átlapolva összedolgozzák a padló szigetelésével.

Sopro KSP 652
vagy Sopro Sopro KD 754
(2 réteg)

Vízszintes lezárás
Sopro TDS 823 vagy
Sopro ZR 618

Választóréteg
(fólia)
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Műanyagnemesítésű bitumenes vastagrétegű szigetelések
Ajánlott termékek
1. Vízszintes és biztonsági szigetelés
Cement alapú két komponensű, gyorsan
kiszáradó, flexibilis és nagyon kiadós reaktív szigetelés. Teraszok és erkélyek szigeteléséhez. Alkalmazható régi, stabil, hordozóképes csempeburkolatokhoz (csempe-a-csempére) teraszokon és erkélyeken. Alkalmazható
pincék külső falaihoz, padlólapokon lévő régi
bitumenes szigeteléséhez, mint vízszintes
negatív szigetelés, épületek felújításánál, lábazatok szigeteléséhez és vízszintes rétegzáráshoz, használati víztárolók belső szigeteléséhez
10 m vízmélységig. Optimális szilárdsága
miatt könnyű bedolgozni. A MicroGum®
technológia biztosítja rendkívüli flexibilitását. Nagyon gazdaságos, jól bedolgozható kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett is.
Sopro DichtSchlämme Flex 1-K und Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K flexibilis, repedésáthidaló, hidraulikusan kikeményedő szigetelőanyagok pincék külső és belső falainak, alapok, padlófelületek, víztárolók, stb. szigetelésére.
2. Sarkok, holkerek kialakítása
– holkerek kialakítása
– nyitott falazati fugák kitöltése
Belső sarkokat ill. fal- és padlócsatlakozásokat
Sopro RAM 3® AusgleichsMörtel Trass (R:
4 – 5 cm) alkalmazásával alakítjuk ki

Sopro
Bauchemie GmbH

3. Alapozás
A beton- ill. falfelületek alapozását
Sopro KDG 751, oldószermentes,vízzel higítható alapozó koncentrátummal vagy
Sopro KDV 681, felhasználásra kész bitumen
emulzióval végezzük.

Sopro
Bauchemie GmbH

4. Bitumenes szigetelő vastagréteg
Flexibilis, repedésáthidaló, vastagrétegű bitumen
építményszigetelést Sopro KSP 652 vagy
Sopro KD 754 felhordásával hozhatunk létre.
Megkövetelt szárazréteg vastagság
talajnedvesség és nem visszatorlódó szivárgó
víz esetén 3 mm
• nyomásmentes víz és közepes igénybevétel
esetén 3 mm
• visszatorlódó szivárgó víz és külső víznyomás esetén 4 mm.

• Pinceszigetelő dilatációs szalag (KDB 756)

• Erősítő szövet (KDA 662)

Sopro KellerDichtBand (KDB 756)
Prolipropilén, (flexibilis polilefin) szigetelőszalag
épületfugák áthidalásához a Sopro bitumenes
szigeteléskehez (Sopro KellerDicht Super+,
Sopro KellerDicht 1-K, Sopro KellerDicht 2-K,
Sopro KMB Flex 1-K, Sopro KMB Flex 2-K und
Sopro ZR Turbo XXL).

Sopro KellerDicht-Armierung (KDA 662)
Bitumen- és lúgálló műanyag borítású üvegselyem szövet a vastag-rétegű bitumenes szigetelés
erősítése és vastagság ellenőrzése céljából a DIN
18195 (6. rész) szerinti visszatorlódó szivárgó víz
és kívülről a felületre ható nyomás alatti víz elleni
rugalmas és repedést áthidaló épületszigetelések
készítésénél. Alkalmazható a Sopro KellerDicht
Super+, Sopro Keller-Dicht 1-K, Sopro KellerDicht 2-K,
Sopro KMB Flex 1-K és Sopro KMB Flex 2-K anyagokból készült szigeteléseknél.
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Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

• Szivárogtató rendszer pincékhez (KDS 663)

Sopro KellerDrainSystem (KDS 663)
Bitument elviselő, polisztirolból készült vízelvezető
és védő lemez hátoldalra kasírozott nyomáselosztó fóliával és nyomásálló polipropilén szűrőszövettel. Optimális védelmet nyújt a Sopro KellerDicht
Super+, Sopro KellerDicht 1-K, Sopro KellerDicht
2-K,Sopro KMB Flex 1-K és Sopro KMB-Flex 2-K
anyagból készült szigetelések, valamint a
SoproThene® Bitumen szigetelőszalaggal készült
szigetelések számára. A hátoldalon lévő nyomáselosztó fólia biztosítja a biztonságos védelmet a későbbi talajmozgás vagy ülepedés esetén
is. Teljesíti a védőrétegekkel szembeni, a DIN
18195 10. rész szerinti követelményeket, valamint az építmények védelmét szolgáló vízelvezetés DIN 4195 szabvány szerinti követelményeit és
a módosított műanyagot tartalmazó bitumenes
vastag rétegű szigetelések tervezéséről és kivitelezéséről szóló irányelveket.
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Műanyagnemesítésű bitumenes vastagrétegű szigetelések
Építészeti követelmények
Minden aljazatnak szilárdnak, teherbírónak és felületi tapadásgátló anyagtól (felületi leválasztó réteg, por, szennyeződés és egyebek) mentesnek kell lennie.
A falazat készítése előtt a Sopro ZR Turbo
XXL vagy a Sopro TurboDichtSchlämme
2-K anyagot vízszintes szigetelőrétegként
fel kell vinni az alapra, hogy az aljazatból felszivárgó nedvesség elleni védelmet
nyújtson. A Német Építőipari Egyesület
(05.2002. sz.) műszaki adatlapja szerint vízszintes záróréteget kell kialakítani a
falazatban ásványi szigetelőhabarcs alkalmazásával (Sopro ZR Turbo XXL, ami a DIN
18195 sz. szabvány szerint nem minősül
szigetelésnek).

1

A pl.: Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618)
vagy Sopro TurboDichtSchlämme 2-K
(TDS 823) készült vízszintes szigetelő
réteg könnyen felhordható az előnedvesített aljazatbetonra

2

A kiálló, felületre ragadt habarcs maradványt le kell verni, az éket el kell távolítani, szintbe kell hozni. A cementréteg
flex-szel távolítható el.

A nem teherbíró rétegeket ki kell javítani
vagy el kell távolítani. A nyitott felületű
üregeket a szigetelés előtt zárttá kell tenni.
A porózus aljazatokat (például habkő, üreges tégla, betonfelület) ki kell egyenlíteni a
szigetelést megelőzően. Ez ásványi anyagú
vakolattal, felületkiegyenlítő habarccsal
(P II, P III), vagy dörzsölt felületképzéssel, Sopro KellerDicht Super+ vagy Sopro
KellerDicht 2-K alkalmazásával történhet.
Kapart felület esetén - Sopro KellerDicht
Super+ oder Sopro KellerDicht 2-K felhordása előtt a felületet Sopro KellerDicht
Grundierung koncentrátummal vagy Sopro
KellerDichtVoranstrich le kell alapozni.
Mielőtt a Sopro KellerDichtGrundierung
koncentráátummal vagy Sopro Keller
DichtVoranstrich alapozóréteget felvinnénk, a felületen a porló és laza szerkezeti
részeket seprűvel el kell távolítani. A porréteget ugyancsak le kell törölni, aminek
meglétét egyszerűen törlőpróbával állapíthatjuk meg.
Az aljazat legyen egyenletes és éles, kiálló
részektől mentes. A szigetelendő felületen
lévő éleket el kell távolítani.
A fal- és padló csatlakozásánál és a belső
sarkoknál alakítsanak ki hajlatot, 4-5
cm-es lekerekítési sugárral Sopro RAM 3®
habarcs alkalmazásával.

3

5

Az 5 mm-nél mélyebb, hibásan kikent
®
fugákat és mélyedéseket Sopro RAM 3
habarccsal le kell zárni.

Az aljazat és a falsík közötti sarokrészen
hajlat alakítandó ki Sopro RAM 3® habarcs alkalmazásával.

4

6

A hátoldalról átnedvesedő falazat miatt a
bitumen felületzáró szigetelés károsodását megakadályozhatjuk, ha a lábazaton
és talprészen köztes szigetelést alkalmazunk Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618)
vagy Sopro TurboDichtSchlämme 2-K
(TDS 823) felhasználásával.

A szigetelendő felület megtisztítása után
és a szigetelőréteg felvitele előtt Sopro
KDG 751 koncentrátummal vagy Sopro
KDV 681 alapozóval kell lekezelni.
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Műanyagnemesítésű bitumenes vastagrétegű szigetelések
Sopro KellerDicht Super+ (KSP 652) bedolgozása

7

Sopro KellerDicht Super+ egykomponensű,
gyorsan vízállóvá váló és kiszáradó vastagrétegű bitumenes szigetelőanyag, mely kiváló felületi tulajdonságokkal rendelkezik,
és száradás után vastagságából alig veszít.

10

13

416

Sopro KellerDicht Super+-t 10 mm-es fogas glettvassal húzzuk fel, majd elsimítjuk. A munka megszakításakor az anyagot nullára lehúzzuk, és végezetül még
egyszer áthúzzuk.

Várható nagy terhelés esetén (a DIN
18195 6. rész szerint) visszatorlódó szivárgó víz vagy külső hidrosztatikus nyomás esetén Sopro KDA 662 erősítőszövet
hálót kell alkalmazni legalább 5 cm-es
átlapolással a második rétegbe Sopro
KSP 652 anyaggal bedolgozva.

8

Sopro KellerDicht Super+ alkalmazásakor
nem használunk adalékanyagot a száradás
meggyorsítására vagy a visszatorlódó szivárgó víz ill. a külső hidrosztatikus nyomás
ellen (a DIN 18195 6. rész alapján).

9

A Sopro KellerDicht Super+-t nem kell felkeverni, ezért a szigetelési eljárás során közvetlenül a vödörből felhasználható. A Sopro
KellerDicht Super+ nem csak kenhető, hanem szórható is.

11

A Sopro KellerDicht Super+-t mindenhol,
az éleknél és holkereknél is egyforma
vastagságban kenjük fel..

12

A felvitel két rétegben történik. A második réteget közvetlenül az első réteg kiszáradása után visszük fel.

14

A szigetelő réteg elkészülte után felszerelik a szükséges angolaknákat és a csatlakozó részeknél átdolgozzák KSP 652
bitumen vastagrétegű pinceszigetelővel.

15

Amennyiben nagyobb felületről van
szó, érdemes a bitumenes vastagréteget
megfelelő szórógéppel felhordani.

Pinceszigetelés
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Műanyagnemesítésű bitumenes vastagrétegű szigetelések
Sopro KellerDicht Super+ bedolgozása

16

19

22

Bitumen vastagréteg felhordása az Inotec cég szórópisztolyával (Inomat M8).

A lemezek a vízlevezető és szigetelő
funkciójuk mellett folyamatosan védik
a szigetelő réteget a sérülések ellen a
munkaárok visszatöltése során, és ezt
követően is.

Az előregyártott szigetelő elem pereméhez Sopro TurboDichtSchlämme
2-K-val vagy Sopro ZR Turbo XXL-lel
Sopro erősítő szövetet építenek be a
pince szigetelésébe.

17

Vastagréteg szórása az építkezésen.

18

A teljes kiszáradás után ragasztjuk fel a
megfelelő átszivárogtató vagy hőszigetelő lemezeket. Ilyen esetben a Sopro
KSP 652 anyagot pontszerűen vagy a teljes felületen (terheléstől függően) osztjuk
el.

20

Amennyiben a teljes pincét le kel szigetelni, használjanak az ablakok körül
előre gyártott szigetelő elemeket.

21

Az elemeket Sopro TurboDichtSchlämme 2-K (TDS 823) vagy Sopro ZR
Turbo XXL (ZR 618) ragasszák a pince
külső falához.

23

Az előregyártott szigetelő elemet körben le kell szigetelni!

24

Az angolakna a szigetelés befejeztével
szerelhető fel.
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Sopro Szivárogtató rendszer pincéhez
A szigetelési munkálatok befejezése után általában megkezdődik a pince munkaterületének feltöltése. A feltöltést rétegenként, megfelelő köztes szigetelő anyaggal végzik, ami nem lehet építési törmelék, kiásott föld és egyéb szennyeződést okozó
töltőanyag. A szigetelést megfelelő védőfóliával kell védeni, hogy a feltöltés során illetve a jövőben bekövetkező megsül�lyedések során ne veszélyeztesse a szigetelés hosszú élettartamát és funkcionalitását. A Sopro KellerDrainSystem olyan
szivárogtató rendszer pincéhez, mely bitument elviselő, polisztirol vízelvezető és védő lemezből áll hátoldalára kasírozott
nyomáselosztó fóliával és nyomásálló polipropilén szűrőszövettel. A talaj lehetséges megsüllyedését kiegyenlíti a rendszer,
anélkül, hogy a szigetelésben kár keletkezne.

A feltöltött föld és a szigetelés közötti nyomáselosztó fólia hiánya következtében felszakadt szigetelés.

1

Süllyedés a feltöltött munkaterületen.

1

Vízelvezető és védő réteg,
Sopro KellerDrainSystem nyomáselosztó tulajdonsággal
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Nagy mértékben megsüllyedt talaj hibás feltöltő anyag illetve nem megfelelő kivitelezés miatt. A hiányzó védőfólia miatt a szigetelés károsodása
előre látható volt.
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Csőáttörések
Sopro Racofix® 2000
oder Sopro Racofix® 8700
montázshabarcs

Műanyag szigetelő mandzsetta (széleken szövetre kasírozott zárószalag)

Hohlkehle aus
Sopro RAM 3®
habarcs
Sopro KellerDichtGrundierung
(KD 752) koncentrátummal vagy
Sopro KellerDichtVoranstrich-hel
(KDV 681) kell a csőáttöréseket
lealapozni!

≥ 5 cm

Zárószigetelés
Cső
Lezáratlan perem

Sopro KellerDicht Super+ (KSP 652)
vagy Sopro KellerDicht 2-K (KD 754)
(2 rétegben)

Lezárt perem
Sopro KSP 652 vagy
Sopro KD 754 2 rétegben
Sopro KellerDicht-Armierung (KDA 662)
erősítőszövet hálóval

Sopro KellerDrainSystem (KDS 663)
vízelvezető és védő réteg
Csőáttörés a pince falán.
Vízterhelési osztály: talajnedvesség/és nem felgyülemlő szivárgó víz falon,
aljzaton

≥ 5 cm

Csőáttörés a pince külső falazatán.
Vízterhelés: felgyülemlő szivárgó víz.

Az ellátó vezetékek kivezetéséhez
alapjában véve a áttörések tartoznak.
Amennyiben „Falon, aljzaton talajnedvesség, nem visszatorlódó szivárgó
víz” vízterhelési besorolással állunk
szemben, a cső kivezetését egyszerűen bedolgozzuk a szigetelésbe, mint
ahogy a képen látható.
Abban az esetben, ha „visszatorlódó
szivárgó víz” terhelésről van szó, szigetelő mandzsettát kell alkalmazni.

1

Sopro RAM 3® habarccsal kialakítjuk a cső
körüli peremet.

2

A kialakított perem megszilárdulása után a
cső felületét drótkefével vagy durva dörzspapírral felérdesítjük.

3

Ahhoz, hogy a cső palástján a bitumenréteg
jobban megtapadhasson, felhordóecsettel
Sopro KDG 751 alapozó koncentrátumot
vagy Sopro KDV 681 alapozóréteget viszünk
fel ecsettel.

4

Az alapozó réteg megszáradása után a
csövet Sopro KSP 652 vagy Sopro KD 754
anyaggal bevonjuk. Ezt a műveletet is két
rétegben kell végezni!
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Műanyagnemesítésű bitumenes vastagrétegű szigetelések
Kivitelezési részletek
Épületrészek elválasztó fugái
Mivel a mozgó és elválasztó fugákat
Sopro KellerDichtBand (KDB 756) szigetelő szalaggal megfelelően leszigetelték, nincs szükség a fugák áthúzására.

1

Elválasztó fuga áthidalása céljából a lealapozott aljazatra Sopro KSP 652 vagy Sopro
KD 754 anyag alkalmazásával fésűágyazatot húzunk fel.

2

A Sopro KDB 756 szigetelőszalagot a fésűágyazatba beágyazzuk, simítóval teljes
felületen az ágyazatra rányomjuk, hogy elősegítsük az anyag megkötését.

1

A különböző rétegfelhordást rétegmérővel
kell megmérni, a mérés a nedves rétegvastagságra vonatkozik.

2

nedves rétegvastagság mérésnél kapott értékeket az építési naplóban rögzítjük

3

A szárazréteg vastagság méréséhez referenciamintát veszünk, és ezt a mintát az
építkezés helyén fennálló viszonyok között
tároljuk. A kiszáradás fokát az anyag keresztmetszete mentén vizsgáljuk. Csak teljes
mértékben megszáradt anyagra szabad a
szigetelő- vagy vízelvezető lemezeket felragasztani.

A rétegvastagság mérése
Az építményszerkezetek szigeteléséről
minden esetben dokumentációt kell
készíteni. Az 5. és 6. vízterhelési besorolás esetén az eredmény dokumentálása kötelező (létesítményenként ill.
100 m2-ként legalább 20 mérés).
A mérőpontokat a felületen átlósan
kell elosztani. Összetett és tagolt felület
esetén, mint például csőátvezetésnél a
mérőpontokat sűríteni kell.
Amennyiben az erősítőszövet háló
kerül beépítésre, a rétegvastagságot
a két réteg esetén külön-külön kell
ellenőrizni..
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Műanyagnemesítésű bitumenes vastagrétegű szigetelések
Régi pincék felújítása
Amennyiben rosszul szigetelt régi pincék felújításra kerülnek, és új szigetelést kapnak, meg kell vizsgálni minden esetben a
régi szigetelő réteg állapotát, hordozóképességét. A régi felület vizsgálata egyszerű eszközzel elvégezhető.

Vizsgálat:

A szabaddá tett régi szigetelés.

Törlésteszt fehér kendővel és benzinnel.

„Törlésteszt“

Nincs elszíneződés: nem látható a régi szigetelő anyag kioldódása. Nagy
biztonsággal kijelenthető, hogy kátrány bevonat.

Barna elszíneződés: a felület oldódik. Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy
bitumenbevonat.
A felületet megtisztítása után (szennyeződések és föld eltávolítása) bitumen vastagréteggel, pl.: Sopro KellerDicht Super+ (KSP 652) átdolgozhatjuk, újra szigetelhetjük.
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Műanyagnemesítésű bitumenes vastagrétegű szigetelések
Kátrány bevonat
1. megoldás

A kátrányt nagy munkával el kell távolítani, mivel így bitumenréteget nem
lehet felhordani.

2. megoldás

1

A felületet megtisztítása után, pl.: Sopro ZR Turbo XXL-lel (ZR 618)
át kell dolgozni.

2

Sopro KDA 662 erősítőszövet bedolgozása.

3

Az üvegszövetháló bedolgozása.

4

A Sopro ZR Turbo XXL-lel (ZR 618) kikeményedése után a bitumen
vastagrétegű szigetelés, pl.: Sopro KSP 652 vagy Sopro KD 754 problémamentesen felhordható.
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Flexibilis bitumenes szigetelőanyag
A DIN 18195 szabvány szerinti flexibilis szigetelés
SoproThene® bitumenes szigetelő anyaggal
Hidegen ragasztható, öntapadó bitumenes szigetelőanyag
(KSK szigetelés) is használható a DIN 18195 alapján talajnedvesség és nem felgyülemlő szivárgó víz ellen az aljzaton
és a falon (DIN 18195 4. rész) valamint hidrosztatikus nyomást nem kifejtő víz ellen mennyezeten és vizes blokkokban
közepes terhelés mellett (DIN 18195 5. rész).
A SoproThene® hidegen ragasztható, biztonságos, rugalmas,
repedésáthidaló, gazdaságos bitumenes szigetelőanyag
(KSK szigetelés) épületszigetelésekhez, mely eleget tesz a
DIN 18195 4. és 5. részében leírt követelményeknek.
A SoproThene® egész évben, -5 °C-tól +30 °C-ig felhasználható, így nincsen kieső idő.
A SoproThene® összehangolt anyagösszetételének köszönhetően nagyon biztonságos és gazdaságos szigetelőanyag a
DIN követelményeinek megfelelő építményszigetelésekhez.
Könnyen és gyorsan bedolgozható, mégis garantáltan a
DIN követelményeknek megfelelő szigetelőréteg alakítható
ki az anyagból. A rendszer azonnal víz- és esőálló, az építési
terület azonnal feltölthető.
A SoproThene® bitumenes szigetelőanyag felhasználható
erkélyek, teraszok, lapos tetejű garázsok, pincék padlójának
szigetelésére beltéren, új és régi épületekben.

A rendszer elemei
1

SoproThene® bitumenes szigetelőanyag

2

SoproThene® ragasztószalag sarokhoz

3

SoproThene® kétoldalas ragasztószalag

4

SoproThene® zárószalag

5

SoproThene® alumínium zárószalag

A DIN 18195 4. szabvány szerinti pinceszigetelés SoproThene® bitumenes
szigetelőanyag felhasználásával.

1

2

3

4

5
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Flexibilis bitumenes szigetelőanyag
Pince külső falának szigetelése

SoproThene®
alumínium zárószalag vagy
SoproThene® zárószalag

SoproThene®
mélylapozó

Fugák javítása:
Sopro RAM 3® habarcs

Fal rétegzárása
Sopro ZR 618 vagy
Sopro TDS 823)

Lábazatnál:
Sopro ZR 618 vagy
Sopro TDS 823

Vízszintes záróréteg:
Sopro ZR 618 vagy
Sopro TDS 823

Élek kialakítása:
Sopro RAM 3® habarcs

Sopro KDS 663
Szivárogtató rendszer pincékhez
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Külső vakolat

Víztaszító anyaggal bevont
lábazat
Sopro ZR 618 vagy
Sopro TDS 823
SoproThene®
zárószalag
SoproThene®
bitumenes szigetelőanyag

Fal záróréteg
(Sopro ZR 618 vagy
Sopro TDS 823)

Sopro
KDS 663

Sopro ZR 618

Fal vízszintes zárórétege
(Sopro ZR 618 vagy
Sopro TDS 823)

Vízszintes záróréteg
(Sopro ZR 618 vagy
Sopro TDS 823)
A DIN EN 4095 szerinti
vízáteresztő réteg
(ha szükséges)

A nyitott fugák lezárása:
Sopro RAM 3® habarcs

Holker kialakítása
Sopro RAM 3® Felújító és
kiegyenlítő habarccsal

Alapozás
SoproThene® mélyalapozó

SoproThene®
bitumenes szigetelő anyag

Sopro Szivárogtató rendszer
pincékhez
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Flexibilis bitumenes szigetelőanyag
Ajánlott termékek
1. Vízszintes és biztonsági szigetelés
Cement alapú két komponensű, gyorsan
kiszáradó, flexibilis és nagyon kiadós reaktív szigetelés. Teraszok és erkélyek szigeteléséhez. Alkalmazható régi, stabil, hordozóképes csempeburkolatokhoz (csempe-a-csempére) teraszokon és erkélyeken. Alkalmazható
pincék külső falaihoz, padlólapokon lévő régi
bitumenes szigeteléséhez, mint vízszintes
negatív szigetelés, épületek felújításánál, lábazatok szigeteléséhez és vízszintes rétegzáráshoz, használati víztárolók belső szigeteléséhez
10 m vízmélységig. Optimális szilárdsága
miatt könnyű bedolgozni. A MicroGum®
technológia biztosítja rendkívüli flexibilitását. Nagyon gazdaságos, jól bedolgozható kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett is.
Sopro DichtSchlämme Flex 1-K und Sopro
TurboDichtSchlämme 2-K flexibilis, repedésáthidaló, hidraulikusan kikeményedő szigetelőanyagok pincék külső és belső falainak, alapok, padlófelületek, víztárolók, stb. szigetelésére.
2. Sarkok, holkerek kialakítása
– élek kialakítása
– nyitott falazati fugák kitöltése
Belső sarkokat ill. fal- és padlócsatlakozásokat
Sopro RAM 3® habarccsal (R: 4–5 cm) alakítjuk
ki.

3. Alapozás
A SoproThene® bitumenes emulzió alapú,
nagyon kiadós, oldószermentes, használatra
kész, szinte szagtalan mélyalapozó. +5°C 30°C közötti hőmérsékleten ásványi aljazatok
előkezelésére ajánlott Sopro Thene® szigetelőanyag használata előtt aljzaton. Javítja az
aljazat tapadóképességét.

4. Bitumenes szigetelő szalagok
SoproThene® Bitumen-Abdichtungsbahn
öntapadós, flexibilis, repedésáthidaló, bitumentartalmú szigetelőanyag műanyagmodifikált
bitumenből, amit elasztikus hordozórétegre
visznek fel. A DIN 18195 szerint pincék külső
falaihoz, erkélyekhez, teraszokhoz alkalmazzuk.

•
•
•
•
•

tiszta bitumen masszából készült, vulkanizált (100 mm széles)
-5°C-tól +30°C-ig felhasználható
azonnal víz- és esőálló
repedésáthidaló
hivatalos tanúsítványokkal

SoproThene® ragasztószalag sarokhoz
Öntapadós, flexibilis, repedésáthidaló ragasztószalag sarkokhoz műanyagmodifikált bitumenből, amit nem szakadó fóliára hordanak fel. Két
50 mm széles, tiszta bitumenmasszából vulkanizált csíkból áll. Sarkok, szélek, üregek, pincefal
és aljzat valamint SoproThene® szigetelőanyag
lemezek találkozásánál biztos szigetelést garantál.
SoproThene® kétoldalas ragasztószalag
Szakadásmentes, polietilén hordozórétegre felvitt, kétoldali bitumen-kaucsuk masszával
bevont, öntapadós ragasztószalag. Elősegíti a
sarkok, csőáttörések, bekötések körüli részek,
SoproThene® bitumenes szigetelőanyaggal
bevont felületek sarkainak, széleinek biztonságos
szigetelését. Alkalmas szivárogtató lemez
SoproThene® bitumenes szigetelőanyagra történő rögzítésére..
SoproThene® zárószalag
Öntapadós, repedésáthidaló, butil-kaucsuk, univerzális zárószalag, SoproThene® szigetelőanyaggal kombinálva kiválóan alkalmazható a felső
szigetelőrétegek vízszintes ill. függőleges lezárására. Vakolható, felülragasztható.
SoproThene® alumínium zárószalag
Öntapadós, repedésáthidaló, butil-kaucsuk, univerzális zárószalag, SoproThene® bitumen pinceszigetelő rendszer felső részének lezárásához.
Felső rétege szintetikus flísszel kasírozott, ami
megkönnyíti a vakolást vagy a következő réteg
felragasztását.
5. Szivárogtató rendszer pincékhez
Sopro KellerDrainSystem (KDS 663) bitument elviselő, polisztirolból készült vízelvezető és
védő lemez hátoldalra kasírozott nyomáselosztó
fóliával és nyomásálló polipropilén szűrőszövettel. A hátoldali nyomáselosztó fólia garantálja a
biztonságos védelmet a későbbi talajmozgások
vagy ülepedések esetén is. Teljesíti a védőrétegekkel szembeni, a DIN 18195 (10. rész) szerinti
követelményeket, valamint az építmények védelmét szolgáló vízelvezetés DIN 4095 szabvány
szerinti követelményeit és a módosított műanyagot tartalmazó bitumenes vastag rétegű szigetelések tervezéséről és kivitelezéséről szóló irányelveket.
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Útmutató SoproThene® bitumenes szigetelőanyag fektetéséhez

1

SoproThene® mélyalapozóval előkészített felület.

2

Külső és belső sarkok kiragasztása SoproThene®
kétoldalas ragasztószalaggal.

3

A szükséges SoproThene® darabok kivágása.

4

A SoproThene® kétoldalas ragasztószalag
hordozórétegének eltávolítása.

5

A SoproThene® darabok felragasztása a
SoproThene® kétoldalas ragasztószalag
közepére.

6

A SoproThene®-t felragasztás után erősen rányomjuk a felületre.

7

A darabokat átlapolva ragasztjuk fel.

8

A SoproThene® védőpapírját 25-30 cm-re
lehúzzuk.

9

A SoproThene® szigetelőanyag illesztése a
pince falára.
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Útmutató SoproThene® bitumenes szigetelőanyag fektetéséhez

10

Elegyengetés és rányomkodás.

11

Védőpapír lehúzása.

12

A SoproThene®-t rányomkodjuk a fal teljes
felületére.

13

Teljesen távolítsuk el a védőpapírt és a
hajlatnál lapolva ragasszuk fel a SoproThene® kétoldalas ragasztószalagra.

14

Az élek találkozását SoproThene® kétoldalas ragasztószalaggal előzőleg megerősítettük.

15

Az átfedések megkönnyítése érdekében
jelöljük, hogy hol kezdődjön a következő szigetelés.

16

A következő szigetelőanyag darab felragasztása.

17

Szigetelt felület csatlakozással az aljzathoz.
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Bitumenmentes cementes reaktív szigetelések
A cement alapú szigetelő habarcsok mindig fontos szerepet játszottak az épületek nedvesség elleni védelmében.
Könnyen bedolgozhatóak, és akkor is alkalmazhatók, ha az
építkezés helyszínén a körülmények nem a legjobbak (pl.:
nedves aljzat).
A tapadási képességük szinte minden szokásos építőanyaghoz kiváló, és az az előnyük is megvan, hogy a cement
alapú habarcsokkal szigetelt felületeken más fajta anyagokkal is tovább lehet dolgozni, például a vakolatok vagy
csempe ragasztók a lábazatokon.

Kenhető szigetelések csempe- és lapburkolatok alatt
Csempék és lapok burkolása során évtizedek óta alkalmaznak nemesített, cement alapú szigetelő habarcsokat, melyek
sikeresen teljesítettek víznyomás által igénybe vett zuhanyzók, víztárolók (úszómedencék) szigetelésében.

Az ilyen eljárással szigetelt felületekre aztán a csempéket
vékony ágyba fektetik (habarcs vastagság ca. 1 – 5 mm).
Általánosságban nemesített, cement alapú szigetelő habarcsok meghatározás alatt azt értjük, hogy ezeket az anyagokat különböző adalékok hozzáadásával flexibilissé tették,
ezáltal az aljzat mozgásait (hajszálrepedések képződése)
képesek károsodás nélkül felvenni. Csempeburkolás esetén
a szigetelési munkálatokat többnyire a már előkészített,
belső felületen végzik. Ez a méretpontos, sima és zárt vakolat és esztrich felületekre illetve a szárazépítésben használt
anyagokra vonatkozik. Ennek alapján a meglévő termékeket úgy alakították ki, hogy azok vékony rétegben legyenek
felhordhatók (1 – 2 mm vastag rétegek).

Medence szigetelése szórással cement alapú, flexibilis szigetelő habarccsa
(pl.: Sopro DichtSchlämme 2-K, DSF 423).
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Bitumenmentes cementes reaktív szigetelések
Szigetelés a szerkezetépítésben
Az épületek szerkezetének már a nyers építés fázisában szüksége van a behatoló nedvesség elleni védelemre, ami azt
jelenti, hogy az építkezés ebben a korai szakaszában (állnak a falak/padlón nyersbeton van) a felületek még durvák és az
alapmunkálatok nyers tűréshatáraival rendelkeznek, ami viszont nem elegendő a csempék fektetésénél szokásos vékony
rétegek felhordásához.
Az alkalmazott szigetelő anyagnak ilyen esetekben tehát olyan tulajdonságokkal kell rendelkezni, hogy egy réteggel lehessen az aljzatot leszigetelni valamint a benne lévő üregeket és egyenetlenségeket kitölteni.

Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618) krémesen áll a vakolókanálon, így az üregeket
és az egyenetlenségeket vastag rétegben ki lehet kenni.

Falazat.

Beton szegély szigetelése tetőn. .

A Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618) a Sopro szortimentjében a szigetelő habarcsok továbbfejlesztett változata, mely főleg
a szerkezetépítés sajátosságaira fókuszál, és ott univerzálisan alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy kiválóan felhasználható
padlólemezek, külső falak, tárolók, stb. szigetelésére.
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Bitumenmentes cementes reaktív szigetelések
Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618) alkalmazási területei
Feltörekvő nedvesség ellen

Pincék külső falaihoz

Víztárolókhoz, ciszernákhoz, kutakhoz, virágtartókhoz
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Bitumenmentes cementes reaktív szigetelések
Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618) bedolgozása

1+2

3

A komponensek összekeverése homogén anyaggá.

A Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618) felhordása külső falra.

Ház lábazatának szigetelése

A Sopro ZR 6187-at először felhordják, majd elsimítják.

Leszigetelt lábazat.

A Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618) problémamentesen felhordható régi, hordozóképes kátrány vagy bitumenes felületekre
új szigetelésként.

A Sopro ZR 618 felhordása a megtisztított régi szigetelésre.
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Sopro Sopro ZR 618-cal szigetelt felület.

