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Alapelvek

Németországban, a világ minden részéről származó, számos 
(több, mint 6000 fajta) természetes követ kínálnak eladásra 
és beépítésre. Az új feldolgozási és vágási technológiák 
lehetővé teszik a nagy méretpontosságot, így közel azonos 
méretű és vastagságú lapokat állítanak elő mindenki számá-
ra elérhetővé áron.

A múltban használt vágási módszerek (fűrészelés, hasítás) 
következtében keletkező méretkülönbségeket csak vastag-
rétegű ágyazóhabarccsal lehetett többé-kevésbé kiegyenlí-
teni. A napjainkban felhasznált kalibrált természetes kőla-
pokat (pontos méret/egyenletes vastagság) problémamen-
tesen lehet vékony ágyazóhabarcsba fektetni.

A természetes kő ásványi összetétele határozza meg a lap 
tulajdonságait (szín, felépítés, nyomó- és hajlítási szilárd-
ság, stb.) és ezekből adódóan az érzékenységének a fokát. 
Természetes kövek burkolása magasabb követelményeket 
támaszt a burkoló és a fektetéshez felhasznált anyag felé.

Természetes kő burkolat beltéren.

Természetes kő burkolat kültéren.Alapelvek kézikönyve természetes kövek szakszerű fektetéséhez.
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Alapelvek

A természetes kövek ásványi összetételüknek köszönhe-
tően különböző mértékű, de minden esetben odafigyelést 
igénylő érzékenységgel rendelkeznek. A nedvesség (habar-
csból), a folyadékok, a savak és a lúgok okozhatnak a kőben 
a változásokat. Ez azt jelenti, hogy ha az ásványi kőzetek 
érintkezésbe kerülnek ezekkel az anyagokkal, egy vegyi 
folyamat indulhat el, ami például a burkolóanyag elszínező-
déséhez vezethet. 
Fokozottan oda kell figyelni a burkolásnál, hogy ne kelet-
kezzen olyan helyzet, ami a kő deformálódásához vagy 
elszíneződéséhez vezet.

Elektronmikroszkópos felvétel: látható a szétdarabolt szerkezet, ami miatt  
a természetes kövek nagy vízfelvételi képességgel rendelkeznek.

A természetes kő sárgás elszíneződése, amit a benne lévő pirit idéz elő, ami 
vastag ágyazatú habarcs nagymértékű nedvességtartalma miatt megválto-
zik.

A fugán keresztül beszivárgó nedvesség elszíneződést okoz a természetes, 
kőben

A természetes kövek burkolásához a fent említett okok 
miatt olyan habarcsot alkalmazzunk, ami gyorsan kikemé-
nyedik (gyors, kristályos vízmegkötés), trassz tartalmú és a 
kő fajtájától függően (áttetsző anyagok) fehércement alapú 
legyen.  
A kövezet látványa szempontjából a beszivárgó nedvesség-
nek (eső, felmosó víz, stb.) nagy szerepe van a későbbiek-
ben. Minél nyitottabb pólusú egy kő, annál nagyobb az 
esély, hogy többé vagy kevésbé besötétedik. Amennyiben 
a későbbiekben ki tud száradni, általában az eredeti színük 
is helyreáll.

DNV referencia 
anyagok 
természetes kövekről
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Alapelvek

Lapvastagságok

Természetes kövek nyomó- és hajlítószilárdságának irányértékei

A lapvastagság függ az igénybevételtől, a lap szilárdságától és formátumától és a választott burkolási módszertől illetve az 
aljzattól. A lapvastagságot továbbá befolyásolja még, hogy kültéren vagy beltéren kerül-e fektetésre. 

Előírt lapvastagságok: 40 cm lapméretű természetes kövek vastagsága min. 7 mm, természetes kő hasított lapok min.10 mm 
Soln hofen-i lapok 35 cm-ig 10 mm vastagságot, 35 cm felett pedig 15 mm vastagságot igényelnek padlóburkolás esetén. 

A terheléstől függően, főleg görgő terhelésnél - ne keverje a statikus pontterheléssel! - a lapvastagságot a DNV (1.4) alapján, 
a megfelelő mérési eljárással kell meghatározni. A gyakorlat szerint az előre nem kiszámítható közlekedésből adódó illetve 
a kövek szerkezetében főleg aljzaton bekövetkező szerkezeti változás miatt, nem az előírt minimális lapvastagságot, hanem 
annál vastagabb lapot célszerű választani.

 *  nyomószilárdsági értékek 1939-tól a DIN 52105 alapján
** hajlítószilárdsági értékek 1939-tól DIN 52105 alapján

Kőzetfajták 1993
Száraz kövezet
nyomószilárdsága 
N/mm2 DIN 52105 
alapján

C. Metamorf kövek
9. a) gnájsz, granulit
 b) amfibolit
 c) szerpentin
 d) palakő

100 – 280
   170 – 280*
   140 – 250*1

–

B. Rétegkövek 
6. Kovakövek
 a) tiszta kvarc, kvarcit, k. földpát + SIO2

 b) kvarctartalmú homokkövek
 c) egyéb homokkövek 
7. Mészkövek
 a) tömött mészkövek és dolomitok (márványok is)
 b) egyéb mészkövek, mészkonglomerátumok
 c) travertin
8. Vulkanikus tufák

   150 – 300*
   120 – 200*

 20 – 180

 75 – 240
 20 – 160
 20 – 100

  20 – 30*1

1993
Száraz kövezet 
hajlítószilárdsága
N/mm2 DIN 52112 
alapján

A. Vulkánikus kövek 
1. Gránit, szienit
2. Diorit, gabbro
3. Kvarcporfír, keratofir, porfirit, andezit
4. Bazalt, malachit,  
 bazaltláva
5. Diabáz

 90 – 270
120 – 300
120 – 300

   250 – 400*
 80 – 250

   180 – 250*1

 5 – 22
   10 – 20**

 7 – 20
13 – 25

   15 – 25**

 5– 25

 40– 80

11 – 25

 1 – 15
   12 – 20**

 3 – 21
 2 – 15
 2 – 13
0,5 –  6
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Alapelvek

  * Nagy terhelésnek kitett burkolat (1,5 kN/m2 feletti forgalmi terhelés, görgő terhelés) esetén az esztrich szükséges vastagságát meg kell határozni. A DIN 18560  

 alapján természetes kövek ágyazóhabarcsa (vastagrétegű habarcs) nem helyettesíthető a teherhordó réteg kialakításához szükséges esztrich-hel. (DNV 2.1, 5.1)

 ** Vegyék figyelembe a „Kerámia csempék és lapok, természetes és beton kövek kalcium-szulfát esztrichen“ ZDB ismertetőt, valamint a 7. fejezetet:  
 “Merev burkolóanyagok biztonságos fektetése padlófűtéses rendszerre

*** Csak vízzáró alapozással  (Sopro EPG 522)

Fektetés vékony illetve közepes ágyazatú habarccsal

Az aljzat nedvességtartalma vékony, közepes és vastag ágyazóhabarcs felhasználása esetén 
CM méréssel

Megjegyzés:
Átszivárogtató rendszer, lásd 6.4 fejezet

Fektetés  vastag ágyazatú habarccsal

Előnyök

• kicsi az elszíneződés veszélye 
• alkalmas nagy felületekre 
• rövid idő alatt kiszárad, nincs állásidő 
• rövid idő múlva fugázható 
• középvastag habarccsal a lap egyenetlenségei kiegyenlíthetőek

Hátrányok

•	két munkafázis (1. esztrich / 2. burkolás) 
•	kalibrált lapokhoz használható ill. kis méretkülönbségű 
 lapokhoz
•	az aljzat nagyobb egyenetlenségeit ki kell egyenlíteni 

Előnyök

• különböző vastagságú lapok szintkülönbsége
 kiegyenlíthető 
• egy szakember elegendő

Hátrányok

•	kis és közepes méretű felületekre alkalmas 
•	fennáll az elszíneződés lehetősége
•	padlófűtés alá nem a legmegfelelőbb
•	hosszan nyitva tartandó fugák a száradás miatt 
•	szigetelésre csak kisebb forgalmi terhelés esetén* 
•	kalcium-szulfát esztrichre nem alkalmas

Burkolóanyag Cement esztrich nedvesség 
tartalma

Kálcium-szulfát esztrich nedves-
ségtartalma

• kő és kerámia vékony ill. közepes ágya-
zatban 

• kő és kerámia vastag ágyazatban 

2,0 CM- % fűtetlen / fűtött 
 

3,0 CM- % fűtetlen
2,0 CM- % fűtött

0,5 CM- %** fűtetlen
0,3 CM- % fűtött 

elkerülendő***

elkerülendő***
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A hagyományos vastag ágyazatú fektetéssel párhuzamo-
san a természetes kövek burkolásánál is egyre gyakrabban 
alkalmazzák a kerámiák fektetésénél már jól ismert vékony 
ágyazatot (DIN 18 157*).

Dilatációs fugák:

A fektetés módszerétől függetlenül (vékony, vastag vagy 
közepes) a természetes köveknél dilatációs fugákat kell 
kialakítani! Ezeket nem szabad a hagyományos kerámia 
vagy szilikon fugázó anyagokkal lezárni. Speciálisan kialakí-
tott szilikont (Sopro MarmorSilicon) kell alkalmazni, hogy a 
természetes kövek szélei nehogy elszíneződjenek.

* a DIN EN 12 004 alapján bevizsgált habarcsokkal
1 Sopro Grundierung (GD 749)

2 Vékony ágyazatú habarcs: 
elszíneződésre hajlamos természetes 
kövekhez: 
Sopro MM 445 (fal és padló)

3 Fugázó anyag: Sopro DF 10® 

4 Elasztikus fuga: Sopro MarmorSilicon

N Természetes kő burkolat 

U Aljzat: beton/cement esztrich

Elszíneződött természetes kő, amit a rosszul 
megválasztott elasztikus fugaszilikon okozott. 

Hasított természetes 
kövek burkolása falra 
kombinált eljárással.  

4 N 3 2 1

U

Vékony ágyazatú fektetés

Ennek az is az előnye, hogy felület gyorsan terhelhető és 
használatba vehető, valamint a modern szárazépítésben 
gyakran az egyetlen megoldási lehetőséget jelenti termé-
szetes kövek fektetésére  (lásd 9. fejezet: „Csempék és 
lapok fém szerkezeteken és a hajóépítésben“).

A habarcs vastagsága vékony ágyazatú fektetés esetén 
1 – 5 mm.
A kerámia lapok fektetése eléggé problémamentes összeha-
sonlítva  a természetes kövek burkolásával. Az utóbbiaknál 
nagy hangsúlyt kell fektetni a burkolóhabarcs és a fugázó 
anyag megválasztására. A kivirágzásokat, az elszíneződést, 
a világos-sötét effektust (ami részben már a fektetés okoz)  
valamint a tapadásban bekövetkezendő károkat meg kell 
akadályozni.
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Fugázás

Sopro DF 10® 
fugázó anyag 

Sopro VarioFlex® 
Silver
Vékony ágyazat folyékony  
tulajdonságokka

Sopro FKM® 
Silver
Folyékony, flexibilis vékony 
és közepes ágyazathoz     
falra, padlóra.

Sopro  
s

Sopro Grundierung 
(GD 749) 
 

Sopro 
MarmorSilicon

Ajánlott termékek

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

D
IN

EN 12004

C 2 EF S1

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C 2 F T  S1

Eu

rópai szabvány

Alapozás

Tapadóréteg

Fésüágyazat

Fugázás

Rendszerfelépítés

Vékony ágyazatú fektetés

D IN E N IS O 8 4 6

Védelem
penészesedés 

ellen

p
en

és
ze

désgátló hatású
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A természetes kövek manapság már a házépítés minden 
területét meghódították. A lakás hagyományos padlófelü-
letei mellett a természetes kövek akkor is az építtetők igé-
nyeinek középpontjába kerülnek, ha fürdőszobáról van szó. 
Amennyiben ilyen kívánság merül fel, a végső döntés 
meghozatala előtt mindenképp fel kell világosítani a meg-
rendelőt a természetes kövek különleges tulajdonságairól, 
hogy mi történik, ha vízzel, szappannal vagy tisztítószerek-
kel kölcsönhatásba kerülnek. A kereskedelemben kapható 
számos fajta természetes kő közül sok felhasználható vizes 
helyiségekben, azonban néhány egyáltalán nem.

Függetlenül attól, hogy melyik kőre esik a végső választás, 
tudomásul kell vennie a megbízónak, hogy „természetes“ 
anyagról van szó, mely az idő teltével különféle változáson 
megy át (sötét - világos effektus).

Fürdőszoba természetes kő padlóval.

Természetes kövek   
akadálymentes fürdőszoba padlón

Akadálymentes für-
dőszobákban a ter-
mészetes köveket az 
előzetesen kenhető 
s z ige te lő ré tegge l 
(lásd 3. fejezet) ellá-
tott padlóra fektetik 
vékony ágyazatba.
 A Német Kőműves 
Szövetség „BIV 1.04 - 
Szigetlő rétegen lévő-
természetes kövek 
vizes helyiségek-
ben”című kiadványá-
ban (2012 március) 
nagyon részletesen 
leírja, hogy mit kell a 
tervezésnél és kivitelezésnél figyelembe venni természetes 
kövek fektetésénél fürdőszobákban.

A és A0 igénybevételi osztályba sorolják az ilyen környe-
zetben lévő (magán fürdőszoba/zuhanyzók hotelekben) 
természetes köveket. A folyékony kötőszigetelő rétegeken 
kívül (AIV)
– polimerdiszperziók (rövidítés: D),
– műanyag-cement-habarcs kombinációk 

(rövidítés: M),
– műgyanta (rövidítés: R)

említést tesznek a kötésben beépített (AIV-B) tekercses szi-
getelő anyagokról is )

BIV Merkblatt 1.04 Naturstein im Nassbereich        Seite  1                                                                                                                                 

BIV · WEIßKIRCHENER WEG 16 · 60439 Frankfurt/Main  

 

 

BIV Merkblatt 1.04  
 

Naturwerkstein in Nassbereichen mit Abdichtungen im Verbund (AIV)  
 

Feuchtebelasteter Innenbereich  
 Private Bäder - Bäder in Hotelzimmern 

Stand März 2012 

– tekercses szigetelő anyagok (rövidítés: B)
 ill. lap alakú szigetelő anyagok kötésben (AIV-P)
– szigetelőlapok (rövidítés: P).

A természetes kövek felülete a mai, modern gépekkel na- 
gyon jól megmunkálható. Ez olyan szempontból fontos, 
hogy a nedves zuhanyzókban a tulajdonosok mezítláb 
vannak, és a járás biztonságáról gondoskodni kell. A fent 
nevezett ismertető irányt mutat a lejtések kialakításához és 
az ésszerű felületi kivitelezéshez.

Lejtés %-ban Kivitelezés Természtes kő

1,0 – 2,0 finom csiszolású, 
finom polírozású

kemény kőzetek 
és sűrű mészkö-
vek

1,5 – 2,5 finom csiszolású, 
finom polírozású

mészkövek, 
homokkövek

1,5 – 2,5 durva csiszolású,
durva polírozású, 
gefräst

kemény és puha 
kőzetek

1,5 – 2,5 kiégetett és  
finoman polírozott, 
homokszórt és fino-
man polírozott

kemény és puha 
kőzetek

1,5 – 3,0 kiégetett, homok-
szórt

kemény és puha 
kőzetek

Segédlet a lejtés kialakításához a  felület 
kialakításának figyelembe vétele mellett
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Többszöri használat után a természetes kőburkolat szélei elszíneződtek.

Természetes kövek   
akadálymentes fürdőszoba padlón

A mai trend a fürdőszobában az akadálymentesség. Ez azt 
jelenti, hogy a tusoló területét vagy padlóösszefolyóval vagy 
csatorna kialakításával víztelenítik. A természetes kő burko-
lat ilyen esetekben folyamatos vízfelverődésnek és átned-
vesedésnek van kitéve. A természetes kő csatorna vagy 
lefolyó körüli folyamatos elszíneződésének elkerülésére már 
a tervezés folyamán a megfelelő víztelenítő rendszert kell 
kiválasztani. 
Vastag peremmel vagy kerettel rendelkező rácsos padlóösz-
szefolyót illetve csatornát nem alkalmazhatunk természetes 
kövekhez, mivel a víz a szigetelt felületen egészen a perem 

felső széléig felgyülemlik, amit a természetes kő felvesz. 
Leadni azonban nem tudja, mivel alulról mindig van után-
pótlása a víznek.

Az akadálymentes fürdőszobák kivitelezésénél, a természe-
tes kövek besötétedésének megakadályozása érdekében 
különböző lefolyó rendszereket építenek be, melyek lehe-
tővé teszik a szigetelőrétegen felgyülemlő víz elvezetését. 
A következőkben néhány ilyen rendszert mutatunk be. 

Kísérlet: felgyülemlett víz a csatorna pereme alatt a szigetelt felületen 
zuhanyzóban.

Kísérlet: bizonyos idő elteltével a lefektetett természetes kövek sötétedni 
kezdenek. 

Ezeket a Sopro kenhető szigetelő anyagaival építették be 
eredményesen.
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A kenhető szigetelőanyag lezárja a  lefolyó rendszer peremét, így a víz 
könnyen lefolyhat. 

A folyóka egy szintben van az esztrichhel. A víz akadálymentesen tud 
lefolyni.

A lefolyó perforált kerettel rendelkezik, mely biztosítja a víz lefolyását. 

A szigetelő réteg a folyóka pereméig ér. A víz akadály nélkül tud lefolyni. A 
különböző sínes rendszerek többféle kialakításilehetőséget nyújtnak.  

A falra szerelt lefolyó könnyen csatlakoztatható a kenhető szigeteléshez.   
A megálló víz ez esetben is le tud folyni.  

Jól felismerhető a képen, hogy a leburkolt természetes kő lap mellett a 
felkent szigetelőanyag rétegen a víz le tud folyni.

Schlüter rendszer

Proline rendszer

Tece rendszer Geberit rendszer

Gutjahr rendszer

Dallmer rendszer

Természetes kövek   
akadálymentes fürdőszoba padlón
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Természetes kövek   
akadálymentes fürdőszoba padlón

Termékmegoldások padlóösszefolyóval vagy lefolyóval felszerelt akadálymentes 
fürdőszobákhoz

Kenhető szigetelés

Sopro DF10® 

DesignFuge Flex 
1 – 10 mm
Cement alapú, flexibilis, gyorsan kikeményedő és terhelhető, a DIN EN 13 888 alapján CG2 WA minősítésű fugázó 
anyag minden fajta kerámia és természetes kő burkolat egyenletesen csillogó és cementfátyol-mentes fugázásához. A 
penészfoltok és mikroorganizmusok elleni megerősített védelem valamint a mészfátyol mentesség hosszú 
ideig szép, csillogó fugaképet biztosít kül- és beltéren illetve olyan területeken, melyek nedvességnek vannak kitéve. 
Az alkalmazott gyöngyeffektus és Hydrodur® technológia garantálja a víz- és szennytaszító képességet valamint az anti-
bakteriális tulajdonságokat. Felhasználható kültéren és víz alatti környezetben valamint vékony lapok és csempék (≤ 4 
mm) fugázásához.

Sopro SteinKleber weiss flexibel
Cement alapú, gyorsan szilárduló, trassz 
tartalmú, fehér, flexibilis, középvastag 
ágyazóhabarcs 5 és 15 mm közötti habar-
cságy vastagsághoz. Egyforma vastag termé-
szetes kövek, solnhofer kövek, jura márvány 
és természetes kő csempék fektetéséhez, víz 
alatti környezetben is. 
Rajnai trasszal és fehércementtel az elszínező-
dés és a foltok ellen négyszeres biztonsággal: 
FEHÉR-GYORS-TRASSZ-FLEXIBILIS.

Sopro DSF® 523 

DichtSchlämme Flex 1-K
Egykomponensű, flexibilis, cement alapú 
szigetelőhabarcs vízhatlan, repedésáthidaló szi-
getelések előállításához. Alkalmas balkonok, 
teraszok, zuhanyzók, mosdók, WC-k, úszóme-
dencék alternatív szigeteléséhez. Balkonokon, 
teraszokon található régi, szilárd, hordképes 
csempeburkolatok javítására (lap-a-lapon). 4 m 
vízmélységig víztárolók belső rétegezésére is 
alkalmas. Megfelel az A és B vízterhelési osztály 
követelményeinek az építési szabályzat A (abP) 
alapján valamint A0 és B0 besorolású a ZDB 
ismertető szerint.

Sopro AEB® 
Abdichtungs- und EntkopplungsBahn
Vékony, vízszigetelő, repedést áthidaló, 
mindkét oldalán speciális szövetfátyollal bevont 
polietilén szigetelő és elválasztó fólia. A szö-
vetfátyol jó tapadást biztosít a szigetelő és 
feszültségcsökkentő fóliák és a cement bázisú 
ragasztóanyag között. Biztonságos és rugalmas 
szigetelést képez fürdőszobák, zuhanyzók és 
vizes helyiségek kerámia csempe és  lap burkolata 
illetve természetes kövek alatt falon vagy padlón. 
Átlapolásokat és összeeresztéseket  Sopro 
Racofix®  Montagekleber-rel (S) vagy Sopro Turbo-
DichtSchlämme 2-K-val ragasszuk le vízzáróan. 
Kiváló határidős építkezéseken, felújításo-
kon gyors szigetelés kivitelezésére.
Az építési szabályzat A besorolása valamint 
a ZDB ismertető szerint A, A0 és C vízterhe-
lési osztályba sorolható.

Sopro FKM® Silver 
MultiFlexKleber Silver
Kiadós, cement alapú, ezüstszürke, gyorsan 
megszilárduló multifunkcionális flexibilis 
ragasztó műanyagnemesítésű és trassz tartal-
mú, a DIN EN 12 004 alapján C2 FT S1 besorolá-
sú. Első sorban világos színű, bármilyen aljzaton 
lévő deformálódásra hajlamos természetes 
kövek ragasztására alkalmazható valamint kerá-
mia fal- és padlóburkolatokhoz és nagy formátu-
mú kőporcelán gres lapokhoz falon és padlón. 
Felhasználható padlófűtéshez és alternatív szige-
telésekhez is. Különösen selymes, krémes, 
mégis rendkívül szilárd állagú. A már ismert 
4-az-1-ben technológiával. Ideális határidős 
munkálatokhoz, mivel gyorsan megszilárdul.

Sopro FDF 525 
FlächenDicht flexibel
Rendkívül elasztikus, repedésáthidaló, egy-
komponensű oldószermentes, rendkívül rugal-
mas, kenhető szigetelőfólia. Kötőszigetelések 
létrehozásához csempézett és lappal burkolt 
falon és aljzaton, víznyomás mentes, nedves 
környe zetben pl. fürdőszobákban, zuhanyzók-
ban, mosodákban, és egészségügyi létesítmé-
nyekben. Megfelel az építési szabályzat A (abP) 
alapján  A (fal) valamint a ZDB ismertető A0 víz-
terhelési osztály követelményeinek. 
Kontrasztszín: Sopro FlächenDicht flexibel FDF 527.

Fugázás

Burkolóhabarcs

D
IN

EN 12004

C 2 F T 

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C 2 F T  S1

Eu

rópai szabvány

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888
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A DIN által szabályozott úgynevezett vékony ágyazatú fektetés mellett (habarcsvastagság: 1-5 mm) az utóbbi években kifej-
lesztették és bevezették a közepes ágyazatú fektetési eljárást speciálisan természetes kövekhez. 

Főleg nagy formátumú, esetleg csekély vastagsági tűrésha-
tárral rendelkező természetes kő lapok estén, nagy segít-
séget nyújt a közepes ágyazatú fektetési mód. A közepes 
ágyazat vastagsága: 5-20 mm. 

A különböző habarcskeverékek szinte az összes fajta termé-
szetes kő biztonságos burkolását lehetővé teszik. Léteznek 
hagyományosan kikeményedő, fehércement (fehér habarcs) 
alapú közép ágyazatú habarcsok is.

Természetes kövek fektetése közepes ágyazatba   
Sopro Mittel DickbettMörtel-lel (MDM 888).

1 Sopro Grundierung  
(GD 749)

2 Elszíneződésre hajlamos termé-
szetes kő: Sopro MittelDickbett-
Mörtel weiss (MDM 885)  
 
Elszíneződésre hajlamos, nem 
áttetsző természetes kő   
Sopro MittelDickbettMörtel 
(MDM  888

3 Fugázó anyag:  
Fugenmörtel: Sopro DF 10®

N Természetes kő burkolat

U Aljzat: beton/cement esztrich 

Közepes ágyazatú fektetés

N 3

U 1 2 
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Közepes ágyazatú fektetés

Sopro (MDM 885)
MittelDickbettMörtel 
weiss
Fehér, gyorsan megszilár-
duló, trasz tartalmú, fle-
xibilis közép ágyazatú 
habarcs

Sopro (MDM 888)
MittelDickbettMörtel
Gyorsan megszilárduló, 
trassz tartalmú közép 
ágyazatú habarcs

Sopro Grundierung 
(GD 749)

Nagy terhelés

Ajánlott termékek

Sopro TitecFuge®  
plus 
fugázó anyag

Sopro 
MarmorSilicon 
fugázó anyag

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

Alapozás

Tapadóréteg

Fésüágyazat

Fugázás

Rendszerfelépítés

Fugázás

Sopro DF 10® 
fugázó anyag

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

D IN E N IS O 8 4 6

Védelem
penészesedés 

ellen

p
en

és
ze

désgátló hatású
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Átszivárogtató rendszerek kültéren

Egyforma szemcseméretű habarcs használatával meg lehet 
akadályozni, hogy a külső burkolat átnedvesedjen és a fagy 
károkat okozzon a felületén vagy szerkezetében. A meg- 
célzott, gyors vízelvezetés minimalizálja a burkolaton kép-
ződő mészkivirágzást és elszíneződést. Javasoljuk a Sopro 
Drainage Mörtel (DM 610) átszivárogtató habarcs haszná-
latát a burkoláshoz. Az anyag egységes szemcseszerkezete 
biztosítja, hogy a vizet képes legyen gyorsan átereszteni 
és a szigetelőrétegre (pl.: Sopro Dicht schlämme Flex 1-K, 
DSF® 523) elvezetni. A porózus szerkezete ellenáll a fagy-
nak.

Kültéri felületeknél 1,5 – 3%-os esést kell betervezni. 
Amennyiben ez nem lehetséges (nagy teraszok), az átszi-
várogtató habarcs mellett használjanak Sopro Drainage-
Matte (DRM 653) átszivárogtató lemezt.
A DIN 18322 szabvány által meghatározott 10-30 mm-es 
rétegvastagságot (burkolás kötésben) növelni kell durva 
szemcséjű átszivárogtató habarcs felhasználása esetén, 
hogy a burkolást megkönnyítsük és elérjük a biztos vízá-
teresztő hatást.

Az átszivárogtató habarcsot nagyobb rétegvastagság  
(60 mm vagy több) esetén is gond nélkül használhatjuk. 
A finom szemcsék hiánya és csekély vízfelvétel miatt elha-
nyagolható az anyag zsugorodása és az ebből következő 
alakváltozása. A ZDB ismertető 2005 októberében kiadott 
„Kültéri burkolatok, csempe- és lapburkolat rendszerek 
épületen kívül” állásfoglalása alapján a teherhordó átszivá-
rogtató rendszereknek (esztrich) szerkezeti okokból el kell 
érni a minimális 50 mm-es rétegvastagságot. 

Amennyiben a forgalmi terhelés kiemelkedően nagy, a 
DIN 1055-3 és a DIN 18560-2 alapján a rétegvastagságot 
növelni kell.

A Sopro DrainageMörtel (DM 610) felhasználható 
ágyazóhabarcsként illetve megfelelő rétegvastagság-
ban elválasztó, úszó vagy kötő teherhordó rétegként 
(esztrich, 50 mm*).
A különleges receptúrájának köszönhetően megaka-
dályozza a szokásos és ismert kivirágzásokat a későbbi 
átnedvesedés során, melyet a szabad mész okoz. 

Burkolás
Átszivárogtató szerkezeteket vastag ágyazattal vagy esztrich 
konstrukcióval állítanak elő, melyre a burkolóanyagot vége-
zetül vékony ágyazatba ragasztják.

Amennyiben vastag ágyazatról van szó, az átszivárogtató 
habarcsot tömöríteni kell, majd lehúzni. Ezután lehet az elő-
zetesen tapadást erősítő anyaggal ellátott (Sopro HSF 748, 
Sopro MAS 418) lapokat az előkészített átszivárogtató 
habarcsba belehelyezni és a helyére ütögetni.

Amennyiben a burkoló a vékony ágyazatú fektetést része-
síti előnyben, az átszivárogtató habarcsból min. 50 mm-es 
esztrich réteget állít elő. Ennek 3-4 napig száradnia kell. 
Végezetül következhet a lapok burkolása. Javasoljuk, 
hogy fektetésnél hordják fel a vékony ágyazatú habarcsot  
(Sopro No. 101 S1) a lap hátuljára is (úsztatott eljárás) 
majd ragasszák az átszivárogtató esztrich rétegre. Ennek 
az eljárásnak az az előnye, hogy az átszivárogtató habarcs 
pórusossága a felületén jobban megmarad.

* A vastagságot a forgalmi terhelés függvényében alakítsák ki.

Átszivárogtató burkolórendszerek

6.4
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Átszivárogtató burkolórendszerek kültéren (erkélyek/teraszok)

Sopro DrainageMatte (DRM 653) kiterítése leszigetelt felületre a természe-
tes kövek Sopro Drainagemörtel (DM 610) átszivárogtató habarccsal törté-
nő leburkolása előtt.

Sopro Drainage Mörtel (DM 610) kenhető szigetelésen átszivárog-
tató fóliával (átszivárogtató esztrich konstrukció)

1 Sopro Dicht Schlämme Flex 1-K (DSF® 523) 
két munkafázisban

2 Sopro FlexFuge plus (FL plus) fugázó anyag

3 Sopro DrainageMörtel (DM 610 )

4 Kontaktréteg

5 Sopro RAM 3®  lejtés kialakítása

6 Sopro DrainageMatte (DRM 653)

B Beton

N Természetes kő

5 B16

N 23 4

Átszivárogtató burkolórendszerek
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Ajánlott termékek

Sopro Drainage-
Mörtel

Sopro Drainage-
Mörtel 

Sopro SteinKleber weiss, Sopro FKM® 

Silver, Sopro megaFlex S2 turbo

Sopro 
DichtSchlämme 
Flex 1-K schnell

Sopro  
DichtSchlämme  
Flex 1-K

Sopro Turbo-
DichtSchlämme 2-K

Sopro DrainageMatte 

„Friss-a-frissre“ fektetés Fektetés teherelosztó 
rétegre

D
IN

EN 12004

C  2 FT

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C 2 F T  S1

Eu

rópai szabvány

C

D
IN

EN 12 004

2E S2
Eu

rópai szabvány

F

Sopro Marmor Silicon

Rendszerfelépítés

Fugázás

1. Szigetelő réteg 

2. Szigetelő réteg 

Átszivárogtató lemez

Átszivárogtató esztrich

Tapadóréteg

(az aljzatra és a  

lap hátoldalára felhordva)

Átszivárogtató burkolórendszerek

Sopro DF 10®  
flexibilis fugázó anyag

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

Sopro FL plus 
flexibilis fugázó anyag

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888 D IN E N IS O 8 4 6

Védelem
penészesedés 

ellen

p
en

és
ze

désgátló hatású

D
IN

EN 12004

C  2 FT

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C  2 FT

Eu

rópai szabvány

Sopro HaftSchlämme Flex, Sopro 
SteinKleber weiss, Sopro megaFlex TX

6.4
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Sopro DrainageMörtel bedolgozása 

Beépítés esztrichként vékony ágyazatban lévő burkolattal 

1 Az anyag megkeverése kényszerkeverővel vagy esztrich szivattyúval.

3 Teherelosztó réteg előállítása Sopro DM 610-zel 4 Tömörített átszivárogtató réteg nyitott, vízáteresztő szerkezettel.

5 A vékony ágyazatú habarcs felkenése a természetes kő lap hátolda-
lára (Buttering eljárás) - Sopro ??????????????????????? 6 A vékony ágyazatú habarcs lap hátuljára történő felhordása után a 

természetes követ beleragasztják az átszivárogtató-teherelosztó ré-
tegbe. 

2 Feltöltés.
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Fektetés vastag ágyazatba

1 Sopro DM 610 megkeverése betonkeverővel.

3 Tapadóhíd (Sopro HSF 748) felhordása a természetes kő lap hátolda-
lára.

5 Sopro DM 610 elosztása nagy formátumú lapok vastag ágyazatba 
történő fektetéséhez. 6 Tapadásjavító anyaggal (Sopro HSF 748) előkészített lap gépi elhelye-

zése vastag ágyazatba..

4 A természetes kő lap beütögetése az előkészített átszivárogtató vas-
tag ágyazatba..

2 Az átszivárogtató vastag ágyazat előkészítése a „friss-a-frissre“ fekte-
téshez.

Sopro DM 610 bedolgozása

6.4
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Kültéri lépcsők

Lépcsőfokok és lépcsőfordulók esetében is gyakran tapasztalhatjuk a természetes kőburkolatok elszíneződését és 
mészkivirágzást, amit a befolyó víz okoz. Ilyen esetekben észszerű a lépcsőfokok burkolatát átszivárogtató habarccsal  
(Sopro DM 610) fektetni. 
Lépcsőszerkezetek fordulóit, nagyobb pihenőit érdemes járulékos víztelenítési lehetőséggel (padlóösszefolyó, víztároló)  
ellátni  és nem csak a lépcsőfokok természetes vízelvezetésére hagyatkozni.

A befolyó vizet elvezeti az átszivárogtató habarcs a szigetelésig. Fontos: az utolsó 
lépcsőfok alá elszivárogtatási lehetőséget (murvaréteg) kell betervezni. Az átszi-
várogtató rétegnek 3 cm vastagnak kell lennie, hogy meglegyen a megfelelő 
vízelnyelési kapacitása!

1 Lejtés kialakítása 
Sopro RAM 3® habarcs

2 Kenhető szigetelés, pl.: 
Sopro DSF® 523

3 Átszivárogtató burkolóhabarcs 
Sopro DM 610

4 Tapadóhíd, pl.:  
Sopro HSF 448

N Természetes kő burkolat

4 32 N1

Átszivárogtató burkolórendszerek

A terasz felületét a lépcsőkön keresztül víztelenítik, ami termé-
szetesen szennyeződést okoz.
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Kültéri lépcsők

A víz és a benne lévő szennyeződés oldalirányú kifolyását úgy lehet megakadályozni, hogy a szigetelési munkálatok meg-
kezdése előtt egy sztirodur réteget ragasztunk fel megfelelő magasságban (mindig éppen 1 cm-rel alacsonyabban, mint 
a későbbi habarcságyazat magassága). Kikeményedése után dolgozzuk át kenhető szigetelőanyaggal (Sopro DSF® 523 /  
DSF® 423). A lefolyó víz útját így oldalt elzárjuk, és a lépcsőszerkezet levezeti az elszivárogtató rétegbe. 

1 Kenhető szigetelés  
Sopro DSF® 423

2 Átszivárogtató burkolóhabarcs 
Sopro DM 610

3 Tapadóhíd, pl.:  
Sopro No.101 S1 flexibilis ragasztó 
anyag

N Természetes kő burkolat

P Habarcs réteg erősítő szövettel

TL Lépcsőszerkezet

ST Stirodur csíkok

Az oldalra kifolyó víz károsodást okoz a szerkezetben 
és beszennyezi azt. 

Oldalperemmel ellátott lépcsőszerkezet.

1

TL

ST

A lépcsőburkolat felépítése.

3

3

N

2

1

P

ST

Átszivárogtató burkolórendszerek

6.4
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„Friss-a-frissre“ burkolás lépcsőn 

Sopro DM 610 bedolgozása

1 Lejtés kialakítása Sopro RAM 3® habarccsal. 2 Sopro HSF 748 felhordása a kenhető szigetelésre tapadórétegként  a 
Sopro DM 610-hez.

3 A burkolóanyag előkészítése: Sopro HSF 748 felhordása a lap hátol-
dalára. 4 Az oldallap ragasztása Sopro DM 610-zel.

5 A lépcsőfok ragasztására előkészített átszivárogtató habarcs. 6 Sopro DM 610 felhasználásával elkészült lépcsőfok.

6.4
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Természetes köveket és betonköveket akkor burkolunk hagyományos módszerrel a DIN 18332 és a DIN 18333 szabvány 
alapján, ha például a kövek különböző vastagságúak.

Sokszor a DIN előírása szerinti trassz tartalmú kötőanyag és homok + habarcskeverék sem elegendő ahhoz, hogy természe-
tes köveket  és betonlapokat reklamációmentesen lehessen leburkolni.

A múlt tapasztalatait összegezve megállapíthatjuk, hogy a hagyományos vastagrétegű habarcs felhasználása a tapadási felü- 
let megrongálódásához (a habarcságy és az aljzat illetve a habarcságy és természetes kő között), kivirágzáshoz és elszíne-
ződéshez  vezethet.

A károk keletkezése főleg a vastagrétegű ágyazóhabarcs magas nedvességtartalmára vezethetőek vissza, de elkerülhetők 
vízzáró habarcsok alkalmazásával. Ezek felhasználásával egyidejűleg megoldhatjuk a tapadásközvetítést és a szigetelést is.

A vastag ágyazóhabarcs magas nedvességtartalma miatt keletkező elszíneződés a lapok szélein és 
belsejében.

* Megjegyzés: Természetes kövek mozgó fugáihoz használjanak speciális természetes kövekhez fejlesztett szilikon fugázó anyagot.

1 Sopro HaftSchlämme Flex (HSF 748)  
tapadóhíd az aljzathoz

2 Vastagágyazatú homok-trasszcement keverék  
Sopro TrassBinder (TRB 421) kötőanyaggal

3 Sopro Steinkleber weissmint szigetelés és ta-
padóhíd elszíneződésre hajlamos természetes 
kövekhez  
Alternatíva elszíneződésre hajlamos természe-
tes köveknél 
Sopro Haftschlämme Flex (HSF 748) 

4 Fugázás Sopro DF 10® flexibilis fugázó anyag/
Sopro MFs Meister fugázó anyag  
 
Nagy terhelés esetén:  
Sopro TitecFuge® plus

B Beton aljzat

N Természetes kő burkolat

Rendszerfelépítés biztonságos burkoláshoz vastag ágyazóhabarccsal:

Vastag ágyazatú fektetés

1 N32 4B

6.5
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Trassz tartalmú kötőanyag
Cement alapú, trassz tartalmú  speciális 
kötőanyag és illesztőhabarcs természetes kövek 
fektetéséhez. A fokozott trassz tartalom jelen-
tős mértékben csökkenti a mészkivirágzás és 
elszíneződés lehetőségét.  

Az építkezés helyszínén vegyítsék homokkal 
(szemcseméret a habarcsréteg vastagságától 
függ)!

Szürke tapadó iszap
Egykomponensű, műanyag adalékkal nagymér-
tékben nemesített tapadó- és kontaktiszap.

Tapadóhídként alkalmazható optimális tapadás 
kialakítására a természetes kő hátoldala és a 
vastag ágyazat között, vagy a vastag ágyazat és 
z aljzat között (beton  padló).
Tapadóhídként kötőesztrichhez.

Verlegung eines hellen Naturwerksteins im Dickbettmörtel. Eine schnelle 
Durchfeuchtung mit entsprechenden Verfärbungen können die Folge sein.

Sopro TrassBinder 

Dickbettmörtel

Sopro 
TrassVerlegeMörtel 

Sopro 
MarmorSchlämme

Sopro  
HaftSchlämme Flex 

Vastag ágyazatú fektetés
Ajánlott termékek

6.5



281

Természetes kövek biztonságos fektetése 6.3

Környezetkímélő csemperagasztó anyagok/ burkolóhabarcsok*

FKM® Silver 
MultiFlexKleber Silver 
FKM Silver

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

MarmorFlexKleber 
MFK 556

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

MittelDickbettMörtel
MDM 888

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

MittelDickbettMörtel
weiss MDM 885

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

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

Rendszerfelépítés vázlat

N
agyon környezetkím

él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő

Sopro termékrendszerek  
a fenntartható építéshez
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