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A szövetségi köztársaságok építési szabályzata tartalmazza azt az épületeket tervezésére és kivitelezésre vonatkozó alapel-
veket, melyek szerint a víz és a nedvesség nem okozhat kárt, illetve nem keletkezhet un zumutbare Belästigungen 
Ez azt jelenti, hogy az építményeket megfelelő szigeteléssel kell ellátni.

BEB ismertető: Rétegzárás padlóburkolatok alatt. 
(2010. augusztus).

Figyelem: Minden fuga vízáteresztő, és nem pótolja a megfelelő szigete-
lést!

Alapelvek 

Az utolsó évtizedek gyakorlati tapasztalatai alapján kerámia burkolatoknál az úgynevezett rétegzárás (kötőszigetelés) bizo-
nyult a Igemegfelelőbbnek. Erről a ZDB, BEB vagy a Kőfaragó Szövetség ismertetőiben olvashatnak.

ZDB ismertető: Rétegzárás. Kőfaragó Szövetség: Rétegzárás.

A kerámia burkolóanyagok (csempék és lapok) bizonyulnak ellenállóképességük alapján a legjobbnak, amennyiben nedves 
helyiségek, wellness fürdők, uszodák vagy élelmiszeripari üzemek felületének kialakításáról van szó. 
A kerámia burkolatok azonban egyetlen esetben sem helyettesítik a megfelelő rétegzárást, mivel a burkolatban lévő fugák 
vízáteresztőek.

Ezt persze nem kell annyira kritikusan felfogni, mert a rétegzáró rendszerek egyes elemei (kerámia csempe, fugázó anyag, 
csemperagasztó és szigetelés) tartósan nedvesek illetve átnedvesedettek lehetnek anélkül, hogy a szerkezetben bármilyen 
károsodás következne be.  
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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 DIN 18 534 Belső terek szigetelése a következő részekből áll:

Alapelvek 

1. rész: Tervezési és kivitelezési alapelvek, követelmények

2. rész: Szigetelés tekercses szigetelő anyagokkal 

3. rész: Szigetelés folyékony szigetelő anyagokkal

4. rész: Szigetelés öntöttaszfalttal vagy aszfalt tartalmú anyagokkal

5. rész: Csempék és lapok alatti szigetelések kialakítása 
 tekercses szigetelő anyagokkal 

6. rész: Szigetelések kialakítás lapformájú rétegzáró lemezekkel 

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!

Az építmények egyes részeire vonatkozó szabványok különböző részeinek újraértelmezését tekintsék át egy épület vázlatán 
keresztül:
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* Első megnevezése a tekercses és lap alakú szigeteléseknek.

A nedvességi elleni védelem időszakos változásainak és fejlődésének áttekintése:

ZDB  
2004-ig

FTO I
magán fürdőszoba

FTO II
nyilvános területek 

zuhanyzók

FTO III
erkélyek/ 
teraszok

FTO IV
élelmiszer-feldolgozó 

ipar

Uszodaépítés  
víz alatti területek

DIBT  
2002 óta

A1
fal

A2
padló

C B

ZDB 
01/2005

0
magán 

fürdőszoba 
káddal

A01
fal

A02
padló

A1
fel

felület

A2
padló 
felület

B0
kültér 

vízfelverődéssel
(nincs víznyomás)

C
rendkivüli igénybevétel 

vegyi behatásokkal

B
víz alatti területek

(víznyomás)
magán fürdőszoba  
padlóösszefolyóval

mérsékelt igénybevétel nagy igénybevétel

ZDB  
2010. 01.
BEB 
2010. 08.
ZDB 
2012. 08.

A0
nem víznyomástól keletkező mérsé-
kelt igénybevétel,
pl.: magán fürdőszoba,  
padlóösszefolyóval ellátott padló-
felület

A
nem víznyomástól kelet-
kező nagy igénybevétel 
beltéren

B0
nem víznyomástól 
keletkező mérsékelt 
igénybevétel  
kültéren

C
nem víznyomástól 
keletkező nagy 
igénybevétel vegyi 
terheléssel beltéren

B
belső víznyomástól  
keletkező nagy  
igénybevétel  
beltéren és kültéren

Szigetelő 
anyagok 
ZDB 2012. 08.

FlächenDicht flexibel
FDF 525/FDF 527 
 

DichtSchlämme Flex  
1-K DSF 523
1-K schnell DSF 623
2-K DSF 423 
TurboDichtSchlämme 2-K  
TDS 823

PU-FlächenDicht
PU-FD 570 Wand 
PU-FD 571 Boden

FlächenDicht 
flexibel (Wand)
FDF 525
FDF 527
DichtSchlämme Flex  
1-K DSF 523
1-K schnell DSF 623
2-K DSF 423
TurboDichtSchlämme 
2-K TDS 823 

PU-FlächenDicht 
PU-FD 570 Wand 
PU-FD 571 Boden

 
 
 
 
DichtSchlämme Flex 
1-K DSF 523
1-K schnell DSF 623 
2-K DSF 423
TurboDichtSchlämme 
2-K TDS 823 

PU-FlächenDicht 
PU-FD 570 Wand 
PU-FD 571 Boden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PU-FlächenDicht 
PU-FD 570 Wand  
PU-FD 571 Boden

 
 
 
 
DichtSchlämme Flex 
1-K DSF 523
1-K schnell DSF 623
2-K DSF 423 
TurboDichtSchlämme 
2-K TDS 823

PU-FlächenDicht
PU-FD 570 Wand 
PU-FD 571 Boden

BEB* 
2010. 08.

AEB® Abdichtungs-  
und EntkopplungsBahn AEB 640 
AEB® plus Abdichtungs-  
und EntkopplungsBahn plus  
AEB plus 639

AEB® Abdichtungs-  
und EntkopplungsBahn 
AEB 640 
AEB® plus Abdichtungs-  
und EntkopplungsBahn 
plus AEB plus 639

AEB® plus  
Adichtungs- und 
EntkopplungsBahn 
plus AEB 639

 

A0 A B0 C B

DIN 18 534  
Belső terek szigetelése

  

Bedolgozás: a folyékony állapotban bedolgozandó szigetelő anyagokat hivatalosan is felvették az új 
szabványok közé. Megjelenés dátuma 2017.

DIN 18 535  
Tartályok szigetelése



Bedolgozás: a folyékony állapotban bedolgozandó szigetelő anyagokat hivatalosan is felvették az új 
szabványok közé. Megjelenés dátuma 2017

DIN 18 531 
Használatban lévő vagy használaton 
kívüli tetők szigetelése



Bedolgozás: a folyékony állapotban bedolgozandó szigetelő anyagokat hivatalosan is felvették az új 
szabványok közé. Megjelenés dátuma 2017.

Alapelvek 
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DIN 18 354 – Belső terek szigetelése

A DIN 18 534 megjelenésével a csempék és lapok rétegzáró anyagait  - melyekkel a burkolók napjainkban már megszokott 
módon dolgoznak, hivatalosan is a DIN szigetelő anyagai közé sorolták. 

Alapelvek 

Anyagok:

DIN 18 534-3

a. polimer diszperziók (DM)

b. repedésáthidaló ásványi szigetelő habarcsok (CM)

c. reaktív műgyanta (RM)

Rétegvastagságok:

A folyékony állagú szigetelő anyagokat legalább két munka-
menetben/két rétegben kell felhordani.  

Az építkezéseken el kell érni illetve be kell tartani az előírt 
minimális rétegvastagságot (vmin).

Az építkezés helyszínén történő méréssel kell megállapítani, 
hogy a megszilárdult szigetelőanyag eléri-e a minimális 
rétegvastagságot (vmin). 

Amennyiben a minimális rétegvastagságot (vmin) elérték, 
a névleges rétegvastagsággal (vr) lehet a tervezni és 
számításokat végezni.

Meghatározás:

Névleges rétegvastagság (vr) = Minimális rétegvastagság (vmin) + Hozzáadott réteg (rh) nedves állapotban*.

*A hozzáadott réteg max. 25% lehet..

Tolómérővel végzett rétegvastagság mérés a kimetszett mintán. 

Rétegvastagságok:

nedves, friss szigetelőanyag 
hozzáadott rétegvastagsággal

kiszáradt szigetelőanyag száradás után v
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Szigetelő anyagok minimális rétegvastagsága (vmin)  

Alapelvek 

• polimer diszperziók* (DM) ≥ 0,5 mm
• repedésáthidaló ásványi szigetelő habarcsok (CM) ≥ 2,0 mm
• műgyanta (RM) ≥ 1,0 mm

*A polimer diszperziókat a szigetelési folyamat során különböző színű rétegeken kell felhordani.

DIN 18 534-5 
– Csempék és lapok alatti rétgezárás tekercses szigetelő fóliákkal

A folyékonyan bedolgozandó rétegzáró anyagok mellé párhuzamosan telepítik a tekercses formátumú szigeteléseket. A 
szabvány 5. részében nevesítik ezeket..

Fürdőszoba szigetelése tekercses szigetelő anyaggal (Sopro AEB® 640).

Figyelem: 
a szabvány szerint a tekercses szigetelőanyagok csak a   
W0-I  – W2-I vízterhelési osztályokhoz használhatók fel 
(lásd 61. oldal).

Nagyobb vízterhelési osztály illetve a szigetelés mecha-
nikai terhelése esetén vegyék fel a kapcsolatot a gyártó-
val.

Kész, leszigetelt fürdőszoba - jól láthatók az AEB tekercs átlapolásai, melye-
ket  Sopro Racofix® RMK 818 univerzális ragasztóvbal rögzítettek. .
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Alkalmazható szigetelő anyagok

1. Folyékonyan állagú szigetelő anyagok: 2. Tekercses szigetelő fóliák:

Műanyag diszperziók

Műanyag és cement kombinációja =  
ásványi, flexibilis szigetelő habarcs

Műgyanta = PU- és epoxi gyanta

Sopro PU-FlächenDicht, PU-FD 570: 
Fehér színű, kétkomponensű, poliuretán folyékony gyanta. Megszilárdulása 
után víz- szennyvíz- és tengervízálló, valamint ellenáll vizes savaknak, 
lúgoknak, sóoldatoknak, klóros, meszes és termál víznek. Alkalmazható 
nagy terhelésnek kitett csempék és lapok repedésáthidaló felületszigetelé-
seként kül- és beltéren, pl.: uszodákban, ipari konyhákban, ipari és keres-
kedelmi létesítményekben. 

Sopro FlächenDicht flexibel FDF 525:
Felhasználásra kész, oldószermentes, műanyag alapú kenhető szigetelő 
fólia csempék és lapok alatti kötőszigetelések kialakításához. Különösen jól 
alkalmazható egységes, kevésbé strukturált aljzatokon, mint például gipsz-
karton, gipszrost lemezek, stb. A ZDB ismertető alapján repedésáthidaló 
tulajdonságú. Beltéren használható fel, mint például magán és ipari hasz-
nálatú zuhanyzókban vagy fürdőkben. Két színben kapható..

Sopro DichtSchlämme Flex, DSF 523/ 
TurboDichtSchlämme 2-K, TDS 823: 
Egy- illetve kétkomponensű, hidraulikusan kikeményedő szigetelő habar-
csok flexibilis szigetelő rétegek kialakításához. Az anyag repedésáthidaló 
tulajdonságú, és rendkívül jól tapad az aljzathoz. Kiválóan alkalmazható 
erkélyek és teraszok, ipari vagy kereskedelmi hasznosítású, nedvességnek 
kitett létesítmények szigeteléseinek létrehozására csempék és lapok alatt, 
valamint használati víztárolók belső rétegeinek kialakítására, stb.  

Sopro PU-FD 570
Sopro PU-FD 571

Sopro DSF 523 
Sopro TDS 823 
Sopro DSF 423

Sopro FDF 525 
Sopro AEB® 640
Sopro AEB® 679 plus  

Figyelem: 

Rétegzáró anyagokat általában minden szokásos, 
csempe vagy lap burkolására alkalmas aljzatra fel lehet 
hordani. Az anyagösszetételük biztosítja kiváló tapadási 
tulajdonságaikat.

A tervezés során nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy  
nedvességre érzékeny alapfelületeket (pl.: gipsz tar-
talmú építőanyagok) ne alakítsanak ki nedvességtől 
terhelt területeken.

Az aljzatokhoz használt anyagok alkalmassága a követ-
kező fejezetekben leírt igénybevételi osztályokba való 
besorolástól függ, ill. a jövőben már a DIN 18 534 szab-
vány megfelelően szabályozza azok alkalmasságát 

A szigetelések tervezését és kivitelezését minden eset-
ben nagy odafigyeléssel és alapossággal végezzék

Alapelvek 

Sopro AEB® Abdichtungs- und EntkopplungsBahn Sopro, AEB® 640: 

Vékony, vízszigetelő, repedést áthidaló, mindkét oldalán speciális szö-
vetfátyollal bevont polietilén szigetelő és elválasztó fólia. A szövetfá-
tyol jó tapadást biztosít a fólia és a cement bázisú ragasztóanyag 
között. Biztonságos és flexibilis szigetelést képez fürdőszobák, zuha-
nyzók, vizes helyiségek kerámia csempe, járó lap valamint természetes 
kő burkolatai alá falon vagy padlón. Az átfedéseket és az összeeresz-
téseket Sopro Racofix® RMK 818, Sopro Racofix® S MKS 819 univerzá-
lis ragasztóval vagy Sopro TDS 823-mal vízzáróan leragasztjuk. Kiváló 
határidős építkezéseken gyors szigetelés kivitelezésére. 

Sopro AEB® plus Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus, Sopro 
AEB® 639 plus: 
Flexibilis, vízszigetelő, repedést áthidaló, feszültséglevezető szigetelő és 
feszültségmentesítő fólia. A kétoldali szövetfátyol kiváló tapadást biztosít 
a fólia és a cement bázisú ragasztóanyag között. Kiválóan alkalmas tera-
szok és balkonok kerámia csempe vagy lap ill. természetes kő burkolatá-
nak flexibilis és biztos szigetelésére illetve feszültségmentesítésére. A spe-
ciális szigetelőanyag nagymértékben kiegyenlíti a hőmérséklet gyors vál-
tozásából adódó feszültséget. Az összeeresztéseket Sopro Racofix® RMK 
818 univerzális ragasztóval vagy Sopro TDS 823 szigetelő habarccsal zár-
hatjuk le vízmentesen. Kerámiák és természetes kövek rövid várakozási 
idő után burkolhatók.
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DIN 18 534 – Belső terek szigetelése

A szigetelő anyagok új szabványosítása mellett átdolgozásra és újra definiálásra kerültek a beltérben védendő felületek 
várható vízterhelési besorolásai is. 
A vízterhelési osztályok a következő részekből állnak:

W0-I mérsékelt nem túl gyakori felfreccsenő víz 

Példák: • zuhanyzón kívüli felületek fürdőszobában vagy konyhában, pl.: mosogató mögött

• padlóösszefolyó nélküli padlófelületek, pl.: háztartási helyiségekben, vendég WC-ben, konyhákban

Alapelvek 

• W = vízterhelési osztály
• 0 - 3 = besorolás (mérsékelt, közepes, nagy, rendkívüli)
• I = beltér

W1-I közepes nem túl gyakori, és nem felgyülemlő használati víz

Példák: • falfelületek kádak felett, zuhanyzókban, fürdőszobákban

• padlófelületek fürdőkben összefolyóval/vagy nélkül, a zuhanyzóból kifolyó nagy tömegű víz hatása nélkül

• magán fürdőszobák padlófelületei összefolyóval. pl.: mosógép helye)

W2-I nagy használati víznek sűrűn kitett felületek főleg padlón, időnként felgyülemlő vízzel terhelve

Példák: • falfelületek sport létesítményekben/ipari létesítményekben

• padlófelületek összefolyóval és vagy csatornával

• padlófelületek létesítményekben zuhanytálca nélküli zuhanyzóval

• padlófelületek sport létesítményekben/ipari létesítményekben

W3-I rendkívüli felületek , melyeket gyakran vagy hosszan tartóan ér freccsenő víz és/vagy használati víz és/vagy víz intenzív tisztítási 
eljárásokból, és a terhelést a felgyülemlő víz még intenzívebbé teszi

Példák: • zuhanyzók sport létesítményekben/ipari létesítményekben

• uszodákban medencék előtere, wellness berendezések

• ipari létesítmények felületei (ipari konyha, mosodák, élelmiszerfeldolgozó létesítmények)
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Alapelvek 

Szigetelendő felületek besorolása a várható vízterhelés alapján

Magán fürdőszoba fürdőkáddal..

Magán fürdőszoba fürdőkáddal és zuhanytálcával. Magán fürdőszoba fürdőkáddal és leválasztott tálcás zuhanykabinnal.

Figyelem: 
a zuhanyzó leválasztása ellenére sem nélkülözhető a fürdőszoba padlójának szigetelése!
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Alapelvek 

Magán fürdőszoba fürdőkáddal és tálca nélküli zuhanyzóval. Magán fürdőszoba fürdőkáddal és leválasztott tálca nélküli zuhanykabinnal

Figyelem: 
amennyiben a tálca nélküli zuhanyzót „a freccsenő vízzel szembeni hatékony védelemmel” látják el (nem zuhanyzófüg-
göny!), akkor a maradék padlófelület W1-I osztályba sorolható.

Magán fürdőszoba padlóösszefolyóval, fürdőkáddal és leválasztott tálcás 
zuhanykabinnal.
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Alapelvek 

Zuhanyzók az úszómedencénél
m = a szigetelendő falfelület magasságát a tervező határozza meg. 

Nagyüzemi 
konyha.

Figyelem: 
Nagyüzemi konyhákban fennáll a 
vegyi, például savak és lúgok 
által okozott terhelések veszélye, 
amit figyelembe kell venni! A 
beépített szigetelő anyagoknak 
ellenállóknak kell lenniük vegyi 
anyagokkal szemben, ezért min-
denképpen műgyanta alapú szi-
getelő anyagokat kell alkalmazni.
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Konyha. Fürdőszoba zuhanytálcás zuhanyzóval.

Vízterhelési osztályok helyiségeken belül:

Alapelvek 

Fürdőszoba elkülönített zuhanykabinnal Fürdőszoba, melyben  üveglappal választották le zuhanyzót a kifreccsenő 
víz ellen. 

Fürdőszoba padlóösszefolyóval a kád előtt. Nyilvános zuhanyzó.

W1-I

W0-I

W1-I

W0-I

W1-I

W2-I bzw.
W1-IW2-I

W1-I

W2-I
W2-I

W1-I
W3-I

W3-I
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Uszoda/medence körüli terület. Nagyüzemi konyha.

Alapelvek 

A vízterhelési  osztályba történő besorolást a tervezőknek a várható igénybevétel és terhelés alapján kell megállapítani. A 
kiválasztott vízterhelési osztály szerint meghatározható, hogy melyek a lehetséges, engedélyezett anyagok az aljzat 
előállításhoz és szigeteléséhez. 

A vízterhelési besorolások különbözhetnek egymástól abban az esetben is, ha a helyiségek azonos funkcióval rendelkeznek.
Például: magánházban a vendég WC besorolása W0-I és W1-I vízterhelési  osztály között lehet. Annak a WC-nek a beso- 
 rolása, mely  egy stadionban található, legalább a W2-I és W3-I osztály között van.

Az otthoni vendég WC a W0-I-től a W1-I terhelési osztályba sorolható. Nyilvános WC síelőhelyen/stadionban a nagy terhelés miatt egészen a 
W2-I-től a W3-I terhelési osztályig sorolható be.

W3-I

DIN 18535

W3-I

Egyéb terhelésekkel

W0-I -től W1-I-ig

W2-I/W3-I
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Alapelvek 

A szigetelendő felületre vonatkozó szabályok:

• Amennyiben kizárólag a padló felületét szigetelik le 
(pl.: W1-I/W2-I), akkor a szigetelést a határoló épít-
ményekre 5 cm magasságban ki kell terjeszteni  (az 
átfedés kialakítása később, a lábazat felragasztása 
során történik).

• A szigetelés érjen legalább 20 cm-rel a legmagasab-
ban lévő kifolyó (csap) fölé.

• W1-I besorolású padlófelületeket le kell szigetelni!

• W1-I besorolású falfelületeket le kell szigetelni, ameny-
nyiben a meglévő aljzat nedvességre érzékeny vagy ha 
a nedvességre nem érzékeny aljzatra máshonnan víz 
kerülhet. 

• W0-I besorolású felületeket nem igényelnek szigete-
lést, amennyiben a felszínük víztaszító.

Aljzatok

W0-I és W1-I vízterhelési osztályok megengedik a nedvességre érzékeny aljzatok kialakítását: gipsz vakolatok, gipsz tartalmú 
száraz építőanyagok, kalcium-szulfát esztrichek. 

AW2-I és W3-I vízterhelési osztályok nem engedik meg a nedvességre érzékeny aljzatok alkalmazását! Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy cement bázisú aljzatokat kell kialakítani, pl.: beton, cement vakolat, cement esztrich, stb.

Fürdőszoba akadálymentes zuhanyzóval freccsenő víz elleni hatékony 
védelem nélkül.

Fürdőszoba akadálymentes zuhanyzóval freccsenő víz elleni hatékony 
védelemmel.
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Alapelvek 

Fürdőszoba padlóösszefolyóval a zuhanykabin területén kívül.

Lejtés és helyiségek lezárása (küszöb)

A vízelvezető rétegnek (szigetelés és hasznos felület) minden esetben megfelelő lejtéssel kell rendelkeznie, hogy képes 
legyen a vizet elvezetni. Ettől akkor lehet eltérni, ha a víz elvezetését/eltávolítását másképp oldották meg (az élelmiszerfeldol-
gozó iparban, mint például az üzemi konyhákban ez mindig visszatérő téma, mivel a kialakított lejtés gyakran akadályozza 
vagy megnehezíti a termelést).

A küszöböket 1 cm magasság különbséggel kell tervezni az alapfelülethez képest, hogy a keletkező víz ne folyjon az ajtókon 
keresztül  szigeteletlen területekre. 
Nagyobb terhelés esetén (W3-I), például üzemi konyhákban, lefolyókat kell beépíteni.

Burkolat természetes kő küszöbbel

Lejtés egy zuhanyzóban. Víz eltávolítása gumilehúzóval.

Ajtóküszöb szintező profillal. Lefolyó a zuhanyzó folyosóján.
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Csempe alatti alapfelületen rétegzáró szigetelések (folyékonyan bedolgozható vagy tekercses) csak az R1-I besorolású repe-
déseknél alkalmazhatók.

Szigetelő anyagok besorolása

Repedések képződése az aljzatban

Repedések kialakulását a szigetelések alapfelületét képező különböző építményrészekben nem lehet megakadályozni. A 
repedéseket szakszerűen ki lehet javítani a szigetelés megkezdése előtt.
Amennyiben előre számolnak a repedésekkel illetve azok változásaival (kiszélesedés), akkor olyan szigetelő rendszert kell 
választani, mely kompenzálja ezeket anélkül, hogy károsodás következne be az aljzaton.

Tipikus aljzatokon lévő repedések besorolása

Alapelvek 

*Felületek, melyeket csekély mechanikus behatás ér.

Repedések 
besorolása

Repedések szélességének maximális 
változása

Aljzatok

R1-I kb. 0,2 mm-ig vasbeton, falazat, esztrich, vakolat

R2-I kb. 0,5 mm-ig nagy formátumú falazatok fugái, erős, zárt fugázatú, lap formátumú 
burkolatok

R3-I kb. 1,0 mm-ig, további repedésszélese-
déssel kb. 0,5 mm-ig

falak csatlakozó fugái

Szigetelő anyag Zugelassene Wassereinwirkungsklasse

Polimer diszperzió (két színben hordható fel) W0-I fal és padló
W1-I fal és padló
W2-I csak falfelületen

Repedésáthidaló ásványi szigetelő habarcs W0-I
W1-I
W2-I
W3-I

Műgyanta W0-I
W1-I
W2-I
W3-I mit egyéb terhelések (vegyi anyagok, mechanikus, technikai behatások)

Tekercses szigetelő anyagok lapon és csempén* W0-I
W1-I
W2-I

Megjegyzés: 
A folyékony szigetelő anyagokat rendszerben, az ahhoz tartozó és egymásra épülő nélkülözhetetlen szigetelő szalagok-
kal, profilokkal mandzsettákkal, stb., együttesen kell alkalmazni. 

Szigetelőszalagokat/sarkokat a széleiktől számítva legalább 50 mm-en keresztül át kell lapolni. és víztaszító anyaggal le 
kell ragasztani (z. B. Sopro RMK 818, Sopro TDS 823)
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A nem megfelelő szigetelőréteg miatt átnedvesedett esztrich - higiéniás 
problémákhoz vezet pl. üzemi konyhákban.

A feloldódó mészösszetevők kioldódása a habarcsból: mészkivirágzás.Az esztrich nem megfelelő szigetelése miatt kialakult kalcium kirakódás a 
szerelvények körül

Csak száraz és bizonyos követelményeknek megfelelő felületet szigeteljen (vakolat, stb.), ez különösen vonatkozik úsztatott 
és leválasztott esztrichekre, melyek maradék nedvességtartalma meghatározó a burkolás szempontjából:

• Cement esztrich ≤ 2,0 % nedvesség 
• Kalcium-szulfát esztrich ≤  0,5 %, fűtött konstrukció ≤  0,3 % nedvesség

Mérje meg az értékeket hitelesített CM készülékkel, és dokumentálja.
A DIN 4725 „Melegvizes padlófűtés” szabvány alapján felfűtési jegyzőkönyvet kell készíteni a szigetelőanyag felhordása 
és a burkolás előtt.
Kiegészítésül vegye figyelembe a „dilatációs profilok koordinációját padlófűtésnél“ valamint a ZDB tájékoztató 
„Kerámia lapok és csempék, természetes kövek, betonkövek fektetése kálcium-szulfát esztrichekbe” részének (lásd: 7. feje-
zet) „Merev burkolóanyagok fektetése esztrichek felhasználásával“ utasításait..

A szennyezőanyagok felgyülemlése az esztrichben..

Régebben beépített szigetelő fóliák hátránya esztricheken

Alapelvek 

Az alapfelületeket a szigetelési munkák megkezdése előtt megfelelően elő kell készíteni a padlón és a falon egyaránt, vagy-
is a falakat le kell glettelni, aljzatot ki kell egyenlíteni, lejtéseket kell kialakítani, stb. (lásd: 11. fejezet „Aljzatkiegyenlítés“), 
hogy a szigetelés után a burkolat végül vékony ágyazatba fektethető legyen.
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Csempeburkolat és fugázás

Kerámia csempék és lapok az évszázadok során bizonyították, hogy alkalmasak épületekben fal - és padlófelületek kialakí-
tására.
Tartósságuk és semleges anyagösszetételük miatt nem nélkülözhetőek vizes helyiségek burkolatának létrehozása során 
annak ellenére, hogy a meleg vízzel keveredett savak, lúgok illetve agresszív anyagok kedvezőtlen hatást fejtenek ki a kerá-
miákra. 

A fugázattal együtt zárt felületet képeznek. Meg kell jegyezni azonban, hogy a kifugázott kerámia nem helyettesíti a szige-
telést, mivel a fugázó anyagok nem minősülnek víztaszítónak. A fugát és a burkolatot mindig vízáteresztőnek kell tekinteni.

A csempe alatti, például esztrich felületre kerülő rétegzárás, a vékony ágyazatba fektetett csempével együtt képez egységes 
rendszert. 

Alapelvek 

Rendszer: rétegzárás csempe alatt.

Szigetelőszalag és védőeszköz (Sopro Schnittschutzband), hogy a szalagot 
ne vágják szét.

Csempe fektetése szigetelő rétegre a rendszernek megfelelő vékony ágya-
zó habarccsal. 

Mozgó fugák/szigetelő szalagok -  
a szigetelés védelme mozgó fugák felújítása során

A mozgó fugák környékén a rendszerhez tartozó, megfelelő szigetelő szalagokat építenek be a folyékonyan kenhető szi-
getelő anyagokba.  
A rákerülő kerámia burkolatok fugahézagait nem merev fugázó anyagokkal töltik ki, hanem általában valamilyen szilikonnal. 
A konstrukció használata és mozgása miatt a szilikon fugák elhasználódhatnak, kiszakadhatnak, ezért időről-időre ismétel-
ten ki kell cserélni azokat. Ésszerű a szilikon fugák cseréjénél 
az alattuk lévő szigetelő szalagokat rozsdamentes fémszö-
vet betéttel  védeni, nehogy át- vagy kivágják azokat. Ezeket 
a védőbetéteket a burkolás során helyezik el a megfelelő 
helyekre, annak érdekében hogy a későbbi karbantartási 
munkálatok során a szigetelőszalagok ne sérüljenek meg.  
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A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel

 Alkalmas  
 aljzatok

• Beton/könnyű beton/pórus beton

• Cement esztrich/öntöttaszfalt esztrich

• Falazatok (mészkő)

• Kalcium-szulfát esztrich*

• Gipsz építőemezek* (fal)

• Mészcement és cement vakolatok

• Gipsz vakolatok* 

• Régi hordozóképes csempeburkolat

• Cement alapú száraz építőlemez 

• Extrudált polisztirol

• Gipszkarton lemezek*

 Nem alkalmas   
 aljzatok 

• Faszerkezetek 
Kivétel: lásd 5. fejezet

1 Sopro GD 749 alapozó

2 Szigetelés két munkafázisban

3 Sopro DB 438  
rugalmas hajlaterősítő

4 Sopro DMW 090  
szigetelő mandzsetta falra

5 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

6 Cement alapú fugázó anyag

A0/(W1-I) meghatározása

Olyan helyiségekben lévő direkt és 
indirekt módon igénybe vett felületek, 
melyekben nem túl gyakran használ-
nak vizet (fürdés, tisztítás), mint pl.: a 
magán fürdőszobákban

Mérsékelt igénybevétel mellett arra kell 
ügyelni, hogy a magán fürdőszobák-
ban ill. zuhanyzuhanyzókban is legyen 
szigetelés a csempeburkolat mögött 
illetve a zuhanytálca és a fürdőkád 
alatt, főleg ha nedvességre érzékeny 
aljzatról van szó, mivel a padlót és az 
egész konstrukciót csak így védhetjük 
meg az átnedvesedéstől.

7 Elasztikus fugakitöltés

D Szigetelés, tömítés

E Esztrich 

F Csempe

P Vakolat

PE PE kitöltőanyag

U Aljzatbeton

* A TO A0 igénybevételi osztályba indirekt igény-
bevétel esetén nedvességre érzékeny aljzatok is 
engedélyezettek. Ilyen esetekben a szigetelési 
munkálatokat különleges odafigyeléssel kell vég-
rehajtani.

E1
2

7

6

5F

3

P

PE

D

U

4

7
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A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel 

A szigetelések kivitelezése a fürdőkádak és zuhanytálcák alatt mindig 
megbeszélés tárgyát képezi az építkezés helyszínén, mivel nem egyszerű a 
többi szakemberrel is egyeztetve a követelményeknek megfelelő megoldást 
találni. A BEB ismertető „Burkolatokhoz kapcsolódó szigetelések “ (2010. 
augusztus) pontos meghatározásokkal segíti munkát.

1 Sopro GD 749 alapozó

2 Szigetelés két munkafázisban

3 Sopro DB 438  
rugalmas hajlaterősítő szalag

4 Sopro DMB 091 
szigetelő mandzsetta padlóra

5 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

6 Cement alapú fugázó anyag

7 Elasztikus fugakitöltés

D Szigetelés

E Esztrich 

F Csempe

PE PE kitöltőanyag

U Aljzatbeton

1   A teherelosztó réteget a kád vagy zuhanytálca alatt hozzuk létre, majd 
a  kádat vagy a zuhanytálcát a későbbiekben állítjuk rá a már leszigetelt 
felületre..

A DN 50-DN70 lefolyócső átvezetése gumi szi-
geteléssel ellátott mandzsettával. (Dallmer)

7

F

5

6

E1 4
D U

2

3

PE

BEB ismertető „Burkolatokhoz kapcsolódó szigetelé-
sek “ (2010. augusztus).

Megoldás:

A kád és a zuhanytálca alatti és mögötti felületeket védeni kell a víz 
hatásaitól!
1. megoldás: a kád peremét be kell kötni a szigetelésbe, 
  pl.: megfelelő kádperem szigetelő szalaggal.
2. megoldás:: a szigetelést folytatni kell a kád alatt és mögött.

„A kád és a fal közötti szigetelőanyag kiválasztására vonatkozóan nin-
csenek előírások. “.

„A rétegzárást és az esztrichek szigetelését a kád felszerelése előtt kell 
végrehajtani és a kád alatti területre is ki kell terjeszteni.“

DIN 18 534
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Fűtőtestek bekötéseit is biztonságosan lehet szigetelni Sopro AEB® 131szi-
getelő mandzsettával.

A födém szerkezete miatt nem lehet a zuhanytálcát a padlóba süllyeszteni. 
A padló és a fel teljes felületét kenhető szigetelő habarccsal (pl.: DSF 423) 
szigetelték.

A zuhanytálca tartószerkezetét  (Kaldewei) beállították a zuhanyzó sarká-
ba.

A csatornát a falnál Sopro AEB® 130 szigetelő mandzsettával szigetelik.

A Sopro AEB® fali szigetelő mandzsetták a csövek átmérőjének megfelelő-
en különböző méretben állnak rendelkezésre.

A Sopro AEB® 130 szigetelő mandzsettát bedolgozzák folyékonyan felhú-
zott szigetelő habarcsba. 

A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel
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 2  A szigetelés kivitelezését kádak és zuhanytálcák alatt gyakran nehezíti, hogy hiányzik az esztrich réteg. Általában hely-
hiány miatt hagyják ki, vagy a kád/zuhanytálca magasságát kívánják csökkenteni ezzel.  

I A folyékony állapotban felhordható szigetelő habarcsok és 
a DIN 18 534 5. része alapján engedélyezett szigetelő fóliák 
kombinációja gyors és egyszerűen kivitelezhető megoldást 
nyújt. 

Kis helyen lévő csővezetékek nehezítik a szigetelés kivitelezését. A DIN 
18 534 alapján a jövőben az ilyen helyzeteket el kell kerülni.

Szigetelő fóliák

Sopro AEB 640: 

Vékony, vízszigetelő, repedést áthidaló, mindkét oldalán speciális szövetfátyollal bevont 
polietilén szigetelő és elválasztó fólia. A szövetfátyol jó tapadást biztosít a fólia és a cement 
bázisú ragasztóanyag között. Biztonságos és flexibilis szigetelést képez fürdőszobák, zuha-
nyzók, vizes helyiségek kerámia csempe, járó lap valamint természetes kő burkolatai alá 
falon vagy padlón. Az átfedéseket és az összeeresztéseket ragasszák le Sopro Racofix® 818 
univerzális ragasztóval vagy Sopro TDS 823-mal. Kiváló határidős építkezéseken gyors szige-
telés kivitelezésére. 

Sopro AEB 639: 
Flexibilis, vízszigetelő, repedést áthidaló, feszültséglevezető szigetelő és feszültségmentesítő 
fólia. A kétoldali szövetfátyol kiváló tapadást biztosít a fólia és a cement bázisú ragasztóanyag 
között. Kiválóan alkalmas teraszok és balkonok kerámia csempe vagy lap ill. természetes kő 
burkolatának flexibilis és biztos szigetelésére illetve elválasztására. A speciális szigetelőanyag 
nagymértékben kiegyenlíti a hőmérséklet gyors változásából adódó feszültséget. Az összee-
resztéseket Sopro Racofix® 818 univerzális ragasztóval vagy Sopro TDS 823 szigetelő habarccsal 
zárhatjuk le vízmentesen. Kerámiák és természetes kövek rövid várakozási idő után burkolha-
tók.

Sopro AEB® szigetelő és  
elválasztó fólia
AEB 640 

Sopro AEB® szigetelő és 
elválasztó fólia plus
AEB 639

A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel

A szükséges csövek és vezetékeket kialakítása a kád 
illetve a zuhanytálca alatt abban az estben engedélye-
zett, amennyiben a kád és a zuhanytálca alatt és mögött 
szigetelő réteg kialakítását is betervezték. A csövek és 
vezetékek áttörésének helyét úgy kell tervezni, hogy tel-
jes biztonsággal szigetelhetők legyenek.

DIN 18 534

2
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A megoldás:  
kenhető szigetelő anyagok és szigetelő fóliák kombinációja

Sopro AEB® 640

1 Sopro GD 749

2 Szigetelés két munkafázisban

3 Sopro AEB® 640 
szigetelő és elválasztó fólia

4 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

5 Elasztikus fugakitöltés

PE PE kitöltőanyag

U Aljzatbeton

Kenhető kötőszigeteléseket kombinálni lehet szigetelő és elválasztó fóliával (Sopro AEB® 640) azokon 
a részeken, ahol a szerelvények (csövek, stb.) vannak.

A csövek és a szerelvények köré a kenhető szigetelés kiegé-
szítéseként Sopro AEB® 640 darabokat lehet beépíteni. A 
darabok széleit teljes mértékben bele lehet dolgozni  a 
folyékony, kenhető szigetelésbe.

1

4

2

5

PE

U3

A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel
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Részletek:  
lefolyó és lefolyócső csatlakozás valamint átmenet a kenhető szigeteléshez 

B  megoldás:  
a folyékony, kenhető szigetelő anyagok kombinációja a kiteríthető  
bitumenes szigetelő fóliával

SoproThene® 878
bitumenes szigetelőanyag

SoproThene® bitumenes fém  
zárószalag

1 Sopro GD 749)

2 Szigetelés két munkafázisban

3 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

4 SoproThene® bitumenes szigetelőszalag

5 SoproThene® bitumenes fém zárószalag

6 Elasztikus fugakitöltés

7 SoproThene® mandzsetták

AF Lefolyó

PE PE kitöltőanyag

1

2

3

5

4

7

6

PE

AF

A hidegen ragasztható, bitumen tartalmú szigetelőanyag (SoproThene®) kiválóan kombinálható kötőszigetelésekkel lefo-
lyóknál és az azokhoz tartozó csöveknél. 

A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel
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Zuhanytálca alatti felület szigetelése

Részletek:  
Köztes vízelvezető felületek

B  megoldás:  
a folyékony, kenhető szigetelő anyagok kombinációja a kiteríthető  
bitumenes szigetelő fóliával

1 Sopro GD 749

2 Szigetelés két munkafázisban

3 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

4 Elasztikus fugakitöltés 

PE PE kitöltőanyag

ES Bűzelzáró (ACO rendszer)

1 Zuhanytálca alatti felület esztrich réteg nélkül. 2 SoproThene® bitumenes szigetelőanyag a zuhanytálca alatt.

ES

PE

Bűzelzáró szigetelés köztes vízelvezető rétegében.

1

3

2

4

A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel
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3 Húzza le SoproThene® bitumenes szigetelőanyagról a papírt, ragassza 
le, és simítsa el.

5 Amennyiben SoproThene® -vel szigetelnek, a fal és az esztrich közötti 
esztrich rész SoproThene® bitumenes zárószalaggal zárható le.

7 A fal és az esztrich réteg szigetelése, például Sopro DSF® 523-mal.

4 A SoproThene® öntapadó és flexibilis tulajdonságának köszönhetően 
az olyan területek is könnyen szigetelhetőek kisebb darabokkal, mint 
például a sarkok.

6 SoproThene®-vel szigetelt és SoproThene®  zárószalaggal lezárt  
zuhanyzósarok előkészítve a következő kenhető szigetelő réteg fel-
hordására.

8 A teljesen leszigetelt rész a zuhanykabin tartószerkezetével a zu- 
hanytálca felszerelésére előkészítve.

A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel
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1 Fürdőkádnak kihagyott hely az esztrichben vízvezetékekkel a nyers 
beton aljzaton.

3 Szigetelés SoproThene®-vel szennyvíz elvezetőcső áttörésénél és bekö-
tésénél.

5 A fal és padló csatlakozásának szigetelése Sopro FDF 525-tel.

2 A felület szigetelése SoproThene® hidegen ragasztható bitumenes szi-
getelő fóliával.

4 A kenhető szigetelő réteghez előkészített (Sopro FDF 525) felületi szi-
getelés a kád alatt. Széleit SoproThene® zárószalaggal rögzítették.

6 Kád helyének kész szigetelése, már csak a kádat kell beépíteni és a 
vízvezetékeket bekötni.

Szigetelés fürdőkád alatt

A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel
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Megjegyzés
A fal és a kád közötti megfelelő szigetelés kialakításához a 
következő pontokat kell figyelembe venni:

1. A kád pereme legyen olaj- és zsírmentes (adott esetben 
acetonnal tisztítsuk meg és finom csiszolópapírral eny-
hén csiszoljuk fel) 

2. A Sopro FDB 524-et feszültség- és gyűrődés-mentesen 
ragasszuk a kád peremére (ha megfeszül a szalag, akkor 
könnyen lehúzható). A Sopro FDB 524 második feléről 
akkor húzzuk csak le a papírcsíkot, ha a kár már a vég-
leges helyén van. 

3. A kád és a fal között hangszigetelési okokból bizonyos 
távolságot kell tartani. A megfelelő távolságú rést zárt- 
pórusú szélszigetelő szalaggal kell leszigetelni.

4. A Sopro FDB 524-et az előzetesen is Sopro GD 749 ala-
pozóval lealapozott falfelületre ragasztjuk. A falfelület-
nek teljesen pormentesnek kell lennie. 

 

1 Rétegzárás (Sopro FDF 525 
vagy Sopro DSF® 523) 

2 Sopro No. 101 S1 flexibilis csemperagasztó

3 Szilikonos fugázó anyag (Sopro SanitärSilicon)

5. A kád pereménél és a sarkokban nagy óvatossággal, 
gondosan ragasszuk fel a Sopro FDB 524-et. Amennyiben 
a szigetelő szalag a sarkoknál megfeszül, ne próbáljuk 
meg rányomkodni a falra. Adott esetben inkább vágjuk 
el és ragasszuk felül új szigetelő szalag darabbal.

6. A Sopro FDB 524-et végezetül kenhető szigetelőanyag-
gal  (pl.: Sopro FDF 525 vagy Sopro DSF® 523) amennyire 
csak lehetséges (egészen a résig) bedolgozzuk.

7. A csempék fektetése után a dilatációs fugákat a kád 
pereme és a csempe között Sopro SanitärSilicon-nal 
kifugázzuk. A kád peremét minden esetben ragasszuk le 
annak érdekében, hogy a fugázó anyag ne tapadjon rá.

Csatlakozás kád pereméhez flexibilis szigetelő szalaggal magán fürdőszobában, A0/ (W1-I)

1

2

F

4

3

PE

W

4 Sopro FDB 524 (öntapadós)

F Csempe

PE PE kitöltőanyag

W Kád

A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel

Sopro FDB 524 rugalmas hajlaterősítő szalag.

Amennyiben az építkezés helyszínén bizonyos okokból nem alakítanak ki szigetelő réteget a fürdőkád ill. a zuhanytálca 
alatt, akkor a DIN 18 534 alapján kádszigetelő-szalag alkalmazása jelenthet megoldást. Ezek jól összeépíthetők a kenhető 
szigetelő anyagokkal (Sopro FDF 525, Sopro DSF® 523). Ha az építtető fürdőkádját vagy zuhanytálcáját mégis a rendszerek 
igénybevétele nélkül kívánja beépíttetni, akkor alkalmazzunk Sopro FDB 524-et. A Sopro FDB 524 öntapadós szalagot 1500 
forró-hideg víz tesztnek vetettük alá, melyet sikeresen kiállt.
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A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel

Figyelembe véve a DIN 18 534 szerinti kádszigetelő-szalagokkal kapcsolatost újítást, egyre több szigetelőszalag rendszer 
jelenik meg.

Kádszigetelő-szalaggal kialakított szigetelés fürdőkádhoz vagy zu- 
hanytálcához.
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Pendszer: MEPA – Pauli és Menden GmbH

1 Kádszigetelő szalag felragasztása a kád szélére  (Rendszer: MEPA - 
Pauli und Menden GmbH). 2 Habszivacs csík felragasztása a kád peremére, hogy hanghíd képző-

désé elkerülhető legyen.

3 A kádszigetelő szalag függőlegesen perforált, ennek köszönhetően 
jól illeszthető a sarkokban. 4 A kádszigetelő szalag bedolgozása a falra (Rendszer: MEPA - Pauli 

und Menden GmbH) Sopro FDF 525-tel.

A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel

Rendszer: Poresta systems GmbH

2 A sarokszigetelők könnyen bedolgozhatók pl.: Sopro DSF 523-mal 
a helyiség sarkaiban.  1 A sarokszigetelés szöge alul illeszkedik a kádhoz, amíg a felső 

széle éles, 90°-ot zár be a falnál.

A fal és a kád peremének biztos lezárása szigeteléssel 
A piacon kapható további szigetelő szalagokat teszteltünk és értékeltünk abból a szempontból, hogy mennyire alkalmaz-
hatók Sopro szigetelő anyagokkal együtt.
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A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG rendszere 
Fürdőkád

Duschtasse

2 A Franz Kaldewei GmbH & Co. rendszer szigetelőszalagjának bedol-
gozása Sopro FDF 525 kenhető szigetelő fóliával. 

2 A tapadás biztosított a kád pereme és a szigetelő habarcs (Sopro 
DSF 523) között.

1 A falhoz beállított kád felragasztott szigetelőszalaggal (Franz Kal-
dewei GmbH & Co. KG rendszere).

1 Minden kádtípushoz (Kaldewei) illeszkedő szigetelő formaelem 
kapható.

3 A sarkoknál a szalagokat átlapolva vízálló ragasztóval ragasztják 
össze.
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A0 igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W1-I), fürdőszobák káddal vagy  
zuhanytálcával, mérsékelt igénybevétel

Napjainkban a fürdőszobák többségét akadálymentesre, 
küszöb nélkül tervezik és építik meg. A zuhanyzó egy szint-
ben van a fürdőszoba teljes padlójával. Ilyen felületeken a 
vízelvezetést padlóösszefolyóval vagy lefolyó idomok beépí-
tésével oldják meg. További megoldást jelent, ha a zuhany-
tálca szélét összedolgozzák a padlóburkolattal.  

Függetlenül attól, hogy csempével burkolt falról illetve 
padlóról vagy zuhanytálcáról van szó, a felületnek teljesen 
vízzárónak kell lenni. A szigetelési munkálatokat ezért a 
legnagyobb odafigyeléssel kell elvégezni!

W2-I igénybevételi osztály:
A zuhanyzókban a padló felülete nagy igénybevételnek van 
kitéve a folyamatos vízhasználattól, mely néha még fel is 
gyülemlik. (W2-I).

Padlóösszefolyó.

1 Sopro GD 479 alapozó

2 Szigetelés két munkafázisban

3 Sopro DMW 091 
szigetelő mandzsetta

4 Sopro szigetelő mandzsetták falra

5 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

6 Cement alapú fugázó anyag

7 Elasztikus fugakitöltés

8 Sopro DMB 091  
szigetelő mandzsetta padlóra ill.
Sopro AR 562

V Speciális kitöltőhabarcs

PD Padlóösszefolyó

D Szigetelés

E Esztrich 

F Csempe

P Vakolat

U Aljzatbeton

4

7

PD
8

P

1

2

5

F

6

3

D

E

8

D

U

E6 V PD 5 2 1

Figyelem: 
amennyiben a fürdőszobában nem alakítanak ki a 
kifreccsenő víz elleni hatásos védelmet (pl.: leválasztás 
üveglappal), akkor az egész felületet nagy igénybevé-
telű osztályba kell sorolni (W2-I). Ez azt jelenti, hogy 
a padlón nem lehet nedvességre érzékeny anyagokat 
(gipsz tartalmúakat) alkalmazni, és a szigetelést pedig 
cement alapú, flexibilis szigetelő habarccsal kell végezni.

Amennyiben a kifreccsenő víz elleni védelem megfelelő,  
a zuhanyzó felületén kívül kalcium-szulfát alkalmazása 
megengedett. (W1-I).

Ez érvényes abban az esetben is, ha a zuhanyzó felüle-
tén kívül (pl. a mosdó alatt) van még egy padlóössze-
folyó, ami tulajdonképpen nincs állandó használatban 
(W1-I).
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Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és csatornák/(W2I),
mérsékelt/nagy terhelés

Lehetséges aljzatok a lehetséges vízterheléstől függően

W0-I és W1-I besorolásnál alkalmazható nedvességre érzé-
keny aljzatok.

Például:
• gipsz, és gipszes mészvakolatok gipsz- és 
 szárazhabarcsból
• gipsz építő lemezek
• gipszlemezek szövetháló erősítéssel 
• gipszrost lemezek
• gipsz lemezek
• kalcium-szulfát alapú esztrichek

W2-I und W3-I besorolásnál alkalmazhatók nedvességre érzékeny aljzatok.

Például:
• beton
• mészcement vakolat
• cement vakolat
• üreges könnyűbeton téglák
• cement alapú ásványi építő lemezek
• expandált vagy extrudált polisztirolhab kötőelemek habarcs bevonattal és üvegszövet erősítéssel
• pórusbeton - építő lemezek
• cement esztrich

Belső falak gipsz lemezekből.

Cement alapú szárazépítőlemez.  
(Fermacell rendszer).

Cement habarccsal (Sopro RAM 3®) vakolt/glettelt 
falfelület.

A zuhanyzó cement habarcsból (Sopro Rapidur® 
B5) kialakított helye.
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Vízterhelésnek kitett felületek víztelenítése padlóösszefolyóval és zuhanyfolyókával 
(pl.: zuhanyzó)

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel

Padlóösszefolyó és folyókat 30 mm-es karimával.

* Szigetelő mandzsetták biztonságos ragasztásához alkalmazzanak megfelelően szigetelő ragasztóanyagot, 2-K szigetelő 
habarcsot illetve műgyantát. 

50 mm széles karima.

W3-I vízbesorolási osztály esetén a karimák szélessége mini-
mum 50 mm.

A vízelvezető idomoknak megfelelő szélességű karimával 
kell rendelkezni ahhoz, hogy biztosan össze lehessen dol-
gozni a  a szigetelő anyaggal.

A karimának olyan anyagból kell készülni (pl.: PVC, rozs-
damentes acél), amely biztosítja a megfelelő tapadást a 
szigetelőanyaghoz. 

A padlóösszefolyó vagy zuhanyfolyóka szélessége padlón 
minimum 50 mm.

W0-I - W2-I vízterhelési osztályoknál a karima szélessége 
minimum 30 mm, ha a lehetséges mandzsetták ragasztás-
hoz alkalmas ragasztó anyagot, cement alapú  szigetelő 
habarcsot vagy műgyantát használnak.
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Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és csatornák/(W2-I),
mérsékelt/nagy terhelés

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban  

A fürdőszobák kialakítása a zuhanyzót illetőleg az utóbbi 
években teljesen megváltozott. A küszöb nélküli és akadály-
mentes fürdőszoba új kialakítási lehetőségként jelent meg a 
tervezés és kivitelezés során.

Műszaki szempontból nincsenek határok. Számos padlóösz-
szefolyót és folyókát kínálnak az épületgépészeti szaküzle-
tek. Az építtetőket első sorban a látvány érdekli, kevésbé 
foglalkoznak az idomok műszaki megfelelőségével, techni-
kai fejlettségével. A tervezőknek és kivitelezőknek elsődle-
ges szempont a műszaki és szerkezeti alkalmasság, hogy a 
zuhanyzó hosszú távon működjön és a rétegzárással egysé-
ges egészet képezzen. Döntő azonban a padlóösszefolyó/
lefolyó és a rétegzárás csatlakozásának összedolgozása, 
ezért megfelelő karimával rendelkező idomokat kell alkal-
mazni, hogy a szigetelést biztonságosan le lehessen zárni. 
Ugyanez érvényes az időközben „lapossá” vált kádakra is. 
Ezek közvetlenül érintkeznek a kész kerámia burkolattal 
és zárják le a felületet. Tehát itt is nagyon fontos, hogy az 
átmenet és a csatlakozás a rétegzárással rendkívül bizton-
ságos legyen.     
 
A következő oldalakon bepillantást nyerhetnek a különböző 
neves gyártók rendszereibe, és bemutatjuk azokat a munka-
fázisokat, melyek a Sopro termékek sikeres alkalmazásához 
szükségesek.

Öregek otthonában lévő akadálymentes zuhanyzó.

Magán fürdőszoba padlóösszefolyóval.

Hotel fürdőszoba. folyókával a zuhanyzónál.
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Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

ACO rendszer

6 A zuhanyzó Sopro DSF® 523-mal két munkamenetben kialakított (fal, 
padló) szigetelése, készen a burkolat fektetésére.

1 ACOACO vízelvezető folyóka a zuhanyzó szigetelésén. 2 A hátoldalán csemperagasztóval (Sopro No. 101 flexibilis ragasztó, 
mint tapadóhíd) rögzített ACO folyókát friss esztrich rétegbe dolgoz-
zák bele (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

3 Az esztrich rétegbe (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) beépí-
tett ACO lefolyó.

5 A fal és a padló szigetelése Sopro DSF® 523-mal.

4 A lefolyóidom szigetelése Sopro DSF® 523-mal. Erősítőszövetet dol-
goznak be a kenhető szigetelés és az idom közé, hogy az átmenetet 
még erősebbé tegyék.

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

 ACO energiatakarékos rendszer 

6 A folyóka és az egész felület szigetelése szigetelő szalaggal, erő-
sítő szövettel, stb., DSF 423-mal kombinálva.  

1 ACO folyóka hőcserélő rézvezetékkel ellátva, hogy energiát le-
hessen megtakarítani. A folyókán keresztül hővisszanyerés megy 
végbe.

2 A folyóka elhelyezése Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5-ből 
előállított cement esztrichbe.

3 A folyóka külső részét vékony ágyazatú habarccsal vonják be, 
hogy jobb legyen a tapadása az esztrichhel.

5 Jól látható a hőcserélő vezeték a folyókatestben.

4 ACO energiatakarékos folyóka Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapi-
dur® M5-tel gyorsan és egyszerűen beépítve.
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7 Leszigetelt felület ACO energiatakarékos folyókával. 8 Az ACO energiatakarékos folyóka borítással nagyon jól illik a 
csempével burkolt felülethez.

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

 ACO energiatakarékos rendszer 

1 A folyóka beillesztése az ACO szárazépítő elembe. 2 Az egyes elemek előkészítése a kötőszigetelő réteg kialakítása előtt, 
pl. Sopro AEB 176/177 zuhanyfolyóka hajlaterősítő beépítése.

ACO elemek zuhanyzóhoz

3 A folyóka körül A TDS 823 szigetelő habarcsba erősítő szövetet 
dolgoznak be. A Sopro AEB 176/177 zuhanyfolyóka hajlaterősítő is 
beépítésre kerül.

4 A burkolásra előkészített, két menetbe leszigetelt zuhanyzó felü-
lete.
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Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban 

ACO rendszer

Folyóka beépített falra szerelhető profillal

2 Fektessék a folyókát a friss habarcsba  (Sopro  Rapidur® M1/Sopro Ra-
pidur® M5). 3 A flexibilis szigetelő szalag felragasztása ráhagyással, a folyóka fém 

karimája és a körülvevő építőanyagok közötti átmenetre.

1 Folyóka derékszögű profillal, a szárazfal építése adott esetben kike-
rülhető.

Megjegyzés:
Azok a folyókák, melyek rögzítő profillal rendelkeznek, nem 
szerelhetők fel úszó esztrichhel kombinálva közvetlen a 
falra. Amennyiben a zuhanyzó felületét úsztatott eljárással 
töltik fel, a folyókának szabad mozgást kell biztosítani. A 
folyókát monolitikusan kell az úszó esztrichhel összekötni 
úgy, hogy mindkét rész erős egységet alkosson, és adott 
esetben együttesen lehessen helyzetüket megváltoztatni.

1 Úszó esztrich 
(Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5)

2 Kenhető szigetelés (Sopro DSF® 523)

3 Vékony ágyazatú habarcs (Sopro No. 101 S1)

4 Flexibilis szigetelő szalag

5 Elasztikus, szilikon csemperagasztóval fektetett csempe

6 Szilikon fuga

R Folyóka elem

F Csempe

3

6

5

4

R

2 F1

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Geberit rendszer (fal víztelenítése)

6 A leszigetelt fal- és padlófelületek készen állnak száradás után a bur-
kolásra. Kerámia és természetes kő burkolatok rendkívül jól fektethe-
tők, mivel nincsenek kiálló peremek. 

1 Falra szerelhető összefolyó száraz építéshez és falszerkezetekre (Gebe-
rit rendszer) úszó esztrichhel kombinálva. 2 Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5-ből előállított cement alapú 

esztrich. Az összefolyó védőrétege itt a lehúzást könnyíti meg.

3 Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5-tel előállított kész zuhanyzó 
felület – rövid kötési idő elteltével további munkafázisok végezhetők.

5 A fali mandzsetta bedolgozása Sopro DSF® 523-mal.

4 A Geberit összefolyó elem a kihajtogatott mandzsettával, amit a ken-
hető szigetelőanyaggal dolgoznak össze (Sopro DSF® 523).

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
 mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Geberit rendszer (fal víztelenítése)

12 Könnyen tisztítható, tetszetős vízelvezetés falon. 

7 A fali összefolyó elem elé csemperagasztóval (Sopro No.101 S1) 
teljes felületen felragasztanak egy vízgyűjtő sínt a zárórétegre.  8 A nagy formátumú lapokat kombinált eljárással fektetik.

9 A csempét a vízelvezető sínhez illesztve burkolják le.

11 A vízelvezető sínt kb. 5 mm-re kell a faltól elhelyezni (az úszó 
esztrich miatt). A falon lévő csempeburkolat fugázatát szilikon-
nal (Sopro SanitärSilicon) elasztikusan zárjuk le.

10 A fugázást Sopro DF 10®-zel végzik.

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Geberit rendszer (vékony rétegű műgyanta esztrichhel)

6 Műgyanta esztrichhel kialakított zuhanyzó felület, a következő szi-
getelési és burkolási munkálatokhoz előkészítve.

1 Helyezzék a padlóösszefolyót pozicionálva a zuhanyzó felületére. 2 Az esztrich rétegek részben elég vékonyak helyenként.

5 Műgyanta habarcsokkal helyenként vékony réteg is kialakítható.

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel

3+4 Műgyanta alapú habarcs bekeverése vékony rétegű esztrich előállításához (Sopro BH 869 műgyanta és Sopro EEK 871  
 műgyanta esztrich szemcse).
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Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Viega rendszer

6 Sopro DSF 523 rugalmas szigetelő habarccsal szigetelt zuhanyzó 
felület.

1 A sarok víztelenítésének előkészítése és az esztrich réteg kialakí-
tása Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5. 2 Az esztrich és a vízelvezető sarokelem közötti megfelelő tapadás 

kialakítása érdekében az elem hátuljára Sopro No.101 S1 flexibilis 
ragasztó réteget visznek fel. 

3 A fal felületén helyet kell kihagyni, hogy a vízelvezető elemet pon-
tosan a falhoz illesztve lehessen beépíteni.  

5 A víztelenítő elem gondos szigetelése öntapadó szigetelő szalag-
gal (Sopro FDB 524).

4 A zuhanyzó felületét Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5-ből ál-
lítják elő.

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Viega rendszer

6 Leszigetelt zuhanyzó felület (2 munkafázisban), burkoláshoz elős-
készítve.

1 Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 esztrich és a vízelvezető 
padlóösszefolyó tetejének előkészítése szegéllyel a fal mentén. 2 A vízelvezető hátulján alakítsanak ki egy réteget csemperagasztó-

ból (Sopro No.101 S1) , hogy jobb legyen a tapadása az esztrich-
hez. 

3 A vízelvezető beépítése pontosan a fal mellé. Szabadon mozgat-
hatónak kell lennie.

5 A vízelvezető szigetelése szigetelő szalaggal/erősítő szövettel és  
Sopro TDS 823-mal.

4 Bedolgozás az esztrichbe(Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Heiler rendszer

6 A padlót TDS 823-mal szigetelik. A csempék kiosztásának meg-
kezdéséhez már néhány darabot elhelyeztek a zuhanyzóban.

1 Vízelvezető rendszer peremmel és sínekkel, melyek biztosítják a víz 
elleni védelmet nyújtó üveglap megfelelő, biztos szigetelését. 2 A vízelvezetőt Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 rétegbe he-

lyezzük, majd felragasztjuk a szigetelő szalagokat. 

3 A vízelvezető végét úgy képezték ki, hogy az ne sértse meg az 
üveglapot. 

5 A fal felületét Sopro AEB® 640-nel szigetelik, amit Sopro No. 101 
S1 flexibilis ragasztóval rögzítenek.

4 Az üveglap tökéletesen illeszkedik a zuhanyzó vízelvezető rendsze-
réhez tartozó, padlón lévő sínbe. 

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Mepa rendszer

6 Leszigetelt zuhanyzó felület a burkolásra várva.

1 A sarokban lévő, előkészített zuhanyzó felület a falban a vízelveze-
tőnek kihagyott hellyel. 2 Ragasztó réteget (Sopro No. 101 S1) hordanak fel a vízelvezető 

idom hátoldalára, hogy jobb tapadást biztosítsanak az esztrichhez.

3 A vízelvezető idomot szorosan a falhoz helyezik az esztrich ré-
tegbe (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

5 A vízelvezető idomot szigetelő szalaggal/ erősítő szalaggal és TDS 
823-mal szigetelik. 

4 Zuhanyxzó felülete (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) beépí-
tett vízelvezető folyókával.
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Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Proline rendszer

System Dallmer

2 A vízelvezető elem beépítése Sopro  Rapidur® M1/Sopro Rapi-
dur® M5 -tel, megfelelő lejtés kialakításával.

1 A vízelvezető idom beépítése Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur®  
M5-tel. 2 Zuhanyzó felület a vízelvezető felé kialakított lejtéssel.

3 Erősítő szövet a vízelvezető és az esztrich réteg között.

1 A Dallmer rendszer vízelvezető elemének bevonása kívülről Sopro  
No. 101 S1 flexibilis ragasztóval a tapadás növelésének érdekében. 

4 Sopro DSF 523-mal szigetelt zuhanyzó sarok burkoláshoz készen.
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Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Dallmer rendszer

4 A padlóösszefolyó és a felület szigetelése szigetelő szalaggal. 
erősítő szövet illetve Sopro TDS 823 alkalmazásával.

6 A vízgyűjtő profilt elasztikusan építik be a falhoz, a padlóhoz 
pedig csemperagasztóval rögzítik. (Sopro No. 101 S1 flexibilis ra-
gasztó).

8 A burkolatot Sopro DF 10®-zel, a mozgó fugákat pedig  Sopro Sa-
nitärSilicon-nal fugázták ki, ami nem csak komplex megoldást bizto-
sít az egész zuhanyzóban, hanem szép is és könnyen tisztítható is.

3 Beépített padlóösszefolyó, mely felhegesztett  szigetelő karimával 
rendelkezik, ami nagy mértékben megkönnyíti a fal mellett a szi-
getelési munkát. 

5 Sopro TDS 823 turbo szigetelő habarccsal szigetelt felület, ké-
szen a burkolási munkálatok elvégzésére.

7 A csempeburkolat a vízgyűjtő sínek széléhez illeszkedik.
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Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Dallmer rendszer  (vékony rétegű műgyanta esztrichhel)

2 Esztrich előállításához Sopro BH 869 műgyanta és Sopro EEK 871  
műgyanta esztrich szemcse bekeverése.

4 A padlóösszefolyó feletti vékony réteg kialakítását műgyanta 
alapú habarccsal meg lehet oldani. 

6 A következő, szigetelési munkához kialakított kész felület.

1 A lefolyóházat tapadáközvetítő anyaggal vonják be, hogy jobb ta-
padást biztosítsanak az esztrichhez. 

3 A műgyanta alapú habarcs szétosztása és a padlóösszefolyó beállí-
tása. 

5 A műgyanta alapú habarcs jól bedolgozható, lehúzható és simít-
ható.
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Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

GUTJAHR Systemtechnik GmbH rendszere

1 A folyóka gyárilag beépített mandzsettával rendelkezik. 2 A folyóka beépítése  Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5-tel 
illetve Sopro No. 101 S1 flexibilis ragasztóval (vékony rétegű), mint 
az esztrich és a folyóka test közötti tapadó réteg.

3 A kiterített mandzsetta szigetelése  Sopro DSF 523-mal. 4 Kész, Sopro DSF 523 rugalmas szigetelő habarccsal leszigetelt fo-
lyóka és zuhanyfelület. 

Figyelem: A folyóka nem rendelkezik zárt peremmel a fedőrácsnál. Ez például előnyt jelenthet természetes kövek fekteté-
sénél, mivel a víz nem tud elől, a lapok pereménél felgyülemleni. (lásd 6. fejezet: Természetes kövek fektetése). 

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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Az ezen az oldalon ismertetett lefolyórendszerek mindegyike biztonságosan beépíthető Sopro esztrichekbe (Sopro Rapidur® 
M1/Sopro Rapidur® M5) és szigetelhető Sopro kenhető szigetelő anyagokkal (Sopro DSF® 523/Sopro DSF® 623) A lefolyók-
nak nincs zárt pereme a rácsnál. Ez nagyon lényeges, amit főleg természetes kövek fektetésénél figyelembe kell venni (lásd 
a 6. fejezetben leírtakat is). 

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

TECE rendszer

Egyéb lefolyórendszerek

Geberit rendszer. Dallmer rendszer.

1 Úszó esztrichbe beépített TECE lefolyó, Sopro Rapidur® M1/Sopro 
Rapidur® M5 és Sopro No. 101 flexibilis ragasztó (vékony ágyazatú 
habarcs) kombinációjával, ami a jó tapadást biztosítja a lefolyó és az 
esztrich réteg között. 

2 Erősítő szövet mandzsetta elhelyezése a kenhető szigetelésbe (Sopro 
DSF® 523) a lefolyó perme és az esztrich réteg közötti területre.

3 Sopro DSF® 523-mal két munkamenetben leszigetelt zuhanyzófelület.

Schlüter-Systems K rendszer.

4 Elszíneződésre hajlamos természetes kő burkolattal ellátott zuhanyzó  
esetén  a TECE lefolyó rendszer lehetővé teszi, hogy a víz a burkolat 
alatt vagyis a szigetelésen is lefolyjon, mivel nem rendelkezik perem-
mel. (lásd a 6. természetes kövekről szó fejezetben is).

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel



105

Rétegzárás csempével vagy burkolólappal 3.1

1 Sopro Rapidur® FE folyékony esztrichhel előállított tükörsima felü-
let  a zuhanyzó idom beépítéséhez.

3 Az aljzatra és a zuhanyzó idom hátoldalára egyaránt csempera-
gasztó anyagot hordunk fe (Sopro  No.101 S1 flexibilis ragasztó), 
majd az idomot az aljzathoz ragasztjuk.

4 A zuhanyzó idom elhelyezése a sarokban a kihagyott esztrich ré-
teg helyére. 

5 A felület szigetelés TDS 823-mal, szigetelő szalaggal és előre elké-
szített szigetelőszalag darabokkal. 6 Burkolásra váró, kész leszigetelt felület.

2 Hangszigetelés felragasztása a tükörsima felületre Sopro No.101 
S1 flexibilis ragasztóval.

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Kermi rendszer – Zuhanyzó idom

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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1 Kispórolt, felújításra váró, egyenetlen esztrich réteg. 

3 A zuhanyzó idomot csemperagasztóval (Sopro No. 101 S1 flexibilis 
ragasztó) ragasztják a teljesen sima felületre. 4 Helyére illesztett zuhanyzó idom (MEPA – Pauli und Menden 

GmbH), készen a szigetelési munkálatokra..

5 Két munkafázisban, Sopro FDF 525-tel szigetelt zuhanyzó idom.

2 Tükörsima, felület előállítása Sopro Rapdidur® FE folyékony esztri-
chhel , amire teljes felületén, biztosan be lehet állítani a zuhanyzó 
idomot.

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

MEPA rendszer – Pauli und Menden GmbH – zuhanyzó idomok

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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1 Sopro Rapidur® FE-vel előállított teljesen sima felület a zuhanyzó sze-
relvényeinek biztonságos beépítéséhez. 

3 A Poresta zuhanyzó elemek behelyezése a friss ragasztóágyazatba. A 
csempék fektetése a felület Sopro DSF® 523-val történő szigetelése 
után kezdődhet.

2 Ragasztóágyazat kialakítása (Sopro No. 101 flexibilis ragasztó) az elő-
készített teljesen sima felületen.

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Poresta systems GmbH rendszere – zuhanyzó idomok 

Megjegyzés:
amennyiben a tervező különböző idomok beépítése mellett dönt, a burkolóanyag gyártójától minden esetben meg kell 
érdeklődni, hogy vannak-e formai korlátozások. Különösen kis formátumú mozaiknál válnak le gyakran darabok a pontszerű 
terhelés és csekély rugalmasságuk miatt. Ezt a tulajdonságot úgy lehet kiküszöbölni, ha a felületet Sopro FEP epoxi fugázóval 
áthúzzuk, és az üvegmozaikot ezzel is ragasztjuk.

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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1 Formaelem bizonyos kádtípushoz  (Xetis) .

3 A zuhanyzótálca peremét a csempeburkolat felső szélével hozzák 
egy magasságba az esztrichben. A vízelvezetés  falba épített fo-
lyóka elemekkel (Schedel) oldható meg.

5 A zuhanytálcát körbevevő szigetelő karimát bedolgozzák a folyé-
kony, kenhető szigetelésbe.

2 A zuhanytálcának egyetlen körbefutó karimája van, amivel csatla-
koztatni lehet a kenhető szigeteléshez.

4 A magasság ellenőrzése során jól látható, hogy a zuhanytálca szo-
rosan a csempe mellett, azzal egy magasságban helyezkedik el.

6 A Schedel cég Xetis zuhanyzóihoz ülőpadokat is kínál, ami a fürdő-
szoba kialakításánál érdekes lehetőségeket nyújt. A Xetis zuhanyzó 
víztelenítését Schedel-elem biztosítja. A felületeket Sopro TDS 823-
mal szigetelik le.

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Lapos, a padlóburkolat peremével egy szintben lévő zuhanyzótálcák  
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG rendszere

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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1 A zuhanyzósarokba beszerelt vízelvezető tartósín. A rendszerhez tar-
tozó szigetelő szalagokkal csatlakoztatták a Sopro FDF 525 vagy Sopro 
DSF® 523 szigetelő habarccsal előállított kenhető szigeteléshez. 

1 A zuhanyzótálcára ragasztott szigetelőszalag (rendszer eleme), mely 
elősegíti a bedolgozást a kenhető szigetelésbe 2 A zuhanytálca szigetelése Sopro FDF 525 vagy Sopro DSF® 523-mal 

egyszerű kézmozdulatokkal.

2 A vízelvezető tartósínre rögzített zuhanyzótálca burkolással, fugá-
zással. A zuhanyzótálca és a kerámiaburkolat közötti fuga Sopro Sa-
nitärSilicon-nal készült.

Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Lapos, a padlóburkolat peremével egy szintben lévő zuhanyzótálcák 
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG rendszere

System Villeroy & Boch AG

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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Megoldások küszöb nélküli, akadálymentes zuhanyzók kialakítására fürdőszobákban

Schedel rendszer

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel

1 Sopro Rapidur® FE folyékony esztrichhel előállított teljesen sík felü-
let a zuhanytálca alá.

3 A zuhanytálca behelyezése a habarcs/ragasztó ágyazatba.. 4 Nagy mértékben megkönnyíti  a TDS 823-mal történő szigetelést a 
gyárilag felragasztott szigetelő szalag és mandzsetta. 

5 Szigetlés mindenoldalról TDS 823 turbo szigetelő habarccsal. 6 A zuhanytálcát tisztán és teljesen biztosan építették be a kenhető 
szigetelésbe.

2 Ragasztóágy kialakítása (Sopro´ No.101 S1 flexibilis ragasztó) a zu-
hanytálca beragasztásához.
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Hajtás nélküli szigetelő szalag.

Előre meghhajtott szigetelő szalag. A szigetelő szalag kiválóan felfekszik a fém felületre.

A szigetelés ellenére csatorna képződött..

Kényes részletek: lefolyók padló szintjével egy vonalban lévő zuhanyzókhoz

A szigetelő szalag tökéletesen zár, nincs csatornaképződés és a víz nem 
folyik a szigetelés mögé.

Manapság már számos csatorna és lefolyó rendszer kapható, melyek a padló szintjével egy vonalban lévő zuhanytálcákba 
építhetők be. Ezeket az elemeket kivitelezőknek ill. a szigetelést végzőknek pontosan ismerni kell.  
A szigetelő szalag vegye mindig körbe az éleket, peremeket és legyen elég széles is, hogy a szigetelést tartósan és biztonsá-
gosan le lehessen zárni. Nagyon figyeljenek a peremmel rendelkező csatornákra és folyókákra, mivel ezekre rá kell dolgozni 
az anyagot. Ilyenkor előre meghajtott szigetelő szalag használatát javasoljuk. A előhajtás nélküli szigetelő szalagok a sarkok 
éleinél csatornát képeznek, és így a szigetelés nem tölti be megfelelően funkcióját.

Fürdőszobák padlóösszefolyóval, TO irányelvek A: lefolyók és folyókák/(W2-I), 
mérsékelt nagy/nagy igénybevétel
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A0/A, ZDB ismertető /(W0-I - W2-I) igénybevételi osztály, 
mérsékelt/nagy igénybevétel

Sopro DSF® 523  
Sopro DSF® 623

Sopro No. 101 S1  
flexibilis ragasztó 

Sopro VarioFlex® XL 
csak padlóra)

Sopro GD 749 

Sopro FDF 525 
(Csak W0-I és W-1)

Sopro DSF 423

Sopro FF 450

Sopro DMW 090 
Sopro DMW 091

Sopro DB 438 Sopro DE 014 
Sopro DE 015

Sopro  
SanitärSilicon

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 E S1

Eu

rópai szabvány

Sopro DF 10® 
flexibilis fuga

Ajánlott termékek
Folyékony szigetelő anyagok

Sopro TDS 823

Sopro FKM® XL

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

Aljzat

Alapozás

1. Szigetelőréteg

2. Szigetelőréteg

Tapadóhíd

Fésűágy

Fugázás
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A0, ZDB- ismertető/(W0-I und W1-I)igénybevételi osztály, 
 mérsékelt igénybevétel

Sopro FDF 525 bedolgozása (polimer diszperzió)

1 Először a Sopro DE 014 és Sopro DE 015 sarokelemekkel kialakított sarkokat Sopro DSF® 523 szigetelő habarccsal rögzítjük, a szövet széleit alaposan 
kikenve.  A fal és az aljzat csatlakozó fugáit Sopro DB 438 szigetelőszalaggal leszigeteljük, a szövet széleit itt is alaposan bedolgozzuk ecsettel vagy 
simítóvassal a lealapozott aljzatra felhordott szigetelő anyagba.

2 Sopro DMW 090 beépítése csőcsonkok köré.

4 Felületek szigetelésénél a Sopro FDF 525-t bárányszőr hengerrel vagy 
glettvassal tömören és pórusmentesen hordjuk fel az aljzatra. Az első 
réteg megszilárdulása után hordjuk fel a második réteget. A második 
réteg megkötése után lehet a burkolatot flexibilis vékony ágyazatú 
habarccsal  (pl.: Sopro No. 101 S1 flexibilis ragasztó) fektetni.

3 Végezetül a Sopro DMW 090-et beágyazzuk a szigetelő anyagba.

Rendkívül flexibilis, repedésáthi-
daló egykomponensű, oldószermen-
tes kenhető szigetelő fólia. Alkalmaz-
ható falon, padlón, csempével és lap-
pal burkolt felületekhez, víznyomás- 
mentes nedvességtől terhelt területe-
ken, pl.: fürdőszobákban, zuhanyzók-
ban, mosodákban, egészségügyi léte-
sítményekben.  
Alkalmazható A terhelési osztályhoz 
(fal) az A általános építési szabályzat 
(abP) valamint az A0 terhelési osz-
tályhoz a ZDB ismertető alapján.

hellgrau  FDF 527

Kontrasztszín

grau FDF 525

Alapszín
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Sopro GD 749 

Sopro AEB®  

szigetelő és  
elválasztó folia

Sopro AEB® szigetelő 
mandzsetta falra

Sopro No. 101 S1  
flexibilis ragasztó 

Sopro FF 450
D

IN
EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C 2 T E
Eu

rópai szabvány

Ajánlott termékekSzigetelő fóliák 
Rendszerfelépítés

Sopro DF 10® 
flexibilis fugázó 

A0/A, ZDB ismertető/(W0-I - W2-I) terhelési osztály, 
mérsékelt/nagy igénybevétel

Sopro No. 101 S1  
flexibilis ragasztó 

Sopro FF 450

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C 2 T E

Eu

rópai szabvány

Aljzat

Alapozás

Szigetelés

Fésűágy

Fugázás

Fésűágy
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1 A Sopro AEB® szigetelő és elválasztó fólia méretre vágása falaknál és a 
padlófelületen.

3 A Sopro AEB® szigetelő és elválasztó fóliát ráhelyezzük a habarcságya-
zatra, majd alaposan bedolgozzuk  hengerrel vagy simítóval.

5 A Sopro AEB® szigetelő és elválasztó fóliával történő szigetelési munkák befejezése után kis idő elteltével megkezdődhet a burkolás vékony ágyazatú 
habarccsal (Sopro No. 101 flexibilis ragasztó).

4 Minden összeeresztést és mandzsettát Sopro Racofix® univerzális ra-
gasztóval vízmentesen lezárunk az áttöréseknél.  (csövek, padlóössze-
folyók, stb.).

2 A csemperagasztó felhúzása (Sopro No. 101 S1 flexibilis ragasztó) fi-
nom fogas glettvassal. A felületeket  Sopro GD 749 alapozóval ala-
pozták le előzőleg.

Sopro AEB® rendszer bedolgozása

A0/A, ZDB ismertető/(W0-I - W2-I) terhelési osztály, 
mérsékelt/nagy igénybevétel
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  Alkalmas  
 aljzatok

• Beton/könnyű beton/pórus beton

• Cement esztrich

• Öntöttaszfalt esztrich

• Extrudált polisztirol

• Falazatok (mészhomok kő)

• Mészcement és cement vakolatok

• Régi hordozóképes csempeburkolat

• Cement alapú száraz építőlemez

Az építéshatóság által szabályozott 
„A„ igénybevételi osztályba tartoznak 
azok a direkt és indirekt módon igény-
bevett felületek, melyek nagyon gyak-
ran és tartósan vízzel (használati és 
tisztítás) terheltek.

Ezek a felületek általában csempével 
burkolt padlók padlóösszefolyóval, 
ahol tartósan lehet nyomást kifejtő víz 
hatásával számolni.

A vizes helyiségek kenhető szigetelésé-
nek tervezésénél figyelembe kell venni 
a szóba jöhető csatlakozási lehetősé-
geket a faláttörésekhez, padlóösszefo-
lyókhoz/folyókákhoz, stb. Példákat a 
következő oldalakon hozunk. 

A0, (W2-I, W3-I) terhelési 
osztályok meghatározása

Olyan helyiségekben lévő direkt és 
indirekt módon igénybe vett felületek, 
melyekben gyakran és sokáig hasz-
nálnak vizet (tisztálkodás, tisztítás), 
mint pl.: úszómedencék előtti belépők, 
zuhanyzók (köz és magán).

1 Sopro GD 749 alapozó

2 Szigetelés két munkafázisban Sopro 
FDF 525 szigetelő fólia (falra) ill. 
Sopro DSF® (falra, padlóra)

3 Sopro DB 438 szigetelő szalag

4 Sopro DMW 090 mandzsetta

5 Sopro DMB 091 mandzsetta  
ill. Sopro AR 562 szövetháló

6 Flexibilis vékony habarcs

7 Cement alapú fugázó anyag

8 Sopro SanitärSilicon 
(falak lezárása, dilatációs fugákhoz)

PD Bodenablauf mit Los-Festflansch

D Szigetelés/peremszigetelések

E Esztrich

F Csempe

P Vakolat

 Nem alkalmas   
 aljzatok

• Gipsz tartalmú építőanyagoke

• Kalcium-szulfát esztrichek 

• Faszerkezetek 
Kivétel: lásd 5. fejezet

87

D

4
P

1

2

6

F

3

E

PD

5
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Károsodások

A modern építkezéseken megtalálható számos szigetelendő alapfelület napjainkra szinte áttekinthetetlenné vált. Korábban 
a beton- és falfelületeket tekintettük nedvességre érzékenynek, manapság pedig a legtöbb forgalomban lévő száraz épí-
tőanyag nagy részét soroljuk ebbe a kategóriába. Nedvességre érzékeny építő anyagok nem alkalmazhatók W2-I vízterhelési 
besorolás esetén, mivel a legkisebb szigeteletlen rész is hatalmas károkat okozhat.

Cement alapú száraz építőlemez zuhanyzók falainak kialakításához.

A behatoló víz tönkretette a száraz építőelemből készült konstrukciót. Penész gipszkarton szerkezeten.

Nedvességre érzékeny építőanyagok

A tervezése során illetve a kivitelezéséhez W2-I vagy W3-I vízterhelési osztályba sorolt felületek esetén (pl.: nyilvános zuha-
nyzók, üzemi konyhák) nem szabad nedvességre érzékeny építőanyagokat alkalmazni.

Cement alapú száraz építőlemez üzemi konyhában.
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Károsodások

Az áttörésekhez rosszul kiválasztott idomok vagy azok szakszerűtlen beépítése, felhasználása illetve a nem megfelelő össze-
építése miatt bekövetkező törés minden esetben jelentős átnedvesedéshez, és ebből adódóan károk keletkezéséhez vezet. 
A tervezőknek és a kivitelezőknek nagyon oda kell figyelni a részletekre, a szakszerű munkavégzésre ahhoz, hogy ezek a 
károk elkerülhetőek legyenek.

A padlóösszefolyó széles, ragasztható peremét, mellyel csatlakoztatható a 
szigetelőhabarcshoz, ésszerűtlenül letörték. 
 

A gyárilag szigetelő mandzsettával ellátott elemről levágták a mandzsettát, 
mert útban volt. Ezáltal nincs lehetőség  csatlakoztatni a szigetelő habarcs-
hoz.

A padlóösszefolyót szakszerűtlenül építették össze a kenhető szigeteléssel. A padlóösszefolyó nem megfelelő kiválasztása miatt a víz áttört a felületi 
szigetelésen egy merülő medencében. Nem dolgoztak be szigetelő man-
dzsettát felület szigetelésébe.
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1 Szigetelés két munkafázisban 

2 A padlóösszefolyó kiöntése Sopro EPG 522-vel  és 
kvarchomokkal

3 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

4 Cement alapú fugázó anyag

B Beton

D Szigetelés

E Esztrich

F Csempe

PD Padlóösszefolyó préselhető szigetelő peremmel 
Padlóösszefolyó préselhető szigetelő peremmel.

Kessel rendszere: padlóösszefolyó levehető 
karimával, amit bele lehet préselni a szigetelés-
be. 

Dallmer rendszer: kapilláriszáró műgyanta blokk, 
az esztrichbe történő stabil beépítést szolgálja.

AC0 rendszer: beépítve a kenhető szigetelésbe 
integrálva.

Viega rendszer: a padlóösszefolyó ragasztható 
szigetelő mandzsettájára hordják fel a kenhető 
szigetelő habarcsot.  

ACO rendszer: padlóösszefolyó eltolható nemes-
acél ráccsal és rugalmas szigetelő lapocskákkal, 
melyek megkönnyítik a kenhető szigeteléssel 
való összedolgozást. 

Geberit rendszer: alátét ragasztott peremmel, 
amit a kenhető szigetelésbe be lehet dolgozni. 

E

Részletes megoldás

PD 2 1B FD 34

Padlóösszefolyók

A vízelvezetést szolgáló padlóösszefolyókat (alátéteket) érdemes betervezni, mivel az esztrich rétegen lévő szigeteléshez biz-
tos csatlakoztatási lehetőséget jelentenek. A padlóösszefolyó karimájának felülete monolitikusan kapcsolódik az esztrichhez, 
és lezárja azt egészen a felső széléig. A karima szélessége minimum 50 mm (lásd 87. oldal.
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A befalazott kiállást nem lehet utólag szakszerű-
en leszigetelni.

A további munkálatok elvégzéséhez kiszerelték 
a dugót, így a szigetelőmandzsetta teljesen 
elvesztette funkcióját.

A szigetelőmandzsettát bevagdosták, hogy a 
kiállásra rá lehessen húzni.

Csőáttörések 
Szigetelés hiányosságok

helytelen helytelen helytelen

Faláttörések

Nagy igénybevételű vizes helyiségekben (zuhanyzók, stb. a falfelületeket is érheti tartós, nagyobb vízfelverődés. Ezt nem 
szabad alábecsülni. A tervezésnél és kivitelezésnél figyelembe kell venni, hogy a faláttörések (csapok,armatúrák, stb.) körüli 
felületeket is biztonságosan, megfelelő szigetelő mandzsettákkal vagy karimákkal valamint a kenhető szigeteléssel kombi-
nálva szigetelni kell. 

Vízcsap..

1 Sopro GD 749 alapozó

2 Szigetelés két munkamenetben

3 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

4 Cement alapú fugázó anyag

5 opro DMW 090 ill. Sopro AR 562

6 Sopro SanitärSilicon

P Vakolat

T Szárazépítés

G Vízálló doboz  szigetelőgallérral

Részletes megoldás

1

2

4

5

P

3

G

6
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Sopro DMW 089 elasztikus középső sávval (DIN 18 534). Sopro DMW 089 flexibilis szigetelő mandzsetta elasztikus középső sávjű-
nak köszönhető, teljes mértékben szigetelő csatlakozás vízcsaphoz. 

A beépítendő csonkokat és idomokat teljesen biztonságosan kell a szigeteléshez csatlakoztatni. A hibás beépítésük miatt 
nem kerülhet víz a szigetelés mögé.

A faláttöréseket és a szerelvények csatlakoztatását flexibilis gallérral rendelkező mandzsettával (DIN 18 534) végezzék, amit     
vízállóan kell a szigetelő rétegbe bedolgozni.

Amennyiben a csővezeték nem áll ki kellő mértékben a szigetelő rétegből vagy a falból, hosszabbító elemet kell beépíteni, 
ami túlnyúlik a szigetelésen.

Geberit rendszer

A Geberit konstrukciója úgy állítható be, hogy a csatlakozó cső mindig megfelelő távolságban legyen a faltól a szigetelő 
mandzsetta bedolgozásához.
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Kiválóan szigetelhetőek a szabványtól eltérő méretű áttöréseket is Sopro AEB® fali szigetelő mandzsetták és  Sopro kenhető szigetelőanyagok kombináci-
ójával. 

A szerelvények formájához igazodó mandzsettákat kínálunk..

Csőáttörések

Megoldások átmérőjükben, formájukban az áttörésekhez igazodó  Sopro mandzsettákkal.

A fürdőszobákban és zuhanyzókban lévő felszíni armatúrák még mindig szabvány méretűek, így a csatlakozások biztosan és egyszerűen szigetelhetők 
szigetelő mandzsettákkal a szabványban előírt mértékben. 
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Szerelődobozok, armatúrák

Falba süllyesztett szerelődoboz. Vakolat alatti szerelődobozok peremmel ...

Hans Grohe* rendszer Ideal Standard* rendszer Grohe* rendszer

... vagy szigetelő mandzsettval, amit a kenhető 
szigetelőanyagba bedolgoznak.

Grohe* rendszer

1 2 3

Csemperagasztó

Rétegzárás

Szárazépítés

Szerelőoboz  (víz- 
álló) karimával

* A különböző szigetelődobozok és armatúrákhoz tartozó szigetelő mandzsetták mindegyikét a Sorpo kenhető szigetelő 
anyagaival szigetelték. 

Fali szerelődoboz biztonságos szigetelése Sopro FDF 525 szigetelő fóliával vagy Sopro DSF® 523 szigetelő habarccsal.
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Kihagyott esztrich réteg egy oszlop alján, hogy a szigetelő réteg lábazati 
elem nélkül kialakítható legyen.

Az ívelt lábazati elemeket, ha a hosszú oldalukkal a fal felé fektetik, gyak-
ran a csempe alsó részének töréséhez vezet. 

 Előnyök

• Az elaszti kus fuga jól illeszkedik a falba
• Megakadályozza a tisztítás során keletkező károsodást
• Elasztikus fugán nem áll meg a víz
• Holker képezhető

Figyelem:
az ívelt lábazati elemek alkalmazásakor figyelni kell a vako-
lóanyag megválasztására (főleg úszó esztrichek esetén) 
hogy elkerülhető legyen a lábazati elem direkt fektetése a 
meglévő építményrészekre (lásd a rajzon). 

Kenhető szigetelés kialakítása lábazati elem nélkül magas építményrészek esetén 

Részletes megoldás: sarokszigetelés

1 Sopro GD 749 alapozó

2 Szigetelés két munkamenetben

3 Szigetelő szalag

4 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

5 Cement alapú fugázó anyag

6 Elasztikus fugakitöltés

7 Kvarchomokkal megszórt epoxi gyanta

F Csempe

PE Poliuretán kitöltőanyag

E Esztrich 

D Szigetelés/szélszigetelés 

1

4

F

5

6

PE

E

2

D

47 5 E1 2 F D6 3

Az esztrich keresztmetszetén belül a fal tapadófelületet képez, amire a 
kötőszigetelést fel lehet hordani.



„A” igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W2-I - W3-I),
nagy/rendkívüli igénybevétel

125

Rétegzárás csempével vagy burkolólappal 3.2

Sopro VarioFlex® XL
(csak padlóra)

Sopro FKM® XL

Sopro DSF 623
rugalmas szigetelő 
habarcs 1-K gyors

Sopro DSF 523
rugalmas szige-
telő habarcs 1-K

Sopro No. 101 S1
flexibilis ragasztó

A igénybevételi osztály 
(fal + padló)

Sopro FL floor
(csak falra)

Sopro  
TitecFuge® plus

Sopro GD 749 
alapozó

D
IN

EN 12004

C 2 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 S1

Eu

rópai szabvány

Ajánlott termékek

Sopro DF 10®

DesignFuge Flex

Sopro TDS 823
turbó szigetelő 
habarcs 2-K
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1 Az felragasztott szükséges Sopro szigetelő szalagok, melyeket a 
Sopro DSF® 523 -ba bedolgoznak.

3 Dilatációs fugák szigetelésénél lévő szigetelő szalagok rögzítése   
Sopro DSF® 523-mal.

5 A Sopro DSF® 523 felhúzása 4-es glettvassal, amit végezetül elsimíta-
nak, hogy elérjék minden munkamenetben a meghatározott minimá-
lis rétegvastagságot.

2 A Sopro DSF® 523 összekeverése vízzel. Könnyen feldolgozható masz-
sza képződik.

4 Az átmeneteket még jobban megerősítő Sopro AR 562 üvegszövet 
beágyazása Sopro DSF® 523-ba az elemek rögzítését megkönnyítő 
szigetelőgalléroknál.

6 Két munkamenetben, minimum 2 mm rétegvastagságban leszigetelt 
zuhanyzó sarok  Kiszáradása után közvetlenül burkolható engedélye-
zett vékony ágyazatú habarccsal (Sopro No. 101 flexibilis ragasztó).

Sopro DSF® 523 bedolgozása
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Csúszásveszély nedvességtől terhelt 
felületeken 

Vegye figyelembe a következő előírásokat a kerámia 
burkolat kiválasztásánál:

• DIN 51 130 „Ipari terület”
• DIN 51 097 „Nedves felületű gyalogos zóna”
• BGR 181 Szakmai szabályzat   

„Csúszásveszélyes padlók munkahelyeken és munka-
területeken“

Élelmiszerfeldolgozó ipar (üzemi konyhák).

Vízterhelési osztály W3-I - rendkívüli

Nagyon gyakran vagy hosszan freccsenő illetve használati 
víznek kitett felületek, melyek terhelését a víz felgyülemlése 
még intenzívebbé tesz.

 Alkalmas   
 aljzatok
Csak nedvességre nem érzékeny aljzatok, pl.: beton, cement 
vakolat, cement esztrich, falazatok, stb. 

A “C” igénybevételi osztályba soroljuk a legmagasabb 
követelményeknek és terhelésnek megfelelő építőanyago-
kat és konstrukciókat. Általában élelmiszerfeldolgozó ipar 
különböző területeiről van szó. A nagyon nagy vízterhelés 
(W3-I) mellett a itt a járulékos vegyi terhelést is figyelembe 
kell venni.  

Az üzemi konyhák és ipari termelésre használt területek nem csak a terme-
lés, hanem tisztításuk során is nagy igénybevételnek vannak kitéve.

Utasítás esztrichekhez:

az esztrich réteg kialakításához gyorsesztrich (Rapidur® 
B3/B5) alkalmazása ajánlott, mivel az esztrich konstruk-
ciókban számos áttörést találunk, a lejtések kialakítása 
és az esztrich vastagsága is különböző valamint az igé-
nyesebb helyiségek kialakítása is eltérő. Rendkívül gyors 
megszilárdulása után azonnal el lehet kezdeni a követ-
kező munkafázisokat, az anyagösszetétele pedig bizto-
sítja tartósságát. 

 Nem alkalmas   
 aljzatok
Nedvességre érzékeny aljzatok, pl. ggipsz tartalmú száraz-
építő elemek.

Lejtés kialakítása: DIN 18 534

Vízvezető felületeknek általában lejtéssel kell rendel-
kezni. Az élelmiszeriparban a kialakított lejtések sok 
esetben hátráltathatják a termelést, ezért ettől el lehet 
térni, amennyiben a vízelvezetést másképp meg lehet 
oldani.
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Ajtóküszöb körüli szigetelés

Sarokszigetelés (holker)

Szigetelési megoldás meglévő ajtókeretnél.

Az ipari termelés során keletkező fokozott terhelés miatt 
– folyamatosan lecsurgó folyadék, vagy ennek következté-
ben a gyakori tisztítás – a felületszigeteléseknél a részletek 
helyes kialakítására nagy gondot kell fordítani.

Ennek következtében a közmű csatlakozások, faláttörés, 
lefolyó, padlóösszefolyó, lábazat, ajtókeret szigetelését is 
pontosan meg kell tervezni.

Kivitelezés

Ajtókeret mögötti bevágás.

Elkészült lábazat felszerelt ütközővel.Lábazat csatlakoztatása kenhető szigeteléssel a sarkokban.

1 Kenhető műgyanta alapú 
szigetelés

2 Flexibilis vékony ágyazat

3 Nagy szilárdságú fugázó 
anyag – Sopro TitecFuge®

4 Szigetelő szalag

5 Elasztikus fuga

DF Dilatációs fuga

DFT WA 4W4 1

1 2 F 35

4

E

E Esztrich

F Csempe

T Ajtóküszöb

W Fal

WA Falkivágás



„C” igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W3-I), 
rendkívüli igénybevétel járulékos vegyi hatásokkal

129

Rétegzárás csempével vagy burkolólappal 3.3

Tömör műgyanta és kvarchomok keverék 
padlóösszefolyó körül

Közművek védelme (védőburkolat)

Lemez áttörés szigetelő gumigyűrűvel tömítve.

Csatlakozások szigetelő védőburkolattal és kenhető szigeteléssel ellátva. 

PD

1 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

2 Kötőszigetelés:  

Sopro PU-F D és Sopro AR 562/Sopro EPG 522

3 Sopro EPG 522 és Quarzsand (QS 511) 

kitöltés

4 Sopro TitecFuge®

5 SoproDur® HF-D

B Beton

D Szigetelés

E Esztrich

F Csempe

H Védőburkolat

L Csővezetékek

PD Szigetelő mandzsetták, peremek csatlakozása

BA Padlóösszefolyó

Nagy építkezéseken számos helyen át kell törni a réteg-
zárást. Mindig ügyelni kell arra, hogy az áttöréseknél ala-
kítsanak ki jól felismerhető csatlakozási lehetőséget (man-
dzsetta, karima, stb.), amit a kenhető szigetelő rétegbe be 
lehet építeni.  

1 B 2 F BA D E 43

B E D F 41 235

H L
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1 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

2 Rétegzárás:  

Sopro PU-F D és Sopro AR 562/Sopro EPG 522/  

Sopro EPG 522

3 Sopro DBE 500 a karima felragasztásához az 
esztrichre

4 Sopro TitecFuge®

5 SoproDur® HF-D

B Beton

D Szigetelés

E Esztrich 

F Csempe

H1 Egymásba illesztett csőburkolat

H2 Egymásba illesztett csőburkolat

L Csővezetékek

BA Tekercses szigetelő fólia

1

B

2 3 H1

H2

F5 BAD E4LÁttörések két rétegű  
szigeteléssel

Az építtetők kívánságától vagy a projekt 
érzékenységétől függően a tervezők és 
kivitelezők rákényszerülnek esetenként, 
hogy a padló alatt két szigetelő réteget 
alakítsanak ki. Ennek a megtervezése 
és létrehozása általában nagy kihívást 
jelent, mivel a két szigetelő réteg más-
más felületen helyezkedik el. Az épít-
kezés helyszínén nagy koncentrációt és 
gondosságot igénylő feladat a két szi-
getelő rendszer kialakítása oly módon, 
hogy azok ne akadályozzák egymást, 
illetve ne legyenek gyenge pontjaik, amit 
a túl bonyolult kivitelezés okozhat. Ezen 
okból nagyon meg kell gondolni, hogy 
ésszerű-e a szigetelést két különálló 
réteggel kialakítani.

Kétféle, egymással kombinált szigetelés a padlóáttörés körül (pl.: Wolfin rendszer Sopro PU rend-
szerrel).

Figyelem:

a rendkívül terhelt területeken 
lévő áttöréseknek ≥ 50 mm 
peremmel/karimával kell rendel-
kezniük.

Két szigetelő vagy bizton-
sági felület

A szakembereknek nagy odafigye-
léssel kell a szigetelési munkálatokat 
végezni a csatornák és padlóössze-
folyók körül, mivel a két, egymáshoz 
kapcsolódó szigetelő réteget csatla-
koztatni kell a vízelvezető idomok-
hoz is. Később, a használat során 
előfordulhat, hogy a lefolyó eldugul 
és a szennyvíz visszatorlódik, ami 
ahhoz vezethet, hogy a víz ellenőri-
zetlenül visszafolyik az alsó szigetelő 
rétegre, és az azon lévő felépítményt 
beszennyezi.
A megoldás, hogy mindezt el lehes-
sen kerülni az, hogy az alsó szigetelő 
réteget biztonsági felületté tesszük, 
ami azt jelenti hogy a továbbiakban 
nem csak egy víztelenítő réteg szere-
pét tölti be, hanem a víztelenítő rend-
szerekkel közvetlen össze is van kötve. 
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1 Első csőburkolat karimával és felragasztott tekercses szigetelő fóli-
ával (Wolfin rendszer) a szigetelő réteg felett. 2 A kialakított teherelosztó cement esztrich réteg rögzíti a második 

csőburkolatot, ami körbefogja az elsőt.

4 Sopro PU-FD-vel szigetelt csőburkolat.3 A csőburkolatot az alapozás után Sopro EPG 500-al, kvarchomok 
szórással és Sopro PU-FD-vel szigetelik. A szigetelést az áttörésnél 
üvegszövet hálóval erősítik meg. 

5 A Sopro FDF 525 kontrasztszínével színezhető a második Sopro 
PU-FD 571 réteg. A munkát az optikai ellenőrzés megkönnyíti.

Padlóáttörés szigetelésének felépítése két felületen
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Hőnek kitett lefolyók szigetelése

Az üzemi konyhákban hőnek kitett acél lefolyókat nem 
lehet minden esetben - azok hosszanti tágulása és az ebből 
eredő nyírófeszültség miatt - közvetlenül kötőszigeteléssel 
leszigetelni, hanem direkt kell csatlakoztatni a vízelvezető 
rendszer  . 

Továbbá a hőnek kitett lefolyónak rendelkezni kell egy, azt 
körülvelő, rozsdamentes acél ráccsal. Ezáltal lehetővé válik, 
hogy a csempét pontosan a rács mellé lehessen fektetni, és 
egyúttal védi is a burkolóanyag széleit. A rozsdamentes acél 
rácson belül a lefolyó szabadon mozoghat, így a csempe-
burkolatot nem éri feszültség.

Rétegzárás esztrichhel

Úszó esztrich

Szigetelés két felülettel

45°

45°

45°

Lefolyó rozsdamentes acél keret nélkül. - a burkolat látványa nem esztéti-
kus, a szélei részben már töredezettek.

Lefolyó rozsdamentes acél ráccsal. A mozgó fuga kivitelezését jobban 
oldották meg, ezáltal a burkolat élettartamát is növelték.

A mindenkori padló felépítésétől függően a 
következő megoldások lehetségesek:

Helytelen

Helyes
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1 Rétegzárás Sopro PU-FD szigetelő anyag

2 Sopro No. 101 S1flexibilis ragasztó

3 Sopro TitecFuge®  

4 Elasztikus fugázó anyag

5 Epoxi/Kvarchomok kitöltés

R Lefolyó

E Esztrich

Lefolyó metszet rozsdamentes acél profillal

45°

E5 R 4 3 2 1

A metszeten jól látható a kialakított lefolyó rozsdamentes acél rácsozata, 
ami védi a mellé kerülő burkolat éleit is. 

A modell kiválóan mutatja a kapilláriszáró réteget a lefolyóknak kialakított 
ház alatt. 
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Sopro PU-FD bedolgozása a csatlakozó karima körül. Leszigetelt, homokkal megszórt lefolyóteknő. Az esztrich réteg jól kivehe-
tő.

Panelba épített, szigetelt lefolyó.

Jól látható a lefolyót körülvevő nemesacél keret. A távtartókat később 
távolítják el, így a lefolyó szabadon mozoghat.

Az aljzat szigetelésének vizsgálata árasztásos módszerrel.

Lefolyó kapilláriszáró kiöntése epoxi gyanta és kvarchomok keverékével 
(Sopro EPG 522 1 : 1 : 1 keverve Sopro KristallQuarzSand-dal és Sopro QS 
511-el). A lefolyót nehezékkel stabilizálták. 

Hőnek kitett lefolyók szigetelése
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Lefolyó csatlakozás homokkal megszórva.

Föld alatti tartály vízálló nyílásának  (ACO Passavant) kivitelezése az esetle-
ges ellenőrzésekhez rendkívül igénybe vett területen.  

Hőnek nem kitett lefolyók esetében (pl. műhelyek) a kenhető szigetelést 
közvetlenül lehet a szerelvényhez csatlakoztatni, aminek megfelelő széles-
ségű karimával kell rendelkezni. 

Hőhatásnak nem kitett lefolyó

45°

Föld alatti tartály vízálló nyílása ipari területen

1 Rétegzárás  
Sopro PU-FD szigetelő anyag

2 Sopro No.101 S1 flexibilis ragasztó

3 Elasztikus fuga

4 Epoxi gyanta/kvarchomok szórás

R Csatorna

E Esztrich

BT Föld alatti tartály nyílása

EBT

2
2

1

E

R 4 3 2 1 E

1

4
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Hűtőházak/hűtőkamrák

A hűtőházak és hűtőkamrák szorosan hozzátartoznak az 
élelmiszeripari termeléshez és az üzemi konyhákhoz. A 
hűtőkamrák konstrukciója alapján kell kidolgozni a szigete-
lések csatlakoztatásának minden részletét. Hűtőkamrákban 
nem mindig alakítanak ki lábazatot, és általában az ajtónyí-
lás szigetelésével is számolni kell. Mindezeket figyelembe 
véve a kenhető szigetelés függőleges, az esztrich réteg 
keresztmetszetén áthatoló csatlakoztatása bizonyult a leg-
megfelelőbbnek.

Hűtőkamra ipari konyhában..

Csatlakoztatás kenhető szigetelő anyagokkal

Csatlakoztatás a hűtőkamrához ívelt lábazati elemmel.

Kenhető szigetelő anyag
Sopro PU-FD rendszer

Esztrich
(Sopro Rapidur® B1/B5)

Szigetelés

Szélszigetelő szalag

Szigetelő anyag 
Műgyanta/homok szórás

Csempe
Sopro TitecFuge®

Csemperagasztó (Sopro No.101 S1)Ajtótok 

Sopro FDB 524
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Lábazat nélküli modell.

Hűtőkamra csatlakoztatása (Vissmann rendszer)

Szigetelés két szigetelő felülettel

Első szigetelő réteg
Sopro PU-FD rendszer

Esztrich (Sopro Rapidur® 
B1/B5)

Második szigetelő réteg
(Wolfin rendszer)

Szélszigetelő szalag

Szigetelő anyag 
Műgyanta/homok szórás

Csempe
Sopro TitecFuge®

Csemperagasztó (Sopro No.101 S1)Ajtótok 

Sopro FDB524 Fém pánt
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Megjegyzés:
a Sopro PU- FD kontrasztszín hozzá-
adásával könnyebbé válik a szigetelő 
anyag bedolgozása, és a más-más 
színű rétegek is egyszerűen megkü-
lönböztethetők.

Sopro FEP  

Sopro DBE 500

Sopro FDB 524 

Sopro No. 101 S1  
flexibilis ragasztó 

Sopro TitecFuge® breit Sopro TitecFuge® plus

Sopro EPG 522 epoxi alapozó

Sopro PU-FD 570 
Sopro PU-FD 571 

Sopro PU-FD  
kontrasztszín

Nagy savterhelés 
esetén:

SoproDur® HF-D dilatációs szilikon

D
IN

EN 12004

C 2 TE  S1

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

R 2 T 

Eu
rópai szabvány

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RGCG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN E N 13888

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN E N 13888

Sopro
Bauchemie GmbH

Rendszerfelépítés

1. szigetelő réteg

2. szigetelő réteg
homokkal 
beszórva

Aljzat

Homokkal beszórt 
alapozó réteg

Csempe

Fésűágy



„C” igénybevételi osztály, ZDB ismertető/(W3-I), 
rendkívüli igénybevétel járulékos vegyi hatásokkal

139

Rétegzárás csempével vagy burkolólappal 3.3

Műgyanta szigetelések

A műgyantakötésű szigetelések  az alapozó rétegből és a szigetelő rétegből tevődnek össze.
Az építkezés helyén a hőmérsékletnek meg kell haladnia a +10°C-ot, hogy a  műgyantákkal biztonságosan lehessen dolgoz-
ni (feltétlen vegyék figyelembe télen a hőmérsékletet!). 
A szigetelés megfelelő kivitelezése érdekében a munkálatok megkezdése előtt tájékozódjon a szigetelendő felület hőmér-
sékletéről valamint a harmatpont megállapításához a levegő páratartalmáról és hőmérsékletéről. Ezzel elkerülhető, hogy 
a felhordás időpontjában kondenzvíz képződjön, ami a tapadást negatívan befolyásolja. Kondenzvíz képződésekor nem 
szabad a munkálatokat megkezdeni.

Harmatpont megállapítása

A harmatpont definíciója:
Harmatpontnak nevezzük azt a hőmérsékletet, amikor a levegő maximálisan telítődik vízpárával.
Amennyiben a hőmérséklet a harmatpont alá süllyed, kondenzvíz képződés (köd) lép fel.
A levegő nedvességfelvevő képessége a hőmérséklettől függ.
Ebből következik, hogy a meleg levegő több nedvességet képes felvenni, mint a hideg.

A harmatpont meghatározása:
a) mérje meg a levegő hőmérsékletét, 
b) mérje meg a levegő relatív páratartalmát,
c) mérje meg az aljzat hőmérsékletét, 
d) számítsa ki a táblázat segítségével a harmatpontot.

Az aljzat hőmérsékletének megállapítása.

A levegő hőmérsékletének és relatív páratartalmának mérése.
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1. példa:
Levegő hőmérséklete: (mérje meg!) +10°C
Levegő rel. páratartalma: (mérje meg!) 70 %
Aljzat hőmérséklete: (mérje meg!) +9°C
Harmatpont hőmérséklete: (olvassa le!) +4,8°C
Ha az aljzat hőmérséklete legalább +3°C  
a harmatpont hőmérséklete felett van:   7,8°C < 9°C

2. példa:
Levegő hőmérséklete: (mérje meg!) +27°C
Levegő rel. páratartalma: (mérje meg! 75 %
Aljzat hőmérséklete: (mérje meg!) +22°C
Harmatpont hőmérséklete: (olvassa le!) +22,2°C
Ha az aljzat hőmérséklete legalább +3°C  
a harmatpont hőmérséklete felett van:   25,2°C > 22°C

Levegő 
hőmérséklete Harmatpont hőmérséklete °C-ban a levegő ... %-os páratartalma mellett

(°C) 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

 2

 4

 6

 8

10

-7,77

-6,11

-4,49

-2,69

-1,26

-6,56

-4,88

-3,07

-1,61

+0,02

-5,43

-3,69

-2,10

-0,44

+1,31

-4,40

-2,61

-1,05

+0,67

+2,53

-3,16

-1,79

-0,08

+1,80

+3,74

-2,48

-0,88

+0,85

+2,83

+4,79

-1,77

-0,09

+1,86

+3,82

+5,82

-0,98

+0,78

+2,72

+4,77

+6,79

-0,26

+1,62

+3,62

+5,66

+7,65

+0,47

+2,44

+4,48

+6,48

+8,45

+1,20

+3,20

+5,38

+7,32

+9,31

12

14

15

16

17

18

19

20

+0,35

+2,20

+3,12

4,07

5,00

5,90

6,80

7,73

+1,84

+3,76

+4,65

5,59

6,48

7,48

8,33

9,30

+3,19

+5,10

+6,07

6,98

7,92

8,83

9,75

10,72

+4,49

+6,40

+7,36

8,29

9,18

10,12

11,09

12,00

+5,63

+7,58

+8,52

9,47

10,39

11,33

12,26

13,22

+6,74

+8,67

+9,63

10,61

11,48

12,44

13,37

14,40

+7,75

+9,70

+10,70

11,68

12,54

13,48

14,49

15,48

+8,69

+10,71

+11,69

12,66

13,57

14,56

15,47

16,46

+9,60

+11,64

+12,62

+13,52

14,50

15,41

16,40

17,40

+10,48

+12,55

+13,52

14,58

15,36

16,31

17,37

18,36

+11,33

+13,36

+14,42

15,54

16,19

17,25

18,22

19,18

21

22

23

24

25

8,60

9,54

10,44

11,34

12,20

10,22

11,16

12,02

12,93

13,83

11,59

12,52

13,47

14,44

15,37

12,92

13,89

14,87

15,73

16,69

14,21

15,19

16,04

17,06

17,99

15,36

16,27

17,29

18,21

19,11

16,40

17,41

18,37

19,22

20,24

17,44

18,42

19,37

20,33

21,35

18,41

19,39

20,37

21,37

22,27

19,27

20,28

21,34

22,32

23,30

20,19

21,22

22,23

23,18

24,22

26

27

28

29

30

13,15

14,08

14,96

15,85

16,79

14,84

15,68

16,61

17,58

18,44

16,26

17,24

18,14

19,04

19,69

17,67

18,57

19,38

20,48

21,44

18,90

19,83

20,86

21,83

23,71

20,09

21,11

22,07

22,97

23,94

21,29

22,23

23,18

24,20

25,11

22,32

23,31

24,28

25,23

26,10

23,32

24,32

25,25

26,21

27,21

24,31

25,22

26,20

27,26

28,19

25,16

26,10

27,18

28,18

29,09

32

34

36

38

40

18,62

20,42

22,23

23,97

25,79

20,28

22,19

24,08

25,74

27,66

21,90

23,77

25,50

27,44

29,22

23,26

25,19

27,00

28,87

30,81

24,65

26,54

28,41

30,31

32,16

25,79

27,85

29,65

31,62

33,48

27,08

28,94

30,88

32,78

34,69

28,24

30,09

31,97

33,96

35,86

29,23

31,19

33,05

35,01

36,98

30,16

32,13

34,23

36,05

38,05

31,17

33,11

35,06

37,03

39,11

45

50

30,29

34,76

32,17

36,63

33,86

38,46

35,38

40,09

36,85

41,58

38,24

42,99

39,54

44,33

40,74

45,55

41,87

46,75

42,97

47,90

44,03

48,98

Harmatpont kiszámítása

A munka megkezdődhet! A munkát megkezdeni tilos!
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1 EPG 522 felhordása, majd beszórása finom kvarchomokkal.

3 Sopro PU-F D A és B komponensének alapos összekeverése egy meg-
felelő edényben.

5 Sopro PU-F D felvitele az aljzatra, két rétegben – minimális teljes ré-
tegvastagság 1 mm. 6 Sopro PU-FD kontrasztszín adagolható a szigetelőanyaghoz, ami-

nek segítségével az 1. és a 2. réteg könnyebben megkülönböztet-
hető.  

4 Sopro PU-F D felvitele a falra két rétegben – minimális teljes réteg-
vastagság 1 mm.

2 Mozgó fugák kiragasztása Sopro FDB 524 rugalmas hajlaterősítő sza-
laggal.

Sopro PU-FlächenDicht (PU-FD 570/571) bedolgozása
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8 Sopro QS 511 kvarchomok felhordása tapadórétegként a 2.  
Sopro PU-FD szigetelő rétegre.7 A Sopro PU-FlD kontrasztszínt hozzákeverik a PU-FDD szigetelő 

anyaghoz – szürke lesz a színe. 
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A DIN 18 531 megjelenésével szabványosították a tetők 
illetve erkélyek, teraszok és függőfolyosók szigetelését 
folyékony szigetelő anyagokkal kerámia burkolatokkal kom-
binálva.  

Ez azt jelenti, hogy erkélyeken, stb.

Ház erkéllyel.

Cement alapú, flexibilis szigetelő habarccsal szigetelt terasz/erkély (Sopro 
TDS 823), készen a burkolás megkezdésére.

DIN 18531.

a. a repedésáthidaló ásványi szigetelőhabarcsok-
nál (CM)) ≥ 2 mm,
b. a műgyantáknál (RM) ≥ 1 mm

a.  a repedésáthidaló ásványi szigetelőhabarcsokat (CM))

és

b). a műgyantákat (RM),

be kell tartani. A szigetlóanyagokat két munkafázisban kell 
felhordani. 

A szigetelendő felületeknek minimum. 1,5 %-os lejtéssel 
kell rendelkezni, amit a burkolatoknál is be kell tartani. 
(kerámia csempék).

A hiányzó lejtést egy lejtő réteg (esztrich, kiegyenlítő 
habarcs) kialakításával kell pótolni. Az egyenetlenségeket 
és lyukakat is ki kell javítani. Ehhez a munkához kiválóan 
alkalmazható a Sopro Rapidur® M5, a Sopro RAM 3® vagy 
a Sopro VS 582.

A minimális rétegvastagságokat

DIN 18 531

mint a szabványban szereplő rendszereket lehet alkal-
mazni.
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Terasz csempeburkolattal.

 Hőmérsékletváltozás
- 20 C - + 80 C

Mechanikus
terhelés

Erkély/terasz az időjárás által okozott terheléssel (lakószoba felett).

Az időjárás hatásai miatt a kültéri konstrukciók általában 
nagy terhelésnek kitettek. 

A hőmérséklet változása a konstrukcióban folyamatos hosz-
szanti tágulást okoz, ami feszültséget hoz létre az egész 
szerkezetben. 

Az erkélyek felépítését gondosan meg kell tervezni, majd a 
kivitelezésre is nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy ne alakul-
janak ki repedések, és ne képződjenek üregek a burkoló-
anyagban

A csempéket, amennyire csak lehetséges, üregmentesen 
kell fektetni. A DIN 18 157 szabvány ennek elérésére a kom-
binált eljárást írja elő.   

A burkoláshoz a Sopro egy kétkomponensű, vízmentes, 
cement alapú, rendkívül flexibilis (S2), reaktív, folyékony 
tulajdonságokkal rendelkező vékony ágyazat (Sopro MEG 
665/Sopro MEG 666) kialakítását ajánlja a szigetelőrétegen 
(TDS 823), amivel a kívánt minőség elérhető.

A fugázás a víztaszító, kivirágzásmentes és flexibilis Sopro FL 
plus fugázó anyaggal történik..

Kültéri felületeknek ellenállóképesnek kell lenni a mindenkori  időjárás 
hatásaival szemben.
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Erkélyek és teraszok szigetelését a „nyomást nem kifejtő víz” irányelvnek megfelelően kell kivitelezni. A szigetelésnek azon-
ban képesnek kell lenni arra, hogy átmenetileg ellenálljon a rajta felgyülemlett víznek (pocsolya).

A DIN 18 531 alapján történő kivitelezéseknél a követke-
zőkre kell ügyelni:

- A csempék és lapok fektetését a szigetelőanyaggal össze 
 hangolt vékony ágyazatú burkolóanyaggal kell végezni 
 (pl. Spro MEG 665/Sopro MEG 66).

- A lapokat teljes felületükön be kell ágyazni.

- A hagyományos, szabályos (keresztfugás) fektetési 
 módot előnyben kell részesíteni.

- A fektetés +5°C és max + 30°C között történjen.

Az építkezés helyszínén lévő hőmérséklettől függően a 
vékony ágyazatú habarcs meghúzásának és megszilárdulá-
sának ideje megváltozhat. Amennyiben az időjárási körül-
mények igénylik, érdemes gyorsankötő habarcsrendszert 
alkalmazni.

A megszilárdulási folyamat során általában megfelelő intéz-
kedésekkel védik a felületeket a kedvezőtlen hatások ellen 
(esőben – felhígulás, erős napsugárzás – habarcs megé-
gése).

Víz és nedvesség hatása a DIN 18 531 alapján

A 18 531-1 szabvány tervezésre és kivitelezésre 
vonatkozó követelményei.

Hideg időben kültéri burkolásokat a munkálatok idejére kialakított, adott 
esetben befűtött sátorban végezzük.
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A ZDB-ismertető „Útmutató csempével és burkolólappal 
történő rétegzárás kivitelezésére kül- és beltéren“ alapján 
szabványosított cement alapú, flexibilis szigetelő habarcsok 
alkalmazása bizonyult évek során a gyakorlatban is a leg-
megfelelőbbnek..

A csempe illetve lap burkolat alatti tekercses szigetelő fóliá-
kat időközben egyre inkább alkalmazzák, mint szigetelési 
irányelv, párhuzamosan a folyékony szigetelő habarcsok-
hoz.

Fennáll olyan lehetőség is, ha a helyzet megengedi (pl.:  
földdel érintkező felépítmény), hogy a rétegzárás kialakítása 
mellett az építményrész lehető leggyorsabb vízelvezetése 
érdekében átszivárogtató habarcsot alkalmaznak.

Kültéren az építmény szigetelését és a burkolat fektetését 
csak az alapfelület megszilárdulása után bizonyos idő eltel-
tével végezhetjük el (esztrich esetén a járhatóság elérése  
után, kb. 3-5 nap, beton esetén, figyelembe véve a zsugo-
rodását, kb. 3 hónap ).

Beltéren a száradási folyamat során az esztrich maradék 
nedvessége akár 0 is lehet ( a maradék nedvesség megál-
lapítása fontos), kültéren 3 – 6 %.

Kültéren nem fordul elő kerámia burkolatok esetén a kiszára-
dás miatt az építmények ismert zsugorodásából  bekövetkező 
deformálódás. Arra kell figyelni, hogy kültéren vízre nem érzé-
keny aljzatot (beton, cement esztrich, cement alapú burkola-
tok) alakítsanak ki.

A következő rendszerfelépítések ajánljuk a csempe 
méretétől függően:

1  Erkélyépítés Sopro DSF® 523 alkalmazásával  
(csempeméret: 60 x 60 cm-ig)

2  Erkélyépítés Sopro AEB® plus szigetelő és feszült-
ségmentesítő fólia alkalmazásával  
(csempeméret: > 60 x 60 cm)

3  Átszivárogtató esztrich: Sopro DM 610

6

4

2

0
t

%

beltér kültér

Cement esztrichek száradási görbéje.

Erkély csempeburkolattal.
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Erkély (függesztett) kenhető szigeteléssel.

Kivitelezési szempontból két csoportot különböztetünk meg erkélyeknél: függesztett illetve lakott tér feletti erkélyek. A 
teraszok épülhetnek a földre, illetve lakótér fölé. 

Építési mód

6

Lapostetőre vonatkozó irányelvek

Ha az erkély vagy terasz alatt lakótér van, akkor a kivitelezésre a lapostetőre vonatkozó irányelvek vonatkoznak, vagyis a 
burkolat és az esztrich alatt teknőszigetelést, szigetelő- és párazáró réteget kell kialakítani. Az átnedvesedés, a lehetséges 
felfagyások és kivirágzás miatt az esztrich réteget kiegészítő kenhető szigeteléssel is el kell látni. A konstrukció gyors vízel-
vezetésének érdekében átszivárogtató esztrich alkalmazása is lehetséges (lásd 156).

1 Lejtés kialakítása

2 Ásványi alapú szigetelés két réteg-
ben

3 Sopro DB 438 rugalmas hajlaterősí-
tő szalag

4 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

5 Cement alapú flexibilis fugázó 
anyag

6 Elasztikus fuga

B Beton/erkély lemez

A Szigetelő fólia

D Szigetelés/szigetelő szalag

E Esztrich

F Csempe

P Vakolat

PE PE kitöltőanyag

R Lefolyó profil 

DS Párazárás

Erkély, alatta lakás.

D

R F 5 2 1 B
P

4

3

PE

4 F5DD DS2 E A
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1 Erkély kialakítása Sopro DSF® 523 szigetelő habarccsal (csempeméret: 60 x 60 cm-ig)

Az aljzat mérsékelt előnedvesítése a flexibilis szigetelő habarcs felvitele 
előtt.

A flexibilis, ásványi alapú szigetelő habarcs felhordása.

 Sopro DSF® 523-mal kialakított erkély az épület síkján túlnyúló alaplemezen.

1 Lejtés kialakítása

2 Ásványi alapú szigetelés kialakítása 
két munkafázisban

3 Sopro DB 438  
rugalmas hajlaterősítő szalag

4 Flexibilis vékony ágyazat

5 Cement alapú flexibilis fugázó 
anyag

6 Elasztikus fuga

F Csempe

A flexibilis, cement alapú szigetelő habarcsok bizonyulnak a 
legmegfelelőbb szigetelő anyagnak. Ezeket két rétegben, 
összesen 2 mm vastagságban kell felhordani. A cement 
esztrichet vagy beton aljzatot mattnedvessé kell tenni a 
szigetelés megkezdése előtt. Nincs szükség alapozásra.

A szigetelő habarcs felhordása előtt kültéren nem kell fog-
lalkozni a maradék nedvesség eltávolításával, ellentétben a 
beltéren történő szigeteléssel, mivel az anyag sosem szárad 
ki teljes mértékben.

Megjegyzés: bár a műgyanta tartalmú szigetelőanyagokat 
használhatja kültéren is, mégis a flexibilis cement alapú 
szigetelő habarcsok használatát részesítse előnyben a kiváló 
páraáteresztő (előnedvesített aljzat) tulajdonsága miatt.

6 5 F 4 2 3 1
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Szigetelés:

Lejtés kialakítása:

Ragasztás:

Fugázás:

Sopro MEG 665
megaFlex S2

Sopro RAM 3®

felújító és kiegyenlítő 
habarcs

Ajánlott termékek

Sopro FL plus

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN E N 13888

C

D
IN

EN 12 004

2 E S2

Eu

rópai szabvány

Sopro MEG 666
megaFlex S2 turbo

C

D
IN

EN 12 004

2E S2

Eu

rópai szabvány

F

Sopro TDS 823
turbo szigetelő 
habarcs

Sopro
Bauchemie GmbH

Rendszerfelépítés

Fugázás

Aljzat

1. Szigetelő réteg 

2. Szigetelő réteg 

Tapadóhíd

Fésűágy
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Munkafolyamatok

1 Lejtés kialakítása (Sopro RAM 3® vagy Sopro VS 582) ill. kenhető  szi-
getelő esztrich felhordása „friss-a-frissre“, tapadóhíddal. 2 Kialakított lejtés kenhető szigetelés felvitele előtt (Sopro TDS 823).

4 Sopro TDS 823 szigetelőanyaggal két munkafázisban, legalább 2 mm 
rétegvastagságban leszigetelt erkély.3 A szigetelő szalagok és elemek rögzítése és bedolgozása Sopro TDS 

823-mal a szigetelési munkálatok megkezdés előtt.

5 Lapok becsúsztatása Sopro MEG 665 habarcságyba. 6 Sopro MEG 665 rendkívül flexibilis vékony ágyazatba fektetett lapok 
Sopro FL plus flexibilis fugázóval kifugázva.
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Munkafolyamatok, ajtó/ablak csatlakoztatása

1 Az ajtótok előtt az esztrichrétegen vagy a lejtésen 45°-os bevágást 
alakítanak ki. 2 A Sopro FDF 525 beragasztása a szigetelendő fugába.

3 A fuga szigetelése TDS 823-mal. 4 Leszigetelt erkély csatlakoztatva az ajtótokhoz. 

5 A szélszigetelő szalagok felragasztása után a mélyedést zsugoro-
dásmentes és kapilláriszáró műgyanta habarccsal töltik ki.  6 A csempéket MEG 665-ből előállított vékony ágyazatba fektetik  

Az ajtótokot fémprofillal zárják le.
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2 Erkély felépítése Sopro AEB® szigetelő és elválasztó fólia alkalmazásával  
(csempeméret > 60 x60 cm)

1 Sopro RAM 3® vagy Sopro VS 582

2 Sopro AEB® plus 639 szigetelő és 
feszültségmentesítő fólia

3 AEB® szigetelő szalag

4 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

5 Sopro FL plus flexibilis fugázó

6 Sopro KeramikSilicon

7 Szigetelőszalag ragasztó  
Racofix® univerzális ragasztó

F Csempe

A Sopro AEB® plus 639 flexibilis, vízszigetelő, repedést áthidaló, szigetelő és elvá-
lasztó fólia. A szigetelő membrán és a feszültségmentesítő réteg kombinációja 
által a „szendvics” építési módozatban a beépítés után vízzáró és kiválóan ter-
helhető, de a feszültségmentesítő réteg miatt feszültséget levezető konstrukciót 
kapunk.
A szigetelőfólia könnyen felragasztható flexibilis vékony ágyazatú habarccsal a 
szigetelendő aljzathoz. A fóliát nem lapolva, hanem élbe kell felragasztani. Az 
élek AEB® 641 szigetelőszalaggal dolgozhatóak össze Racofix® (RMK 818) vagy 
Racofix® S (MKS 819) univerzális ragasztó anyagokkal vagy Sopro TDS® 823-mal 
ragaszthatók. Végezetül a burkolólapot a rendkívül flexibilis, vízmentes vékony 
ágyazatú Sopro megaFlex S2 (MEG 665)/S2 turbo (MEG 666) csemperagasztóval 
ragasztják a leszigetelt felületre.
Sopro AEB® 640 és a rendkívül flexibilis, vízmentes Sopro megaFlex S2/Sopro 
megaFlex S2 turbo ragasztó anyagok kombinációjának alkalmazása lehetővé tesz  
> 60 x 60 cm méretű kerámia lapok fektetését is..

Sopro AEB® plus 639 
szigetelő és feszültségmentesítő fólia

Sopro AEB® 641 
szigetelő szalag

Racofix® univerzális 
ragasztó

Sopro megaFlex S2 turbo

Sopro megaFlex S2

C

D
IN

EN 12 004

2E S2

Eu

rópai szabvány

F

C

D
IN

EN 12 004

2 E S2

Eu

rópai szabvány

6 5 F 4 43 3 72 1
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Sopro AEB® plus 639 
szigetelő és feszültség- 
mentesítő fólia

Sopro AEB® 641 
szigetelő szalag

RMk 818/ 
MkS 819 
Racofix® univer-
zális ragasztók 

Szigetelés: 60 x 60 cm méret esetén kötelező

kialakított lejtés:

Ragasztás:

Ragasztás:

Verfugen:

Sopro RAM 3® felújító és 
kiegyenlítő habarcs

Ajánlott termékek

Sopro MEG 666
megaFlex S2 turbo

MEG 666 
Sopro megaFlex S2 
turbo

C

D
IN

EN 12 004

2E S2

Eu

rópai szabvány

F

Sopro MEG 665
megaFlex S2

D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 E S2

MEG 665 
Sopro megaFlex S2

C

D
IN

EN 12 004

2 E S2

Eu

rópai szabvány

D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 EFS2

Sopro TDS 823 
turbo szigetelő 
habarcs

Systemaufbau

Fliese

kleber

Untergrund

AEB® plus

AEB® Dichtband 
im Stoßbereich

kleber

Sopro FFL plus 
flexibilis fugázó

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN E N 13888
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Munkafolyamatok

1 Teraszon lévő régi hordozóképes csempeburkolat. 2 Hibák kijavítása Sopro RAM 3®-mal, mint előkészítő munka a szigete-
lés megkezdése előtt.

5 Az AEB® plus szigetelő és feszültségmentesítő fólia belehengerlése a 
ragasztóágyazatba. 6 A Sopro AEB® plus szigetelő és feszültségmentesítő fóliát élbe ra-

gasztjuk.

3 AEB® plus szigetelő és feszültségmentesítő fólia kiterítése az előkészí-
tett habarcságyazatba. 4 AEB® plus szigetelő és feszültségmentesítő fólia kiterítése az előkészí-

tett habarcságyazatba.
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Munkafolyamatok

7 A Sopro Racofix® univerzális ragasztó felhordása az összeillesztések 
szigeteléséhez. 8 A Sopro Racofix® univerzális ragasztó elosztása fogas glettvassal az 

összeillesztéseknél.  

9 A szélek átragasztása Sopro AEB® szigetelőszalaggal. Vízmentes 
ragasztáshoz alkalmazhatnak opcionálisan Sopro Racofix® S uni-
verzális ragasztót vagy Sopro TTDS 823-at.

10 Sopro megaFlex S2 – flexibilis vékony ágyazat, folyékony habarcs 
tulajdonságokkal.

11 Sopro megaFlex S2 fésűágyazat készítése a leszigetelt felületen. 12 A lapok fektetése az előkészített habarcságyazatba.



„B0” igénybevételi osztály, ZDB ismertető/DIN 18 531 erkélyek és teraszok

156

Rétegzárás csempével vagy burkolólappal3.4

Sopro DM 610-zel kivitelezett erkély
Olvassa el a kapcsolódó 6. fejezetet „Természetes kövek elszíneződésmentes 
fektetése“ 6.4 pontját „Átszivárogtató esztrich konstrukció“!

A kerámia, de különösképpen a termé-
szetes kő burkolatok gyors vízelvezeté-
sének biztosítása  érdekében, továbbá a 
felület sókivirágzásának és elszíneződésé-
nek minimalizálása miatt javasoljuk, hogy 
a burkolást Sopro DM 610 átszivárogtató 
habarccsal végezzék. A habarcs azonos 
méretű szemcseméretének köszönhetően 
igen jó vízáteresztő képességgel rendelke-
zik, ami a szigetelő rétegen a víz gyors 
elvezetését eredményezi (Sopro DSF® , 
SoproThene®). 

Az átszivárogtató rendszer nem érzékeny 
a fagyra, nem alakul ki a kapilláris szívó-
hatás, mivel annyi üreges részt tartalmaz, 
hogy a víz jégkristályosodása során nem 
feszíti szét a felületet, és így nem követ-
kezik be a kötőanyag károsodása.

A Sopro DM 610 átszivárogtató habarcs 
felhasználható ágyazóhabarcsként illetve 
megfelelő rétegvastagságban (min. 50 
mm) elválasztó anyagként teherhordó 
rétegen vagy úsztatott eljáráshoz.

3  Átszivárogtató esztrich  

1 Sopro DSF® két munkafázisban,  
ill. SoproThene® bitumenes szi-
getelőanyag

2 Sopro FL flexibilis fugázó

3 Sopro DM 610 átszivárogtató 
habarcs

4 Sopro HSF 748 flexibilis vékony 
ágyazatú habarcs

5 Sopro VS 582 vario folyékony 
habarcs vagy  
Sopro RAM 3® felújító- & kiegyenlítő 
habarcs 

6 Sopro DRM 653 szivárogtató 
lemez*

B Beton

F Csempe

Csempeburkolat átszivárogtató esztrichhel, vékony ágyazatú eljárással.

* A Sopro DRM 653 szivárogtató lemezt alapvetően a szigetelő felületek védelmére alkalmazzák,
de a víz gyorsabb elvezetését is eredményezi.

A minta bemutatja a víz gyors átszivárgását az 
átszivárogtató habarcson.

Sopro DM 610 átszivárogtató habarcs
Vízáteresztő képesség> 500 l/m2/h 
(nyomás nélkül, 3 cm vastag habarcsdarabon vizsgva)

1 3 26 4 5 FB
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Átszivárogtató esztrich Sopro DM 610

Sopro DM 610

Az olyan nagy felületű erkélyek és teraszok esetében, melyeknél nem lehet megfelelő lejtést kialakítani, az átszivárogtató 
esztrichet szivárogtató lemezzel kell kiegészíteni. Ezáltal a lehullott víz akadálymentesen le tud folyni, nem áramlik vissza. 
Az átszivárogtató esztrich konstrukció felhasználható cement alapú flexibilis kötőszigetelésekhez valamint DIN 18195 elő-
írása alapján bitumenes szigetelőanyagokhoz is. 
Ezt az építési módozatot kell lapos tetejű építményekre vonatkozó irányelveknek megfelelően szigetelésekor (felületek lakott 
területek felett) előnyben részesíteni, mivel ez esetben mindig adott a teherelosztó felület a merev burkolatot alatt. Ennek 
az egyszerű építési módozatnak az az előnye, hogy az építmény a lehető legrövidebb idő alatt vízmentessé válik és ezáltal 
a burkolat nem károsodik.
Megjegyzés: Átszivárogtató fugázó anyag alkalmazását ezeken a területeken, ellentétben a földdel érintkező felületekkel, 
nem ajánljuk. A felületre eső vizet a kialakított lejtés felületén kell levezetni, nem a konstrukción keresztül. Fugázáshoz    
Sopro FL fugázó anyagot használjanak.

Sopro DRM 653
8 mm

1 Rétegzárás  
Sopro DSF® szigetelő habarcs 

2 Flexibilis vékony ágyazat/ 
HSF 748 tapadó iszap

3 Sopro FL flexibilis fugázó

4 Sopro DM 610 átszivárogtató habarc

5 Sopro DRM 653 szivárogtató lemez

6 Sopro VS 582 vagy  
Sopro RAM 3® felújító- &  
kiegyenlítő habarcs

7 Sopro KeramikSilicon

A AEB® 640 szigetelő fólia

D Szigetelés/peremszigetelés

DS Párazárás

F Csempe

Erkély lakás felett.

F 1 2 3 4

3 F D DS A 7D 2 4 5

5 6

Tanácsadás

06 23/458-042
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Ajánlott termékek

Bitumenes 
szigetelés a

DIN EN 
18195  
alapján

Sopro DM 610 
átszivárogtató habarcs

Sopro MEG 667  
megaFlex® TX

Sopro DRM 653 
átszivárogtató lemez

Fektetés teherelosztó rétegre

Sopro MEG 665 
megaFlex S2 
turbo

D
IN

EN 12004

C 2 E S1

Eu

rópai szabvány

Sopro DSF 623 
rugalmas szigetelő 
habarcs 1-k gyors

Sopro DSF 523 
rugalmas szigetelő 
habarcs

Sopro TDS 823 
turbo szigetelő 
habarcs 2-k

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

C

D
IN

EN 12 004

2E S2

Eu

rópai szabvány

F

Rendszerfelépítés

Fugázat

1. Szigetelő réteg 

2. Szigetelő réteg  

Átszivárogtató lemez

Átszivárogtató réteg

Ragasztó anyag

(csak a lap hátoldalára felhordva)

Sopro FL plus 
flexibilis fugázó

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN E N 13888
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Munkafolyamatok

1 Szigetelő fólia SorpoThene® alumínium zárószalaggal az ajtókeret-
nél. 2 Szigetelő fólián lévő DRM 653 szivárogtató lemez. Az ajtókeretre      

Sopro ERS 961 szélszigetelő szalagot ragasztottak.

3 Az ACO vízelvezető profilját beállítják az ajtóhoz mérten a megfe-
lelő magasságba. 4 A Sopro DM 610 átszivárogtató habarcsot minimum 50 mm-es ré-

tegvastagságban kell a DRM 653 szivárogtató lemezre felhordani. 
Azután tömörítik és lehúzzák.

5 A csempe burkolatot „friss-a-frissre” eljárással pl.: Sopro MEG 
667-tel fektetik. 6 A csempék illeszkednek az ACO víztelenítő profilhoz..



„B0” igénybevételi osztály, ZDB ismertető/DIN 18 531 erkélyek és teraszok

160

Rétegzárás csempével vagy burkolólappal3.4

Munkafolyamatok

7 A burkolat fugázását Sopro FL plus flexibilis fugázó anyaggal vég-
zik. 8 A szigetelés védelmére és a jobb vízelvezetés érdekében az ajtó-

tokra alul vízelvezető fémlemezt (ACO) szerelnek.  
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Már hosszú ideje gyártanak vastag, nagy méretű kerámia lapokat ipai körülmények között felületek kültéri kialakítására, bur-
kolásához. Ezeknek a kerámia lapoknak az új generációja szinte minden méretben és rendkívül sokféle mintázattal kapható. 

Kerámiák különböző formájú, új generációja teraszok burkolásához. 

A lapokat vastagságuk teszik különlegessége, ami 2 – 3 cm 
között mozog. Fektetésükhöz különböző opciók állnak ren-
delkezésre, habár a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a legideálisabb a kötött, habarcságyazatba történő 
fektetés. Ezt az is alátámasztja, hogy a lapok 2 cm-es vas-
tagságuk ellenére terhelés hatására a burkolat szélein ki- 
vagy elmozdulhatnak, minek következtében a felületükön 
buktatók alakulnak ki illetve hepehupássá válhatnak. Az 
elmozdulásukat a kialakuló emelőerő és az okozza, hogy a 
lapok élei nem kapcsolódnak egymáshoz megfelelően.

Teraszok építésénél is alkalmazható lapok fektetéséhez a 
kötött építési mód. Általában az építtetők is zárt teraszfe-
lület kialakítását kérik, ami egyenletes marad, és könnyen 
tisztán tartható.

Kerámia lapok kavicságyazaton különböző terhelés mellett kimozdulnak, és a burkolat hepehupássá válik. 
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Terasz építése és burkolása 2 cm-es kerámia lappal

Kötőanyag nélküli, fagyvédő réteg kialakítása. Fagyvédő és teherhordó réteg tömörítése.

Az átszivárogtató habarcs bekeverése az esztrichpumpával kialakítandó 
ágyazathoz. 

Az átszivárogtató habarcs tömörítése és lehúzása a megfelelő magasság-
ban. 

Sopro MEG 665 flexibilis ágyazó habarcs felhordása a lap hátoldalára az 
úsztatott eljáráshoz.

Leburkolt terasz, készen a fugázáshoz Sopro FL plus-szal.
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Lakott tér felett, kültéren, csempézett építmény a lapostetőkre vonatkozó 
irányelvek szerint.

2 cm

különleges esetek 
Erkély kivitelezése kisebb beépítési magassággal

Az építkezés helyének sajátosságai miatt nem mindig lehet 
betartani a DIN által meghatározott hordozó rétegre (esztrich) 
vonatkozó minimális rétegvastagságot. A cement esztrich-
ből készülő úsztatott ill. rétegelt eljárással létrehozott szer-
kezetek esetében azonban szükség van a meghatározott 
minimális rétegvastagságra, hogy a fellépő hajlítóerőt a 
szerkezet károsodás nélkül felvehesse.  
A műgyanták, mint új kötőanyagok esztrichek előállításá-
hoz, DIN EN 13813-ba történő besorolása lehetővé teszi, 
hogy problémamentesen vékony ágyazatú úsztatott esztrich  
konstrukciókat hozhassanak létre. A mezők hossza max. 3 
m, a területe pedig kb. 8-9 m2 lehet.
A kismértékű beépítési magasság ellenére is lehetőség van 
teherelosztó, úsztatott réteg kialakítására Sopro EE 771 
epoxi habarccsal (min. 2 cm) a lapostetőkre vonatkozó 
irányelvek szerint.
Függetlenül az irányelvtől, a Sopro EE 771 változó vas-
tagságban (például lejtésben) építhető be, anélkül, hogy 
ezáltal mechanikai feszültség keletkezne a szerkezet-
ben, mivel a habarcs zsugorodásmentesen köt meg.

1 Rétegzárás Sopro TDS 823

2 Szigetelő szalag

3 Flexibilis vékony ágyazatú habarcs

4 Sopro FL plus flexibilis fugázó

5 Sopro SanitärSilicon

6 Lejtés kialakítása:  
Sopro RAM 3® felújító- & kiegyen-
lítő habarcs vagy VS 582 folyékony 
habarcsl

7 Vékony rétegű esztrich  
Sopro EE 771

A Szigetelő fólia 

B Beton

D Szigetelés

DS Párazárás

F Csempe

AF Régi burkolat

Sopro EpoxiMörtel (EE 771)
Nyomószilárdság ≥ 15 N/mm² 
Nyomószilárdság

:
: ≥ 60 N/mm²

Új építmény régi csempeburkolaton

Régi burkolatokat hordozóképességük megállapítása után, bontás nélkül lehet újra csempézni. A felületet meg kell tisztítani, 
esetleg fel lehet érdesíteni, ezután a Sopro TDS 823 rugalmas szigetelőhabarcs felhordható. 
Végezetül a burkolást Sopro megaFlex S2 (MEG 665)/Sopro megaFlex S2 turbo (MEG 666) alkalmazásával végezzük.

A zsugorodásmentes Sopro EE 771 további felhasználási 
területeit lásd a 11. fejezetben: „Aljzatok kiegyenlítése“.

1 3 4 7 A D 6 B DS F

5 4 F 3 1 2 AF

Felújítás.
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Kenhető szigetelések   
vizsgálata és értékelése

BA DIN 18 534 3. részében szabványosított szigetelő anya-
gok esetében a folyékonyan bedolgozható szigetelő anya-
gokról van szó, melyek a csempeburkolattal kötést hoznak 
létre, és ezáltal egységes rendszernek tekinthetők. Ezeket 
legalább két munkafázisban kell felhordani, és végezetül 
egy minimális száraz rétegvastagságot kell elérniük. A kivite-
lezés módja szabadon megválasztható, és nagy mértékben 
függ a kivitelező szakmai tudásától. A felhordás szokásos 
módszerei: kenés, simítás, hengerelés, szórás. A felhordás 
módjától függetlenül végezetül el kell érni az adott anyag-
nál meghatározott minimális szárazanyag vastagságot 

A minimális szárazréteg vastagság a névleges szárazréteg 
és egy hozzáadott vastagság összegéből áll. Amennyiben a 
gyártó nem határozza meg ezt pontosan, ezt 25%-kal kell 
számolni.

Tolómérő a rétegvastagság méréshez.

Egy darab kivágása a szigetelésből a rétegvastagság ellenőrzéséhez.

Kötelező szárazanyagvastagságok:

Polimer diszperziók: 0,5 mm
(A felhordás 2 színben történik az ellenőrzés miatt)

Műanyag-habarcs kombinációk: 2 mm

Műgyanta szigetelések: 1 mm

Érdemes a burkolat fektetése előtt szúrópróba szerű 
méréseket végezni annak érdekében, hogy bizto-
san elértük-e az előírt rétegvastagságot. Minél érzéke-
nyebb egy terület (uszoda építés, ipari területek), annál 
lelkiismeretesebben kell a szigetelés témakörét kezelni, 
illetve az építkezés helyszínén folyamatos minőség- 
ellenőrzést tartani. A rétegvastagságot ellenőrizni kell friss 
és kiszáradt állapotban is, ami azonnal képet ad, hogy elér-

A szigetelésből kivágott mintákról jegyzőkönyvet kell fel-
venni, és az építési naplóban archiválni kell..

Jegyzőkönyv az építési naplóban.

ték-e a kötelező értéket vagy milyen eltérések vannak az 
előírt rétegvastagságtól  
Tanácsos az ellenőrző méréseket minden érintett féllel 
(tervező, építésvezető, adott esetben építtető, kivitelező) 
közösen végezni. 
Érdemes egy kis mintadarabot kivágni, aminek a vastagsá-
gát tolómérővel meg lehet mérni. 
A mérési pontokat érdemes filctollal megjelölni, hogy jól 
láthatóak legyenek.
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Kenhető szigetelések   
vizsgálata és értékelése

ergänzte Abdichtung

Anschliff

Mintavétel helye egyszerűen „csak” kijavítva… …a régi és új szigetelés elrepedéséhez vezet.

Tölcsérszerűen kivágott minta... …szigetelő anyaggal átfedéssel feltöltve.

Mintavétel helyének kitöltése:

A mintavétel helyének szakszerű és funkcionális lezárásához nem elegendő, ha a kimélyített szigetelőhabarcs réteget egysze-
rűen csak kitöltjük. A kiszáradás folyamán, a zsugorodás miatt repedések keletkeznek a szigetelés és a később felvitt anyag 
között. A kimetszés peremét fel kell csiszolni, hogy fokozatosan emelkedő átmenet képződjön.

helytelen

herlyes

kiegészített szigetelés

összedolgozás
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Kenhető szigetelések   
vizsgálata és értékelése

Mintavétel helye. A szélek lecsiszolása az átmenet kialakításához.  

Mintavétel helye tányérformára kicsiszolva. Mintavétel helyének kitöltése kenhető szigetelő anyaggal.

Mintavétel helyének szakszerű kijavítása.

Mintavétel helyének lezárása, javítása:
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Feltételezhetjük, hogy ma már minden vizes helyiségben kenhető szigetelést alkalmaznak a csempeburkolat alatt. Ebből 
kiindulva kézenfekvő, hogy károsodás (csempe eltörik/leesik) ill. utólagos beszerelések esetén a meglévő szigetelést ki kell 
javítani vagy ki kell pótolni. .

1 Külső behatás esetén sérülések keletkezhetnek a burkolaton, például 
elreped a csempe és lepattan a máz. Ahhoz hogy a javítás során ne 
érje károsodás a szigetelést, a következő lépéseket kell nagy odafigye-
léssel betartani. 

2 A megsérült csempe kivételekor óvatosan el kell távolítani a fugát fu-
gavágóval vagy flexxel oly módon, hogy a környező csempékben ne 
okozzunk károsodást. Ennél a műveletnél arra kell ügyelni, hogy a szi-
getelés sem sérülhet meg..

3 A fuga kivágása után a csempét kalapáccsal kis ütésekkel törjék fel. A 
csempe darabjait távolítsák el.

5 A régi ragasztó anyagot smirglivel óvatosan le kell csiszolni szigete-
lőrétegről, hogy az új csempe fektetésénél ne képződjön magasság-
különbségből adódó kiugró felület. Ezek után megkezdődhet az új 
csempe fektetése, de ennél a munkafolyamatnál is óvatosan járjunk 
el.

1. eset: megsérül a csempe

4 A csempe darabjainak eltávolítása után a rég habarcságyazat jól fel-
ismerhető.

Kenhető szigetelések   
vizsgálata és értékelése
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2. eset: utólagos áttörés és szerelés 

Az épületgépészeti átalakítások és utólagos beépítések szükségessé teszik, hogy a meglévő rétegzárást áttörjék. Az ilyen 
esetekben a tervezőknek pontosan meg kell tervezniük az utólagos beszerelések helyét és módját, hogy a kivitelezőnek 
minden részlet pontosan rendelkezésére álljon

1 Ugyanúgy, mint az 1. esetben, az áttörés körüli sérült csempéket 
óvatosan el kell távolítani és a régi ragasztó anyagot le kell csiszolni. 
Figyeljünk arra, hogy az új szigetelésnek átmenetet kell kialakítani, 
hogy összedolgozható legyen a régivel.  

3 Az áttörés gondos szigetelésén múlik a javítás tartóssága 4 Az áttörés elkészült szigetelése. A kiszáradása után megkezdődhet a 
hiányzó csempék burkolása. Ügyeljenek arra, hogy a csőkiállás körül 
elasztikus fugázó anyaggal dolgozzanak.

2 A csőkiállás köré helyezzen szigetelőmandzsettát, amit a kenhető szi-
getelésbe alaposan be kell dolgozni. 

Csempeburkolatok javítása  
kenhető szigetelő anyagokkal
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3. eset: kenhető szigetelés felületének átdolgozása  

Amennyiben kenhető szigetelés felületét dolgozzuk át, az eljárást a 2. esethez  - utólagos áttörés szigetelése - hasonlóan 
kell elvégezni. A környező területről el kell távolítani a burkolatot úgy, hogy a szigetelés látható legyen, és az átdolgozás  
átfedéssel legyen végrehajtható. 

1 A kenhető szigetelést kb. 10 cm széles sávban szabaddá kell tenni az 
átfedéshez.  2 A szigetelést 0-ra kifuttatva csiszolópapirral le kell csiszolni.  

3 Optimálisan kialakított átmenet az új kenhető szigetelőréteg csatla-
koztatásához.  4 Az új kenhető szigetelés átmenettel történő csatlakoztatása a meglé-

vőhöz, pl. glettvassal.

Csempeburkolatok javítása  
kenhető szigetelő anyagokkal
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4. eset: Felújítás során meglévő rétegzárás javítása sík felületen   

Például: zuhanytálca nélküli, akadálymentes zuhanyzó utólagos kialakítása szigeteléssel ellátott fürdőszobában

1 A fugák kivágása az első csempesoron. 2 A csempék óvatos mozdulattal történő feltörése. Ügyelni kell arra, 
hogy a szigetelés ne sérüljön, és a hiányzó csempék újraburkolha-
tók legyenek. 

3 A szigetelő réteg felcsiszolása kis sarokcsiszoló géppel, a maradék 
ragasztó anyag eltávolítása. 4 A zuhanyzó területének szigetelése átfedéssel az előkészített felü-

leten. 

5 Kenhető szigeteléssel (Sopro DSF 423) leszigetelt felület A szára-
dási idő elteltével kezdődhet a burkolás. .

Csempeburkolatok javítása  
kenhető szigetelő anyagokkal
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Sopro kenhető szige-
telő fólis  
FDF 525, FDF 527
DGNB: 4-es legmaga-
sabb minőségi beso-
rolás, 9. sor**

Turbo szigetelő 
habarcs 2-K 
TDS 823
DGNB: 4-es legmaga-
sabb minőségi beso-
rolás, 9. sor**

AEB® szigetelő és 
elválasztó fólia  
AEB 640
DGNB: 4-es legmaga-
sabb minőségi beso-
rolás, 9. sor**

PU szigetelő anyag
PU-FD 570, PU-FD 571
DGNB: 4-es legmagasabb 
minőségi besorolás, 20. sor**

Emissziószegény szigetelések*

További szigetelés

Sopro termékrendszerek 
a fenntartható építéshez

Rendszerfelépítés vázlatos rajza

N
agyon környezetkím

él
ő N

agyon környezetkím
él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő

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