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Különböző burkolóanyagok biztonságos és
deformálódásmentes fektetése 1 

Alapelvek

Az alábbi burkolóanyag csoportok 
különböztethetőek meg:

• Csempe (kerámia)

 – kerámia

 – égetett kerámia

 – kőporcelán gres 

 – Cotto

• Lapok

kötőanyag tartalmú lapok

 – műgyanta kötésű lapok

 – cementkötésű kötésű lapok

természetes lapok

 – természetes kő lapok

 (lásd 6. fejezet)

Üveglapok

• Mozaik

 – kerámia

 – természetes lapok

 – üveg

A megfelelő ágyazóhabarcs kiválasztása számos tényezőtől függ.

A leglényegesebb szempontok közé tartozik, hogy milyen tulajdonságokkal ren-
delkezik az aljazat, a burkolat mekkora terhelésnek lesz kitéve, mekkora a hőing-
adozás és az általa okozott dilatáció, tágulás az egész konstrukcióban valamint a 
kivitelezés során fellépő időszakos nyomás.  A burkolatra ható változó tényezőktől 
függően majdnem mindig flexibilis (javított minőségű), cement kötésű, vékony 
ágyazatú habarcsot alkalmaznak a burkolólapok és csempék alá. 
A megfelelő ágyazóhabarcs kiválasztása szempontjából döntőnek mutatkozik 
azonban magának a burkolóanyagnak az anyagminősége is, mivel az anyagössze-
tételben, a gyártásban és a műszaki jellemzőkben (szilárdság, vízfelvevő képesség, 
stb.), színben és formában is eltérés mutatkozhat.
.

Mindig kellő gondossággal válassza ki a burkolóanyagtól függően  a legmegfele-
lőbb ágyazóhabarcsot, hogy a burkolat biztonságos, hibamentes és hosszú élet-
tartamú legyen.

Sopro-Verlegemörtel für unterschiedliche Anwendungszwecke und Belagsmaterialien.
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Különböző burkolóanyagok biztonságos és
deformálódásmentes fektetése1 

D
IN

EN 12004

R 1 T 

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

R 2 T 

Eu

rópai szabvány

D
IN
EN 12004

D 1 T 
Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

D 2 TE 

Eu

rópai szabvány

T = tixotroph: nem csúszik

E = extended open time: meghosszabbított nyitott idő 
  (csak a D2 osztályába sorolt cement tartalmú habarcsokra és  
  diszperziós ragasztóanyagokra vonatkozik)

F = fast setting: gyorsan köt
  (csak a cementtartalmú habarcsok)

D = diszperziós ragasztók

R = műgyanta tartalmú ragasztók

D
IN

EN 12004

C  2 FT

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C  2

Eu

rópai szabvány

Alapelvek

A napjainkban felhasznált vékony ágyazatú habarcsokat 
számos vizsgálatnak vetik alá, melyek eredményét a követ-
kező szabványokban határozzák meg:
 
• Csemperagasztók európai szabványa
• Német Építőipari Szövetség flexibilis ragasztók leírása
• Német Központi Építőipari Szövetség keretén belül a 

Burkolóipari Szakszövetség minősítése
• Csempe és Járólap Ipari Egyesület minősítése
• Ragasztóipari Szövetség minősítése

Leírás és specifikáció
A vékony ágyazatú habarcsnak bizonyos követelmények-
nek meg kell felelnie, ha csempe vagy járólap fektetésére 
használják. Ezeket a követelményeket az Európai Szabvány 
DIN EN 12004 (ill. ISO norma 13007 1. része) pontosan 
meghatározza.
Jelölések kötőanyagok szerint:

 C  cement alapú habarcs
 D  diszperziós ragasztó
 R  műgyanta alapú ragasztó
  
A cement tartalmú anyagokat (C) a DIN EN 12004 szerint 
sorolják be tapadási képességük és a lehajlás értéke alap-
ján. A tapadást 4 különböző körülmény között vizsgálják. 
A cementalapú habarcs tapadási értékének ≥ 0,5 N/mm2 ill. 
> 1,0 N/mm2 kell lenni mind a négy tárolási módozatban, 
hogy a C1 ill. C2 osztályba sorolható legyen.

A C1 és C2 besorolás ≥ 0,5 N/mm² húzó szilárdságot követel meg 10 per-
ces nyitott idő elteltével gyorsan megszilárduló habarcsok esetén, 20 perc 
elteltével pedig a hagyományosan kikeményedő habarcsoknál.  
Gyorsan kikeményedő habarcsok esetén 6 óra elteltével ≥ 0,5 N/mm² tapa-
dási szilárdság az elvárt. Amennyiben a cement tartalmú habarcsot C2 
kategóriába sorolják be, sokkal magasabb elvárásoknak kell megfelelnie.  

Tárolási módok:

A diszperziós és műgyanta tartalmú ragasztókat anyagösz-
szetételüknek megfelelően a szakítószilárdságuk alapján 
sorolják be.
D1 minősítést kapnak azok a diszperziós ragasztók, 
melyek, száraz és meleg tárolás után legalább 1 N/
mm2 szakítószilárdsági értéket érnek el. Ezenkívül a 
D2 minősítéshez nedves helyen történő tárolás esetén 
legalább 0,5 N/mm2, magasabb hőmérséklet estén 
pedig legalább 1 N/mm² szakítószilárdsági értéket kell 
elérni. D1 és D2 minősítés esetén 20 perc nyitott idő 
elteltével a húzó szilárdság ≥ 0,5 N/mm².

A műgyanta tartalmú ragasztókat az R1 osztályba sorolják, 
ha száraz és meleg tárolás után legalább 2 N/mm2 szakítószi-
lárdsági értéket elérik. R2 besoroláshoz nagy hőingadozásban 
történő tárolás esetén is legalább a 2 N/mm2 értéket el kell 
érni. R1 és R2 besorolás esetén 20 perc nyitott idő elteltével 
≥ 0,5 N/mm² húzó szilárdsággal kell rendelkezni.

Bedolgozhatósági tulajdonságok:
A többi jelzés, mint például a T, E és F betűk a bedolgozha-
tósági tulajdonságokra utalnak, és szabadon választhatók.

C1 osztály C2 osztály

Tapadási szilárdság száraz tárolás után ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Tapadási szilárdság nedves tárolás után ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Tapadási szilárdság meleg tárolás után ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Tapadási szilárdság nagy hőingadozás-
nak kitett tárolás  után

≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²
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Különböző burkolóanyagok biztonságos és
deformálódásmentes fektetése 1 

200 mm

Flexmörtel

Stempel

Prüfvorrichtung

200 mm

Flexmörtel

Stempel

Prüfvorrichtung

200 mm

Flexmörtel

Stempel

Prüfvorrichtung

Bruch

Flexmörtel
Erfüllt die Anforderungen der 

Richtlinie „Flexmörtel“

Stand Juni 2001

Alapelvek

S1 osztályba sorolás esetén a lehajlás legalább 2,5 mm.  
5 mm felett a habarcs S2 osztályba kerül, és könnyen alakít-
ható, flexibilis ragasztóanyag minősítést kap.

D
IN

EN 12004

S1
Eu

rópai szabvány

S2

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

≥ 2,5 mm ≥ 5 mm

Kiegészítés: CE jelzés
CE jelzéssel igazolja a gyártó, hogy megfelel a mindenkori 
európai követelményeknek. 2004. 01. 04. óta a vékony 
ágyazatú habarcsok törvényesen előírt CE minősítéssel ren-
delkeznek, ami „útlevélként” is szolgál a szabad európai 
áruforgalomban. Alapkövetelmény a DIN EN 12004 C1 
osztály.

Lehajlás

A DIN EN 12004 szabvány alapján a cement alapú habar-
csok lehajlását is értékelik, hogy az anyag rugalmassá-
gára vonatkozó adatokat kapjanak. Meghatározott méretű 
habarcs próbatestet (vizsgálati tárgy) vizsgálnak a kísérlet 
folyamán.

A flexibilitás irányelve német nemzeti követelmény, az egy-
komponensű rugalmas ragasztóanyagokra vonatkozik, nem 
európai érvényességű.

Ha egy ragasztóanyag megfelel a C2 osztály alapkövetel-
ményeinek és ezenkívül legalább 2,5 mm lehajlási értékkel 
rendelkezik, megkapja a flexibilis ragasztó minősítést.

C2/S1 minősítést kap a cementalapú ragasztóanyag, 
ha a DIN EN 12004 szabvány sokkal magasabb követelmé-
nyeinek is megfelel. Ezzel a habarcs automatikusan átlépi a 
német flexibilis ragasztóanyagokra vonatkozó követelmé-
nyeket.

S1/S2 besorolás vizsgálat után

A habarcs próbateszt töréspontjának megállapítására vonatkozó vizsgálat.

Max. lehajlás megállapítására vonatkozó vizsgálat.

A habarcs próbatest lehajlásának kezdetét megállapító kísérlet. 

1

2

3

flexibilis
habarcs 

vizsgálat helye

nyomaték

nyomaték

flexibilis
habarcs 

vizsgálat helye

nyomaték

flexibilis
habarcs 

törés

vizsgálat helye

nyomaték
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Különböző burkolóanyagok biztonságos és
deformálódásmentes fektetése1.1

Sopro VarioFlex® XL
csak padlóra

D
IN

EN 12004

C 2 E S1

Eu

rópai szabvány

Ajánlott termékek

Égetett kerámia 

Kerámia Szabványos eljárás

Csempe

A kerámia és az égetett kerámia lap hátoldalának szerkezete nyitott póru-
sú. A hidraulikusan kikeményedő habarcs megfelelően beékelődik a lap 
hátoldalának felületébe.

Sopro FF 450 Sopro No. 101 sch-
nell 

Sopro No.101 S1
falra, padlóra

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C 2 T E

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C 2 F T E

Eu

rópai szabvány

Normál ütemű építkezés Határidős építkezés

Elektronmikroszkóppal készült felvétel

Amennyiben a kerámia burkolat az aljzatra kerül, teljes 
mértékben tömör fektetést követel meg (Buttering-Floating 
- úsztatott eljárás) az adott körülményeknél fogva (forgalmi 
terhelés, külső burkolat, stb.). 
  
A Sopro VarioFlex® XL illetve a Sopro VarioFlex® Silver meg-
könnyíti a műveletet különleges receptúrájuknak köszönhe-
tően. A habarcs egyenletesen szétterül a fektetési folyamat 
során, ezáltal biztosított az üregmentes csempeburkolatok 
kialakítása.

A burkolóanyagok között a kerámia és az égetett kerámia 
lapok igen népes csoportot alkotnak. Az építkezések nagy 
részén ezeket a burkolóanyagokat használják. Évek hosszú 
során át jól bevált termékekről van szó, és burkolatként való 
alkalmazásuk, lerakásuk problémamentes.

Szerkezetük alapján (nyitott pórussal rendelkeznek, lásd a lenti 
felvételeken) megállapítható, hogy az ágyazóhabarcs igen jól 
megtapad és beékelődik a felület pórusaiba, és ennek következ-
tében igen szoros kötés jön létre. 

A DIN EN 12004 sz. szabvány szerinti jóváhagyott vékony ágya-
zóhabarcsok megfelelő eredménnyel alkalmazhatóak.

Elektronmikroszkóppal készült felvétel
Sopro  
VarioFlex® Silver
csak padlóra

D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 EF S1



13

Különböző burkolóanyagok biztonságos és
deformálódásmentes fektetése 1.1

Ajánlott termékek

Kőporcelán gres lap

Csempe

Cotto

Sopro No.101 S1
szálerősített flexi-
bilis ragasztó falra, 
padlóra

Sopro FKM® XL
csökkentett porzású,  
rendkívül kiadós, 
nagyon könnyű, 
multifunkcionális  
flexibilis ragasztó

A lap hátoldala olyan sima, hogy a hidraulikusan kikeményedő habarcs 
nem képes a felületen megtapadni. Műanyag nemesítő adalékot (flexibilis 
ragasztó) tartalmazó csemperagasztót kell alkalmazni, hogy az optimális 
tapadási szilárdság létrejöjjön.

Javaslat

A kézzel formált lapokra jellemző a méretpontatlanság és a nyílt pórusú 
felület, ezért különleges burkolórendszert igényelnek.

Cotto ágyazórendszer

Sopro MB 414
flexibilis középvastag 
ágyazóhabarcs

Sopro AH 737
kifugázást könnyítő

Sopro MFs
fugázóanyag

Sopro ZSE 718
cementfátyol eltávolító 
beltérre

Sopro CES 736
Cotto impregnáló 
szer 

Sopro CDW 742
Cotto önfényesítő 

A kerámia és égetett kerámia lapok mellett egyre kedvelteb-
bé válnak a kőporcelán gres lapok. Ezeknek a lapoknak a 
nagy sűrűsége és a különösen csekély vízfelvételi képessége 
kedvezőtlenül hat a cementhabarcs és a lap között létrejövő 
tapadási tényezőkre. A mikroszkóp felvételen látható, hogy 
a kerámia és az égetett kerámia laphoz viszonyítva a kőpor-
celán gres lap hátoldala lényegesen simább és tömörebb, 

Kőporcelán gres lap elektronmikroszkóp alatti felvétele

ennélfogva a hidraulikusan kikeményedő habarcsnak nem 
nyújt semmiféle tapadási lehetőséget. Kőporcelán gres lapok-
hoz a burkolóhabarcsot műanyag adalékkal (flexibilis ragasz-
tó) kell nemesíteni, ami a nagy felületi tapadókészsége (adhé-
zió) révén a tapadási szilárdságot optimálisan megnöveli.

< <

< <

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C 2 T E

Eu

rópai szabvány

* A DIN EN 12 004 alapján megfelel a C2 TE követelményeinek 10-es foga-
zatú glettvas használata mellett.

*

Sopro VarioFlex® XL
Fließbett mörtel,  
Boden 

D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 E S1

Tanácsadás

06 23/458-040
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Különböző burkolóanyagok biztonságos és
deformálódásmentes fektetése1.2

Sopro FKM® Silver 
gyorsan megszilárduló 
multifunkcionális 
ragasztó kristályos  
vízmegkötéssel

D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FT S1

Ajánlott termékek

Műgyanta- illetve cementkötésű járólapok

Lapok

Sopro PUK 503
poliuretán ragasztó  
 

A műkő lapok használata is egyre kedveltebbé válik. Ez a 
tendencia főleg a nagy lapméretre és a sokféle megjelenési 
formára, kivitelezési lehetőségre vezethető vissza.

Műgyantakötésű lapok többféle kivitelben.

A lap sarkai kiállnak, szemmel látható a hiba és balesetveszélyes is. 
Reklamáció forrás.

Mintalap alakváltozásának vizsgálata a legkorszerűbb eljárással.

Ilyen lapok esetében igen gyakran drága burkolóanyagról 
van szó, amelynek lerakása előtt igen gondosan ki kell 
választani a megfelelő burkolóhabarcsot.

A burkolóanyagok műgyanta illetve cementkötésűek.
Amennyiben hagyományos hidraulikusan kikeményedő 
habarcsot alkalmazunk, a lap a nedvesség hatására defor-
málódhat. Gyorsan kötő és hidraulikusan kikeményedő 
habarcs alkalmazásakor a bekeveréséhez felhasznált víz 
igen gyorsan megköt és beépül az anyag kristályszerkeze-
tébe (Sopro Vario Flex® HF®, Sopro FKM® Silver), így az 
előbb említett probléma elkerülhető.

A piacon beszerezhető műkő lapoknak egy kisebb 
hányada azonban hajlamos teknősödésre és elvete-
medésre, ezért gyorsan kikeményedő cementköté-
sű habarccsal sem rakható le (burkolásuk csak vegyi 
folyamat hatására megkötő, műgyanta ágyazóhabarcs-
csal történhet - pl.: Sopro PUK 503). Javasoljuk, hogy 
lerakás előtt vizsgáltassák be, hogy a burkolóanyag  
mennyire hajlamos alakváltozásra. A Sopro Hungária Kft. 
cégen belül elvégzi a vetemedésvizsgálatot, és az eredmé-
nyétől függően javaslatot tesz a megfelelő ágyazóhabarcs 
használatára.

Sopro VarioFlex® HF®

turbo gyorsasággal  
megszilárduló  
folyékony habarcs

D
IN

EN 12004

C 2 EF

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

R 2 T 

Eu

rópai szabvány

Javaslat

Műgyanta kötésű lap teknősödése a burkolóhabarcs nedvességtartalmá-
nak hatására.
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Különböző burkolóanyagok biztonságos és
deformálódásmentes fektetése 1.2

Sopro SteinKleber 
weiss flexibel
flexibilis, fehér, gyor-
san megszilárduló 
középvastag ágyazó-
habarcs falra, padlóra

D
IN

EN 12004

C  2 FT

Eu

rópai szabvány

Nagy formátumú üveglapok 
Sopro PUK 503-mal biztonsá-
gosan ragaszthatóak.

Üveg lapok

Természetes kövek

A sima felületénél fogva nem vesz fel vizet az üveglap. Lerakásának ideális 
anyaga a fehér műgyanta habarcs, amely vegyi folyamat hatására köt meg, 
és optimális tapadási szilárdságot biztosít az üveglap hátoldalán. Nem 
befolyásolja az üveglap színét sem.

A természetes kövek lerakásához különleges habarcsrendszer használatát 
javasoljuk, mely trassz adalékot tartalmaz, gyorsan megszilárdul, és álta-
lában fehércementtel készül, hogy biztonságos, elszíneződésmentes és 
hosszú élettartamú burkolatot kaphasson.

Sopro PU-Kleber  
poliuretán műgyanta 
alapú ragasztóanyag 
falra, padlóra 

Sopro MDM 885/888 
weiss/grau 
flexibilis, közepes ágya-
zatú habarcs  falra, pad-
lóra

Részletes információ található a természetes kövek 
elszíneződésmentes burkolásáról a 6. fejezetben. 

Manapság már a nagyméretű üveglapok is helyet kapnak 
a burkolóanyagok sorában. Hasonlóan a kőporcelán gres 
laphoz, az üveg is igen sima és tömör felületű (vízfel-
vétele nincs, lásd az elektronmikroszkóp alatti felvételt).
Hagyományos, cement alapú habarccsal nem lehet ezeket 
a lapokat burkolni, csak a műgyanta alapú ragasztóanyagok  
(pl.: Sopro PUK 503) képesek a megfelelő tapadóhidat létre-
hozni, ezért ezeket kell burkolásuknál alkalmazni.

Elektronmikroszkópos  
felvétel

Ajánlott termékekLapok

D
IN

EN 12004

R 2 T 

Eu

rópai szabvány

Sopro FKM® Silver 
gyorsan megszilárduló 
multifunkcionális 
ragasztó kristályos  
vízmegkötéssel

D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FT S1

Tanácsadás

06 23/458-040
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Különböző burkolóanyagok biztonságos és
deformálódásmentes fektetése1.3

Ajánlott termékekMozaik

Kerámia-, természetes kő- és üvegmozaik

Sopro No.101 weiss 
ragasztóval
ragasztás és fugázás 
egy lépésben

10% Sopro FD 447 
diszperzióval 
(üvegmozaik ragasz-
tásánál)

A különböző alkalmazási területre szolgáló mozaik felületek (fürdőszoba, 
uszoda, stb.) kialakítására olyan ágyazóhabarcsot kell választani, amivel 
nemcsak burkolni, de fugázni is lehet a sok és keskeny fuga és a habar-
cságyazat mélysége miatt. 

Speciális üvegmozaik papírfóliával a színén, kimondottan víz alatti felhasz-
nálásra.

Terheléstől és színigénytől független 
fugázó anyag választék 

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu
rópai szabvány

Mozaik felületet képezhetünk kerámia-, természetes kő 
vagy üveglapokból. Az apró mozaikdarabokat vagy a hátol-
dalukon hálóra ragasztják, vagy a felületükre papírt illetve 
műanyag fóliát ragasztanak*.
A mozaiklapok felületén sok, keskeny fuga fut, ami megne-
hezíti a fektetést és a fugázást. Olyan habarcsrendszert kell 
alkalmazni, amivel nemcsak burkolni, de fugázni is lehet. Így 
az is elkerülhető, hogy a fugarésből kitüremkedő ágyazóha-
barcs maradék látható maradjon a fugák alkotta hálózaton, 
és az egységes színképet helyenként megzavarja.

*Megjegyzés: Víz alatt (úszómedencében) csak olyan mozaiklap használható, amelynek a színét fólia rögzíti. Hátoldalon, 
hálóra ragasztott mozaikot ne használjon, mert fennáll a veszélye, hogy nem tapad meg megfelelően az uszoda falán.
Üvegmozaikkal burkolt úszómedencékben fokozottan figyeljenek a megfelelő vízminőségre, hogy megakadályozzák az 
algaképződést és gombák megjelenését a fugákon. Lás a 4. fejezetben is: Csempék és lapok az uszodaépítésben/mozaik 
fektetése.

< vagy

Sopro FEP plus  
epoxi fugával
ragasztás és fugázás 
egy lépésben

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 RG

Sopro DF 10®

flexibilis fugázó anyag
+ Sopro csillámpor

Üvegmozaik Ragasztás és fugázás egy lépésben  
Sopro No. 101 weiß ragasztóval + 
10% Sopro FD 447 diszperzióval vagy 
Sopro FEP epoxi fugával.

Sopro FEP plus  
epoxi fugával
ragasztás és fugázás 
egy lépésben

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 RG

Sopro TitecFuge® 

plus

Tanácsadás

06 23/458-040



17

Különböző burkolóanyagok biztonságos és
deformálódásmentes fektetése 1.4

Nagy felületű, hatalmas mechanikai igénybevételnek kitett 
aljzatokat (ipari csarnokokban, élelmiszerpiacokon, stb.) évti-
zedek óta vibro-eljárással állítanak elő. Burkolóanyagnak ala-
csony vízfelvételi képességgel rendelkező, szárazon préselt 
kerámia csempét vagy lapot, klinkerlapot vagy kőporcelán 
gres lapot használnak.

Megjegyzés: Az ipari burkolatokat akár külön rétegen akár úsztatott eljárással készítik, ügyeljenek arra, hogy az 
ágyazóhabarcs (esztrich) megfelelő előszigetelést kapjon. A teljes konstrukcióban a kiszáradás miatt kialakuló 
zsugorodás és az ezáltal keletkező feszültség csökkentése érdekében a kötőanyag tartalmat (cement tartalom) 
minimális szintre kell csökkenteni. Ezenkívül a az esztrichet nagyon alacsony víz/cement értékkel (V/C érték) kell 
előállítani. Ezt megfelelő nagy hatásfokú folyósító hozzáadásával lehet elérni. 

Szigetelő rétegre kerülő esztricheknél (úsztatott eljárás) adott esetben például nagyobb forgalmi terhelés esetén 
az esztrich rétegvastagságát kell növelni, de nem több kötőanyag tartalommal, mert az a zsugorodásból adódó 
feszültséget növeli. A nagyobb rétegvastagság pozitívan hat az esztrich stabilitásra (rávezethető forgalmi terhe-
lés) a kisebb nyomásállás és lehajlás ellenére. Mindemellett a feszültség is kisebb marad az egész konstrukcióban.  

Vibro-habarcságyazat:

1  Fuga nélkül: legalább 40 mm – nyomószilárdság legalább C16

2  Fugával: legalább 60 mm – nyomó-/hajlítószilárdság legalább C16/F3  
ill a statikai számításoknak megfelelően

3  Úsztatott eljárás: legalább 75 mm – nyomó-/hajlítószilárdság legalább C25/F4  
illetve a statikai számításoknak megfelelően

A csempéket és lapokat általában nagyon keskeny fugával (1 – 2 mm) 1/3 vagy 1/2 kötésben fektetik. A vibro és klinkerla-
pokhoz van távtartó (fugakereszt), ami biztosítja az egységes fugatávolságot, és megakadályozza, hogy a lapok a vibro-el-
járás során kimozduljanak eredeti helyzetükből.

Vibro padlóburkolat

Tapasztalat alapján a 25 cm-nél rövidebb lapméret az ide-
ális. A lapoknak legalább 10 mm vastagságot el kell érni 
illetve várható terheléshez kell megválasztani azokat. (ZDB 
tájékoztató: “Nagy terhelésű burkolatok – nagy mechanikai 
terhelésnek kitett padlóburkolatok”, Okt. 2005). A terve-
zésnél és kivitelezésnél a “Kerámiaburkolatok kialakítása 
vibro-eljárással” 2005 júliusi irányelve a meghatározó.

A tapadóiszap felhordása az előkészített Sopro habarcságyazatra. A burkolat fektetése a friss Sopro tapadóiszapra.

1  Tapadóhíd –  
Sopro RS 648 tapadó iszap 

2  Habarcságyazat

3  Tapadóhíd –  
Sopro RS 648 tapadó iszap  

4  Fugázó anyag –  
Sopro FEP 604 fugázó anyag

41 2 3
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4  A vibro-eljáráshoz előkészített és leburkolt felületen 
(10 – 20 m2 -  az adottságoktól és a felhasznált ágya-
zóhabarcs kötési tulajdonságaitól függően) a lapokat a 
vibrogép által kibocsátott enyhe vibráció segítségével 
belepréselik az ágyazóhabarcsba.

5  A fugákat ajánlatos a későbbi igénybevételnek is ellen-
álló, beállítható konzisztenciájú epoxi fugázóhabarccsal 
(Sopro FEP 604) kitölteni.

6  Az ipari méretű burkolatok 7 nap elteltével járhatóak, 
és a hagyományosan kiszáradó rendszerekből kiindulva 
28 nap elteltével teljesen terhelhetők. 

Vibro-padlóburkolat

Szerkezet és műveletek:

1  Az aljzatot, azaz a betont teljesen meg kell tisztítani, 
hogy a vibro-eljáráshoz megfelelően tapadó felületet 
kapjunk.

2  A hidraulikusan kötő ágyazóhabarcsot tapadóiszappal 
(pl.: Sopro HSF 748) friss-a-frissre eljárással, legalább 
40 mm vastagságban kell felvinni a betonra. A habar-
csot egyenletesen el kell teríteni és tömöríteni, ehhez 
adott esetben Sopro EVZ 634 esztrich száradás késlel-
tető alkalmazását javasoljuk, hogy az anyag lassabban 
húzzon meg.

3  Az ágyazóhabarcsra csak egy Sopro RS 648 tapadóhíd 
réteget kell felvinni, amelybe közvetlenül, szorosan 
egymás mellé, fuga nélkül rakjuk a kerámia lapokat. 

A kerámia burkolatok bedolgozásához használt 
vibrogép.

A leburkolt kerámia lapok vibro-eljárással történő 
bedolgozása. Sopro RS 648 Sopro FEP 604

Ajánlott termékek

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

Fugázás 1 – 4
A Sopro FEP 604 konzisztenciája különböző szemcseméretű kvarchomok hozzá-
adásával változtatható, így a legkeskenyebb fugahézag (1 – 2 mm) is biztonságo-
san lezárható.  

1

4

2 3
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Vibro-padlóburkolat 
nagy formátumú kerámia csempék és lapok 

Manapság az építtetők igényeinek a hagyományos majdnem 
kötelezően előírt ipari burkolatok már nem felelnek meg. A 
megszokott kis formátumú vibro-eljáráshoz alkalmas lapok 
nem elégítik ki a modern látvány és a korszerűség követel-
ményeit. A megrendelők nagy formátumú lapok fektetését 
kérik, melyek ugyanúgy alkalmasak a vibro-eljárással történő 
burkoláshoz, mint a kicsik. Általában 30 x 60 cm-es lapmé-
retre van igény.

A nagy formátumú lapok ilyen szemszögből történő vizsgá-
latát a Sopro elvégezte. A nagy méretű lapokkal kapcsolat-
ban pozitív tapasztalatokat szereztek az építkezéseken és a 
különböző projektek során. A 30 x 60 cm lapok bedolgozása a Sopro RS 648-ba görgős vibro-géppel.  

A tapadóhíd felszórása nagy formátumú burkolatoknál csak kivételes ese-
tekben, a Sopro alkalmazástechnikusaival egyeztetve történhet. 

A tapadóiszap elosztása a friss ágyazaton.

A tapadóiszaphoz vizet adagolunk és géppel keverjük össze.

Nagy formátumú burkolat fektetése a friss tapadóiszapba.

A nagy formátumok fektetése során a legfontosabb, hogy a tapadóréteg (Sopro RS 648) olyan erős legyen, hogy a későbbi 
vibro-eljárás végrehajtása után teljes felületen rendkívül terhelhető burkolatot kapjunk.

Ezzel egyidejűleg az is rendkívül fontos, hogy a kivitelezés során az ágyazóhabarcs olyan stabil legyen, hogy ha a friss bur-
kolatra rálépnek és elvégzik a vibro-eljárást, a lapok ne mozduljanak ki a helyükből. 

A vízzel elkevert tapadóhidat felhúzzák a korábban elkészített ágyazatra. Az anyag meghúzásának (vibro-eljárás előtt) 
késleltetésére megfelelő száradási gyorsaságra beállított Sopro EVZ 634-et adagolhatunk hozzá. 

30 x 60 cm
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Nagy formátumú kerámia csempék és lapok

Nagy formátumú csempeburkolat egy előcsarnok bejáratánál.

Az építkezés helyszínén megfelelő eszközök szükségesek ahhoz, hogy 
nagy formátumú lapokat elő lehessen készíteni a burkolásra.

A nagy formátumú burkoló anyagok választéka igen hatal-
mas, főleg méretben és vastagságban. A legnagyobb lapok 
mérete meghaladhatja a 3  m²-t, a legvékonyabbak pedig 
lehetnek akár 3,5 mm vastagságúak. Burkolható falra és 
padlóra egyaránt. A tervezőknek és építtetőknek számtalan 
lehetősége van, hogy a legmegfelelőbb lapot választhassák 
ki projektjükhöz. Szakmai információt a témáról a ZDB 
ismertető „Nagy formátumok biztonságos fektetése” ad. A 
Sopro speciális termékrendszereket és megoldásokat kínál, 
melyek segítségével könnyen kiigazodhatnak az újfajta, 
nagy formátumú lapok fektetésében.  

Mit jelent nagy formátumú lapok fektetése a tervezőknek, 
építtetőknek, kivitelezőknek és gyártóknak? Csak kockáza-
tot vagy ésszerű specializálódást és sikeresen befejezett 
kivitelezéseket? A mi véleményünk az, hogy bizonyos sza-
bályok betartása mellett az utóbbi! Az új irányzatot minden-
kinek el kell fogadnia. Át kell gondolni a tervezést, a pénz-
ügyi számításokat és a kivitelezés fázisait is. Csak így lehet a 
nagy formátumú lapok fektetésére kapott megbízást sikere-
sen végrehajtani

 

Nagy formátumú lapok vágása/előkészítése.

Tanácsadás:
A tervezőnek és a kivitelezőnek fel kell hívni az építtető 
figyelmét egy beszélgetés keretén belül a lehetőségekre, 
de tájékoztatást is kell adni a nagy formátumú lapok fek-
tetésének határairól. Ez vonatkozik a forgalmi terhelésre 
valamint magára a látványra is. Amennyiben a lapok nem 
méretpontosak, az eltolt (fél vagy harmad lap) diagonál 
fektetési módot nem ajánljuk, mivel azok bizonyos fényben 
nem szép árnyékot adnak. Könnyebben megértethetjük 
magunkat, ha a lapokat a kívánt formában szárazon kirak-
juk, majd végül irányított fénysugárral megvilágítjuk, és a 
látottakat kiértékeljük.

Eszközök az építkezés helyszínén:
Nagy formátumú lapokat akkor lehet megfelelő formában 
leburkolni, ha az építkezés helyszínén megfelelő eszkö-
zökkel rendelkeznek, mégpedig nagy asztal a vágáshoz és 
méretezéshez, üvegvágó, fúrófejek az átlyukasztásokhoz, 
spárga vagy drót, ha egy lapot a fektetés után mégis fel kell 
szedni, szívókorong, stb. 
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CM  mérés az esztrichben lévő maradék nedvesség meghatározására.

Sopro FS 15® plus-szal előállított tökéletesen sík felület.

Nagy formátumú kerámia csempék és lapok

Az aljzat vizsgálata és az esztrich maradék 
nedvességének megállapítása

Az aljzat vizsgálatához hozzátartozik, hogy az esztrichben 
lévő maradék nedvességet CM nedvességmérő készülékkel 
meg kell mérni, amennyiben azt csempével vagy lappal 
burkolják.

Fektetés
Nagy formátumú lapok fektetésénél általában plusz mun-
kafolyamatokat, az aljzat javítását és kiegyenlítését is el kell 
végezni. Ez abból következik, hogy a DIN 18 202 alapján 
az aljzat egyenetlenségének megengedett tűréshatára túl 
nagy ahhoz, hogy vékony ágyas eljárást lehessen alkalmazni 
(ebben az esetben vastag ágyazat kizárt!). A kiegyenlítést 
padlón FS 15® plus önterülő aljzatkiegyenlítővel, falon pedig 
szilárd, gyorsan kikeményedő habarccsal (Sopro RAM 3®, 
lásd 11. fejezet) végezzük.

Hosszan tartó, minőségi burkolatot előállításához rendkívül 
fontos még, hogy az alapfelület megfelelő szilárdsággal 
rendelkezzen. Ezenfelül lényeges a mezők mérete és mozgó 
fugák kiosztása. 

A fektetést kombinált eljárással is kivitelezhetjük annak érde-
kében, hogy biztosítsuk a lapok megfelelő beágyazását. 

A lapok méretezése, vágása , majd azok fektetése bizonyos 
érzéket és rátermettséget is igényel. Ügyeljenek arra, hogy 
minél kevesebb selejt keletkezzen. 

Ragasztó anyag felhordása a lap hátoldalára és a padlóra. 

Cement esztrichek: 2,0 % fűtetlen
 2,0 % fűtött
Kalcium-szulfát esztrichek:  0,5 % fűtetlen
 0,3 % fűtött

Nagy formátumú lap burkolása falra Sopro MG Flex S2-vel.
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1  Meggyengült esztrich felület a ragasztó anyagból visszaszivárgó  
 nedvesség következtében.

2  Törés a meggyengült területen.

1

2

Kálcium-szulfát alapú esztrichek

Első ízben nem emelünk szót az ellen, hogy kalcium-szulfát 
esztrichre fektessenek nagy formátumú lapokat. 
Fontos azonban, hogy a csempe méretének megfelelő ala-
pozót és ragasztó anyagot/habarcsot válasszanak.

Amennyiben már meglévő kalcium-szulfát esztrichről van 
szó, melyet nem lehet felcsiszolni, meg kell objektíven 
vizsgálni, hogy nem érdemes-e egy új réteget kialakítani. 
Ezután lehet a a megfelelő döntést meghozni.

Nagy formátumú kerámia csempék és lapok

Nagy méretű lapok fektetésénél előfordul néhányszor, hogy 
tapadási károk keletkeznek. Ennek többek között az lehet 
az oka, hogy az alkalmazott vékony ágyazatban lévő feles-
leges nedvességet felszívja a kalcium-szulfát esztrich (felfelé 
nem tud a nedvesség eltávozni a csempe tömörsége miatt), 
és emiatt az esztrich meggyengül. 

A bezárt nedvesség által okozott tapadási károsodás kalcium-szulfát eszt-
richben.

Az esztrich felcsiszolása fontos előfeltétele annak, hogy a ragasztó anyag   
tartósan megtapadjon.

Tapadási károk okai kalcium-szulfát  
esztrichen 
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Nagy formátumú kerámia csempék és lapok

Sopro MGR 637 alapozó felhordása a kálcium-szulfát esztrichre az átnedvesedés megakadályozására.

Burkolóhabarcsok a csempe méretéhez igazítva:

1 Csempe hossza ≤ 60 cm és mérete ≤ 0,2 m² *

+ 

Alapozás Sopro No. 101 S1 VarioFlex® XL

„normál ragasztók“

2 Csempe hossza ≤ 100 cm és mérete < 1 m² *

+
Alapozás VarioFlex®  

hochfest
FKM® Silver VarioFlex® 

Silver

„gyorsan megszilárduló ragasztók 
kristályos vízmegkötéssel“

3 Csempe hossza > 100 cm és mérete > 1 m2

+
Alapozás megaFlex S2 MG-Flex® schnell

* Konzultáljon szaktanácsadónkkal.
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Nagy formátumú kerámia csempék és lapok

S2 minősítésű ragasztók nagy formátumú lapok burkolásához 

S2 minősítésű ragasztók alkalmazása azáltal vált lehetségessé, mivel a fugák hányada egyre kisebb illetve funkciójukat 
vesztik, ezáltal a ragasztó anyagnak van nagyobb jelentőssége. 

A lapokban feszültség jön létre, amit az adott aljzattal harmonizálni kell. A ragasztó anyag elsődleges feladata mellett, 
hogy a lapokat rögzítse, a fellépő tolófeszültséget is megfelelő módon kompenzálni kell.

A Sopro MG-Flex/MG-Flex schnell illetve a Sopro megaFlex/megaFlex turbo nagy teljesítményű ragasztók, melyek ezt a fel-
adatot be tudják tölteni valamint a kívánt biztonságot is nyújtani képesek.

Amennyiben a lap mérete nagyobb, mint 1 m², végezzék a burkolást S2 minősítésű ragasztóval. Ettől csak kivételes esetek-
ben, az alkalmazástechnikussal történő egyeztetés után lehet eltérni. 

1 
– 

1,
6 

m

3 – 3,5 m
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 *1 m2-es csempeformátumig Sopro VarioFlex® HF®/Sopro megaFlex S2 turbo/Sopro FKM® Silver/Sopro VarioFlex® Silver alkalmazásánál.
 ** Vegye fel a kapcsolatot alkalmazástechnikusunkkal.
*** Kalcium-szulfát esztricheknél.

Alkalmazás Alkalmazási terület Ajánlott termékek

Al
ap

oz
ás

Az aljzat teherbíró képességének és egyenletességének vizsgálata jelenti 
a biztos fektetés alapját nagy formátumú csempék és lapok esetén. 
Válasszanak mindig az aljzatnak megfelelő alapozó és tapadásközvetítő 
anyagot, mely javítja az alapfelület szilárdságát, és igazodik a szívóké-
pességéhez is.

Vékony burkolóanyagok:
az adott aljzat alkalmasságáról az alkalmazás módjáról és terhelésről 
érdeklődjenek a gyártónál. 

Figyelem:
nedvességtől terhelt területeken feltétlenül alkalmazzanak valamilyen 
Sopro rétegzáró szigetelő rendszert. 

Szívóképes aljzatok
(pl.: cement esztrich, 
 kalcium-szulfát esztrich*,  
beton, mészcement vakolat, 
gipszkarton lemezek)

• Sopro GD 749

Nem szívóképes aljzatok
(pl.: régi csempeburkolat, 
terrazzo, régi ragasztó anyag 
maradványok)

• Sopro HPS 673

Kritikus aljzatok
(pl.: csekély szilárdságú aljza-
tok, nedvességre érzékeny 
aljzatok)

• Sopro MG 637
   vagy 
• Sopro EPG 522,  
   mindig homokkal,   
• Sopro Quarzsand grob-bal beszórva 

Kalcium-szulfát esztrichek (nedvességre érzékeny)**:
– csempe élhossza ≤ 60 cm és mérete ≤ 0,2 m²: Sopro GD 749

– csempe élhossza ≤ 100 cm és mérete ≤ 1 m²: Sopro GD 749 és Sopro FKM® Silver-rel,  
Sopro VarioFlex® hochfest vagy Sopro VarioFlex® Silver.

– csempe élhossza > 100 cm és mérete > 1 m²: Sopro MG 673/Sopro EPG 522 valamilyen Sopro S2 ragasztó anyaggal

Ja
ví

tá
s/

ki
eg

ye
nl

íté
s

Nagy formátumú csempék fektetésénél nagyon fontos, hogy az aljzat 
egyenletes legyen, amit a DIN 18 202 (Tűréshatárok magasépítésben) 
követelményei is meghatároznak. 
Megfelelő Sopro habarcs alkalmazásával biztosra vehető, hogy a nagy 
formátumú csempék burkolásához megfelelően kialakított, egyenletes 
aljzatot állítanak elő.

Speciális aljzatok esetén, például öntöttaszfalt esztrich, kérjük, fordulja-
nak alkalmazástechnikusunkhoz. 

Padló • Sopro FS 15® plus

Fal • Sopro RAM 3®

• SoproAMT 468 

Fe
kt

et
és

Hibamentes konstrukciót akkor lehet létrehozni, ha a fektetés teljes felüle-
ten tökéletes. Ez azt jelenti, hogy az aljzatra már felhúzott ragasztóágya-
zaton kívül a burkoló anyag hátoldalát is meg kell kenni ragasztó anyag 
réteggel (kombinált eljárás).

Amennyiben vékony burkolóanyagot fektetnek padlóra, a lapok széleit vas-
tagon meg kell kenni ragasztó anyaggal, hogy a keresztfugáknál megfelelő 
legyen az ágyazat. Fennáll a veszélye annak, hogy repedések alakulnak ki 
vagy kongó hangot ad ki a csempe vagy lap, ha nem elegendő mennyiségű 
ágyazó habarcsot használnak fel a fektetéshez. 

Alkalmazzanak gyorsan megszilárduló csemperagasztó anyagot, ameny-
nyiben nem tudnak elegendő száradási időt biztosítani, mielőtt a burkolat 
járhatóvá válna. Vékony burkoló anyagok padlóra történő fektetése során 
vegyék minden esetben figyelembe a gyártók formai korlátozásait. 

Padló 
(minden fajta aljzat) 
 
1 m2 lapméretig

• Sopro VarioFlex® HF ***
• Sopro VarioFlex® Silver ***
• Sopro VarioFlex® XL

1 m2 feletti lapméret

• Sopro megaFlex S2
• Sopro megaFlex S2 turbo
• Sopro MG-Flex® S2
• Sopro MG-Flex® S2 schnell

Padló 
(minden fajta aljzat)

1 m2 lapméretig

• Sopro FKM® XL
• Sopro FKM® XL Silver***
• Sopro´s No. 1

1 m2 feletti lapméret

• Sopro MG-Flex® S2 schnell
• Sopro MG-Flex® S2
• Sopro megaFlex TX

Fu
gá

zá
s

A cement alapú fugák kiegyenlítő zónát biztosítanak a csempeburkolat-
ban a keletkező feszültség levezetésére. A felületen lévő fugák hányada 
nagy formátumú burkolatoknál nagyon csekély. Műszaki szempontból a 
minimális fugaszélesség 3 mm. A teljes felületet mozgó fugák elhelye-
zésével kell megfelelő mezőkre osztani. Szükség esetén kérjük, lépjen 
alkalmazástechnikusunkkal kapcsolatba.

Figyelem:
Keskeny fugákhoz (1 – 2 mm) alkalmazzanak Sopro DF 10®-et vagy 
Sopro FEP plus-t.

Fugázó habarcs • Sopro DF 10®

• Sopro FEP plus

Szilikon • Sopro SanitärSilicon

Nagy formátumú kerámia csempék és lapok burkolása  
(beltér)
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Csempe- vagy lapburkolat homlokzatokon

Homlokzatok burkolatai - I. rész

Mindig előkerül az építtetők és a tervezők részéről az a 
kívánság, hogy új épületek homlokzatát kerámia burkolattal 
lássák el.
Az előnyök kézenfekvőek: a különböző formák és a hatal-
mas színválaszték számtalan kialakítási lehetőséget biztosít.
Az így kialakított felületek mechanikusan rendkívül terhel-
hetőek, nehezebben koszolódnak be, illetve ellenállnak az 
időjárás viszontagságainak valamint vízzel és kefével köny-
nyen tisztán tarthatók.
A tervezés és kivitelezés során a DIN 18 515 „ Homlokzatok 
burkolatai - habarcságyba fektetett csempék és lapok”   
részét kell figyelembe venni. Ez azért nagyon fontos, mivel 
a homlokzatok felületének a különböző időjárási tényezők-
kel szemben tartósan ellenállónak és stabilnak kell lenni. Az 
irányelvek figyelmen kívül hagyása gyakran károsodáshoz 
vezethet főleg repedések és törések keletkezhetnek a felü-
leten, de a csempék elhelyezkedéséből adódóan (külső 
homlokzat) kritikus helyzetek is létrejöhetnek. 

Lehetőség szerint tervezzék meg részletesen a munkálatok 
kivitelezését, és tartsák be a DIN EN által meghatározott 
értékeket. Amennyiben ez nem lehetséges, az egyedi ese-
tekben végezzenek előzetes vizsgálatokat.

Homlokzat kerámia csempével burkolva

Kerámia burkolatok, melyeket a

 DIN EN 14 411 szabvány szerint 
„Kerámiai burkolólapok. 
Fogalommeghatározások, csoportosítás, jel-
lemzők, megfelelőségértékelés és  
megjelölés“

állítanak elő, és bevizsgálás után 
igazolható a fagyállóságuk,  
alkalmasak homlokzatok  
burkolására. 
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Ahhoz, hogy hidraulikusan kötő habarcsból tartós ágyaza-
tot lehessen előállítani, kerámia csempék esetén döntő fon-
tosságú a burkolóanyag pórustérfogata. Ez azt jelenti, hogy 
a kerámiának bizonyos fokig nyitott pórusúnak kell lenni, 
vagyis 1 g kerámiának legalább 20 mm3 pórustérfogattal 
kell rendelkeznie.
A fentiekből kiindulva lap hátoldalán (ragasztási felü-
let) lévő nyitott pórusok rádiusza legalább 0,2 μm  
(2 x 10-4 mm) nagyságú, melyekbe a hidraulikusan kötő 
habarcs meg tud kapaszkodni.

1 g kerámiának legalább 20 mm3 pórustérrel kell rendel-
keznie.

1 g kerámia

∑ minden pórus  

legalább 

20 mm³

Megjegyzés:
Azokat a kerámia csempéket és lapokat, melyek nem felelnek meg ennek a követelménynek, nem lehet a hagyományos 
hidraulikusan kötő habarccsal homlokzatokra burkolni. S2 vagy műgyanta kötésű ragasztók alkalmazása nyújtja a megfelelő 
megoldás.
A DIN 18 516 3. fejezete alapján a természetes kövek, ha fagyállóságukat igazolták, valamint a DIN 18 500 alapján a beton-
kövek is alkalmasak homlokzatokra történő burkolásra. Az üvegmozaik eltér a DIN előírásaitól, de a gyakorlatban mégis jó 
eredmények mutatkoznak. 

A DIN 18515 1. részének burkolandó  
kerámia csempékre vonatkozó adatai

Maximális csempe és lapméretek: 

max. 49 cm-es oldalhossz 

Vastagság  
max. 1,5 cm

Felület ≤ 0,12 m²

Megjegyzés: 
Barázdált lapoknál az összvastagság barázdákkalegyütt 
nem haladhatja meg a 2 cm-t. 

Csempe- vagy lapburkolat homlokzatokon

A kerámia csempék hátoldalának megszabott méretű póru-
sokkal kell rendelkezni. Csak így képes a cement alapú 
habarcs megfelelően megkötni. csempe

min. 0,2 μm

habarcs

pórusok
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• 25 mm-nél vastagabb vakolat esetén erősítést kell 
alkalmazni

• a vakolatnak meg kell felelni a  P III besorolásnak
• vegyes vagy nem hordozóképes aljzatoknál erősítést 

és rögzítést kell alkalmazni

Tapadási szilárdság ellenőrzése

apadási szilárdság ellenőrzése a 
leburkolt kerámián

Tapadási szilárdság ellenőrzése Kombinált eljárás, csempe hátol-
dala

Az aljzat hordozóképességének vizsgálataEin 

Sopro FKM® XL

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

Előírások:
• a felületnek hordozóképesnek kell lenni: 
 tapadási szilárdság ≥ 0,5 N/mm²
• a felületnek a tapadást gátló anyagoktól és 

repedésektől mentesnek kell lennie
• az egyenetlenségeket ki kell javítani
• a vakolat min. 10 mm vastagságú

Vékony ágyazatba törté-
nő fektetéskor a  
DIN EN 12 004  
előírásainak megfelelő 
habarcsot alkalmazzunk.
A burkolás a DIN 18 157 
előírásai alapján történik. 
Min. 3 mm habarcsvas-
tagságot kell létrehozni. 

Csempe- vagy lapburkolat homlokzatokon

A csempék és lapok  
fektetése kombinált  
eljárással történik, vagyis  
a  lapok hátoldalára is  
felkenik a habarcsot.

A frissen burkolt kerámia tapadási szilárdságának ellenőrzése

≥ 0,5 N/mm² értéket kell  
elérni.

+

0,5 N/mm² min. értéket
 el kell érni.
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Fugázás

Az ágyazóhabarcstól függően kell a megfelelő fugaszéles-
séget megválasztani:
• kerámia csempe 3 – 8 mm
• hasított kerámia lapok 4 – 10 mm
• hasított agyaglapok és tégla burkoló anyagok 10 – 12 mm
• természetes kő lapok 4  –  6 mm
• betonkő lapok 3 – 12 mm

A fugázás hidraulikusan kötő fugázó anyaggal történik

. Hidraulikusan kötő flexibilis fugázó anyag felhordása.

A kifugázott felület lemosása.Sopro FlexFuge plusSopro DF 10® 

DesignFuge Flex

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

Csempe- vagy lapburkolat homlokzatokon
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Rendszerfelépítés

1 Dilatációs fugák a sarko-
kon és széleken

2 Mezőket határoló fugák

3 Csatlakozó fugák

4 Építmény elválasztó fugái

5 Vízszintes fugák  
(mezőket elválasztó fugák 
a födémnél)

6 Szerelvények körüli fugák

A dilatációs fugák elosztása a homlokzaton

Az időjárás  hatásai és a nagy hőmérséklet ingadozás miatt a homlokzatokat dilatációs fugákkal osztjuk részekre.  

Csempe- vagy lapburkolat homlokzatokon

1

2

5

3

4

6

6 m

3 
m

Figyelem:
Irányszám mozgó fugák közti 
távolságra: vízszintesen: 
3 mm, függőlegesen: 6m.

4 Bauwerks- und Trennfuge

1 Mozgófugák sarkokon és széleken

és

2 Mezőket határoló fuga

és

5 Víuszintes fuga

3 Csatlakozófugák (pl.: ajtó- és ablakkeretek)

Fugák kivitelezése részletesen:l

6 Beépített részek, szerelvények
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1 Falazat

2 Alapozás Sopro GD 749

3 Tapadóhíd 
Sopro No. 101 S1 

4 Kiegyenlítő réteg 
Sopro AMT 468 vagy Sopro RAM 3® 

5 Ágyazóhabarcs  
Sopro megaFlex TX

6 Csempe

7 Fugázó anyag Sopro FL plus vagy Sopro DF 10® 

 

Csempe- vagy lapburkolat homlokzatokon

1

2

3

4

5

6

7

Rendszerfelépítés

od
er

C

D
IN

EN 12 004

2 ES2

Eu

rópai szabvány

T

1. szerkezet: a DIN 18 515 1. része alapján

      Kerámia közvetlen a falon vagy betonon

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány
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Rendszerfelépítés

1 Fal

2 Hőszigetelés

3 Tapadóhíd 
Sopro No. 101 S1 flexibilis ragasztó

4 Kiegyenlítő réteg  
Sopro RAM 3® 

5 Vékony ágyazat  
Sopro megaFlex TX

6 Csempe

7 Fuga Sopro FL plus vagy Sopro DF 10® 

A Rögzítés

      Kerámiák hőszigetelésen 

Tekintettel a szükséges energiatakarékossági intézkedések 
meghozatalára az építtetők arra kényszerültek, hogy épü-
leteiket megfelelően szigeteljék. Ez a homlokzatokat külö-
nösen érinti. Amennyiben mégis az a kívánságuk, hogy a 
homlokzatot csempe burkolattal lássák el, ezt a DIN 18 515 
1. része alapján tehetik meg.

A szigetelést statikus önhordó vakolatréteggel vonják be, 
ami a későbbiekben a kerámia burkolat aljzatát képezi.

2. szerkezet: a DIN 18 515 1. része által nem 
szabályozott terület (minden egyes esetben v 
végezzenek vizsgálatokat)

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

Csempe- vagy lapburkolat homlokzatokon

A

1

2

3

4

5

6

7

C

D
IN

EN 12 004

2 ES2

Eu

rópai szabvány

T

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888
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Rendszerfelépítés 

1 Ágyazat erősítő szövettel  
Sopro AR 562 és Sopro No. 101 S1 flexibilis fugázó 
anyag 

2 Ágyazóhabarcs  
Sopro megaFlex TX

3 Fugázás Sopro FL plus 
vagy Sopro DF 10®

D Szigetelés 
WDVS

3. szerkezet: a DIN 18 515 1. része által nem 
szabályozott terület (minden egyes esetben 
végezzenek vizsgálatokat)

      Kerámia hőszigetelő rétegen 

• A hőszigetelő réteget ragasszák és kiegészítésként dübe-
lezzék le.

• Expandált polisztirol és kőzetgyapot esetén a dübelezés-
nek át kell hatolnia az erősítő rétegen.

• A szigetelésnek meg kell felelni a teherelosztásnak.
• A számos variációs lehetőség miatt minden egyes 

esetben végezzenek előzetes felmérést, vizsgálato-
kat.  

Csempe- vagy lapburkolat homlokzatokon

1

2

3

D

Tanácsadás

06 23 / 458 042

D
IN

EN 12004
C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

D
IN EN 13 888

G
ep

rüft nachhohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

D
IN EN 13 888

G
ep

rüft nachhohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány
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Rendszerfelépítés

1 Hordozólemez

2 Ágyazat erősítő szövettel  
Sopro AR 562 és Sopro No. 101 S1 flexibilis fugázó 
anyag

3 Ágyazóhabarcsl  
Sopro megaFlex TX

4 Fugázás Sopro FL plus 
vagy Sopro DF 10®  

 

D Szigetelés

4. szerkezet: a DIN 18 515 1. része által nem 
szabályozott terület (minden egyes esetben 
végezzenek vizsgálatokat))

      Csempe fektetése vékony ágyazatba, függesztett 
hordozólemezekre 

• A hordozólemezeket a homlokzaton lévő szerkezetre 
szerelik, az aljzatnak nincs szerepe.

• Szellőztetett rendszer is lehet
• A hordozó képességet a kivitelezőnek kell ellenőrizni.
• A számos variációs lehetőség miatt minden egyes 

esetben végezzenek előzetes felmérést, vizsgálato-
kat. 

Homlokzatkialakítás üvegmozaikkal hordozó lemezen.

Csempe- vagy lapburkolat homlokzatokon

2

1

3

4

D

C

D
IN

EN 12 004

2 ES2

Eu

rópai szabvány

T

D
IN EN 13 888

G
ep

rüft nachhohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

D
IN EN 13 888

G
ep

rüft nachhohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány
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Ennél a kivitelezési módnál lényeges, hogy megfelelő mére-
tű felület álljon rendelkezésre, ahova 55-90 mm vastagságú 
köveket fel lehet burkolni. A köveket a nyers falra burkol-
ják és a szerkezetet rozsdamentes acél kapcsokkal erősítik 
meg.  Ezt a fajta burkolatot első sorban két emeletes, 4 m  
orommagasságú családi házaknál alkalmazzák, más típusú 
épületeknél 8 m-es magasságig engedélyezik.

Homlokzaton felfalazott lábazat.

Csempe- vagy lapburkolat homlokzatokon

II. rész: Külső homlokzatok burkolatai

A DIN 18515 1. fejezetében leírt „Csempével és lappal bur-
kolt homlokzatok” mellett lehetőség nyílik a homlokzatokat 
kövekkel (természetes kövek) díszíteni. A homlokzatok 
kivitelezésének ezt a módját eddig a DIN 18515 2. része 
szabályozta és egyúttal megfelelő útmutatást is biztosított
A DIN átdolgozása keretében ezt a fejezetet törölték. Ennek 
ellenére még mindig a tervezés és kivitelezés alapját képez-
heti.
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„Falazat homlokzaton“ szerkezeti felépítés 1 Nyers fal

2 Sopro GD 749 

3 Sopro No. 101 S1 flexibilis 
ragasztó fésűágyazat, mint 
tapadóréteg a kiegyenlítő 
réteghez 

4 Kiegyenlítő vakolat Sopro 
AMT 468 vagy Sopro 
RAM 3® nagyobb egyenet-
lenségeknél

5 Sopro No. 101 S1 flexibilis 
ragasztó fésűágyazat, mint 
tapadóréteg habarcságya-
zathoz

6 Ágyazó és falazóhabarcs 
Sopro MDM 888, Sopro 
MB 414 vagy Sopro FKM® 
Silver

7 Fugázás  
Sopro MFs  

8 Szigetelés   
Sopro ZR Turbo XXL  
reaktív szigetelés

A Drótkapocs  
(min. 5 db drótkapocs/m², 
min. 3 mm átmérőjű rozsda-
mentes acélból)

A hőmérséklet ingadozásából adódó feszültség levezetésére dilatációs fugákat kell beépíteni. A mezők nagyságát tervezzék 
és rögzítsék meg előre. Figyeljenek arra, hogy a dilatációs fugákban ne legyenek habarcsmaradványok, mivel azok kény-
szerfeszültség fellépését okozhatják

* Megjegyzés: egyforma vastagságú kövek és egyenes aljzat esetén az ágyazóhabarcs vastagságát csökkenteni lehet. 

*

Burkolórendszerek

6

7

8

3

1

5

4

2

A

55 – 90 mm

min. 15 mm,  
max. 25 mm  
bedding mortar 
thickness

Max. 8 m fal magasságig.
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Felfalazott homlokzatok felépítése

Beton burkolókövek.. Burkolandói felület pince beton alapján.  

Betonkövek ragasztása beton aljzaton  Sopro FKM® Silver-rel  BAF eljárás-
sal.

Rögzítőcsavarok elhelyezése az előre elkészített furatokba.. A burkolás előtt a rögzítéshez szükséges furatokat pontosan ki kell mérni,  
m2-ként elosztani.
 

Furatok készítése a mechanikus rögzítő elemek elhelyezéséhez. 

Burkolórendszerek
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Különböző burkolóanyagok biztonságos és
deformálódásmentes fektetése1.7

Sopro No. 101 S1  
flexibilis ragasztó
DGNB: 
4-es legmagasabb 
minőségi besorolás, 
8. sor**

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

Sopro GD GD 749
DGNB: 
4-es legmagasabb 
minőségi besorolás, 
8. sor**

Sopro No. 101 weiss   
flexibilis fehér ragasztó
DGNB: 
4-es legmagasabb 
minőségi besorolás,  
8. sor**

MDM 885
DGNB: 
4-es legmagasabb 
minőségi besorolás, 
8. sor**

HPS 673
DGNB: 
4-es legmagasabb 
minőségi besorolás, 
8. sor**

MGR 637
DGNB:  
4-es legmagasabb 
minőségi besorolás, 
8. sor**

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

MDM 888
DGNB:
4-es legmagasabb 
minőségi besorolás, 
8. sor**

Emissziószegény alapozók*

Emissziószegény csemperagasztók / ágyazóhabarcsok*

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

Vázlatos rendszerfelépítés

Sopro termékrendszerek a 
fenntartható építéshez 
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Alapozás


