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Alapelvek

Amennyiben esztricheket/esztrich konstrukciókat terveznek és építenek be, a következő szabványokat kell figyelembe venni: 

DIN EN 13 813 esztrich habarcsok és masszák  
– tulajdonságok és követelmények 
A szabvány a friss esztrich habarcs teljesítményét és megszi-
lárdulása utáni értékeit határozza meg nemzetközi viszony-
latban.

DIN 18 560 esztrichek az építőiparban
Ez a szabvány a DIN EN 13 813 alapján esztrich habarcsból 
és masszából előállított esztrichekre vonatkozik. Leírja a 
konstrukciókat és meghatározza a kötőanyagtól független 
esztrich vastagságot.

Európai szabvány szabályozza az esztrichek tulajdonságaira és az ezekkel szemben támasztott követelményekre vonatkozó 
előírásokat. Ez lehetővé teszi és megkönnyíti a nemzetközi alkalmazásukat.

A DIN EN 13 813 nemzetközi jelzései

 Esztrich korábban napjainkban

 Cement esztrich ZE CT
   Cementitious screed

 Kálcium-szulfát esztrich AE CA
 (anhidrit esztrich)  Calcium sulfat screed

 Magnézia esztrich ME MA
   Magnesite screed

 Öntöttaszfalt esztrich GE AS
   Mastic asphalt screed

 Műgyanta tartalmú esztrich - SR
   Synthetic resin screed
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Esztrich habarcsok osztályai nyomószilárdságuk alapján

Az esztrichek tulajdonságai a DIN EN 13 813 alapján

Alapelvek

Esztrich habarcsok osztályai hajlítószilárdságuk alapján

Példa esztrich bedorolására

C  = nyomószilárdság

F  = hajlítószilárdság

A  = kopásállóság - Böhme szerinti vizsgálat alapján

RWA  = kopásállóság (görgőterhelés ellen)

AR = kopásállóság BCA alapján

SH = felületi szilárdság

IC = behatolási mélység kockában (keménység a kockán)

IP = behatolási mélység a lapba (keménység a lapon)

RWFC = esztrichek és padlóburkolatok ellenállása görgőterhelésnél

E = hajlítási  érték modul

B = tapadószilárdság

IR = ütésállóság

Osztály C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Nyomószilárdság 
N/mm²-ben 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Osztály F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Hajlítószilárdság 
N/mm²-ben 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

CT – C25 – F4 
Nyomószilárdság 25 N/mm²

Hajlítószilárdság 4 N/mm²

Cement esztrich 

CA – F4 – S40
Nyomószilárdság 4 N/mm²

Úszó esztrich 40 mm névleges vastagság

Kalcium-szulfát esztrich

CT – F4 – S70 – H45

Hajlítószilárdság 4 N/mm²

Úszó esztrich 70 mm névleges vastagság

Fűtött esztrich 45 mm-es  csőbefedéssel

Cement esztrich 

1.

2.

3.
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Kötőesztrichek

A kötőesztrichek leírását a DIN 18560-3 szabványban talál-
hatjuk. A vastagság meghatározására vonatkozó részt a DIN 
18560-1 szabvány tartalmazza.

A rétegvastagság nem lehet kisebb, mint az anyagban lévő 
szemcseméret háromszorosa (A gyártó által megadott ada-
tokat vegye figyelembe!). 
Öntöttaszfalt esztrich esetén, többek között ebből az okból, 
a rétegvastagság min. 20 mm.

Kötőesztrich esetében egy rétegben 50 mm (kalcium-szulfát, 
műgyanta, magnézia és cement esztrich) ill. öntöttaszfalt 
esztrich esetén 40 mm vihető fel és építhető be probléma-
mentesen. Vastagabb kötőesztrich esetén az anyagról szóló 
előírásokhoz kell igazodni, és a beépítés során a rétegek 
közé köztes szigetelést kell elhelyezni.

Figyelem: A kötőesztrich rétegvastagsága nem meghatá-
rozó az igénybevétele szempontjából, mivel az esztrich 
kötése biztosítja a statikus és dinamikus erők levezetését  a 
teherhordó aljzatra. 

A kötőesztrich élettartama szempontjából meghatározó  a 
megfelelő aljzatelőkészítés (mechanikusan sugárral vagy 
maratással) és a helyes kötőhíd megválasztása, melyet álta-
lában „friss-a-frissre” hordanak fel.
A kötőesztrich szilárdsága függ a használat módjától, ezért 
az igénybevétel előzetes meghatározása nagyon fontos. A 
következő alapkövetelményeknek meg kell felelnie:

Kötőesztrich beépítése: esztrich habarcs bedolgozása a friss tapadóréteg-
be.

Kötőesztrich: a tapadóhíd biztosítja a megfelelő kapcsolatot az aljzattal.

A beton tisztítása, optimálisan tapadó, hordozóképes felület kialakításához.

1. Kötőesztrichek (DIN 18 560-3)

 Esztrich habarcs  
   fajtája

A DIN EN 13813 szerinti szilárd-
sági és keménységi osztályok 
használat alapján  

burkolattal burkolat nélkül

 Kalcium-szulfát esztrich ≥ C20/F3 ≥ C25/F4 
 Műgyanta esztrichek ≥ C20/F3 ≥ C25/F4
 Magnézia esztrich ≥ C20/F3 ≥ C25/F4
 Cement esztrich  ≥ C20/F3 ≥ C25/F4

 Öntöttaszfalt esztrich  
 - fűtött helyiségek ≥ IC 10 vagy IC 15
 - nem fűtött helyiségek, ≥ IC 15 vagy IC 14
   kültér
 - hűtőkamrák  ≥ IC 40 vagy IC100
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Ajánlott termékekTapadóhíd kötőesztrichekhez
friss-a-frissre eljáráshoz

Járulékosan:

Kötőesztrichek

Sopro No.101 S1 ragasztó 
Flexibilis, cement alapú, vékony rétegű habarcs. 
Alkalmazási terület: kötőesztrich és kis felületek 
alapozására, pl.: lépcsőfokok, falazatok lezárá-
sa. Nagy terhelés esetén (pl. fürdőszobák aljza-
ta).

Sopro  
Epoxi-Grundierung (EPG 522)
Kétkomponensű, epoxi bázisú, műgyanta alapo-
zó. 
Alkalmazási terület: kötőesztrich és kis felületek 
alapozására, pl.: lépcsőfokok, falazatok lezárása, 
medencék pereme. Nagy terhelés esetén (pl. für-
dőszobák aljzata).

Sopro  
HaftSchlämme Flex (HSF 748)
Flexibilis, cement alapú tapadóiszap. 
Alkalmazási terület: nagy felületű kötő- 
esztrichekhez hétköznapi vagy fokozott terhe-
léshez.

Esztrich habarcs bedolgozása „friss-a-frissre“ eljárással a tapadóiszapba.

Flexibilis habarcsokkal kiváló „friss-a-frissre“ tapadóhíd alakítható ki követ-
kező esztrich réteghez.

Sopro Epoxi-Grundierung (EPG 522) felvitele 
tapadóhídként falazat lezárására.

Esztrich habarcs beépítése (Sopro Rapidur® 
M5) friss-a-frissre az előzőleg felhordott 
epoxi alapozó rétegre.

Epoxi tapadóhíd kötőesztrichhez.

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány
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Esztrichek elválasztó rétegen

A DIN 18560-4 határozza meg az esztricheket elválasztó 
rétegen. A rétegvastagság kiválasztásánál a DIN EN  18560-1 
szabványt kell figyelembe venni. A rétegvastagság függ a 
kötőanyag fajtájától és a várható forgalmi terheléstől.

Betartandó minimális rétegvastagságok:

Műgyanta esztrich* 15 mm

Öntöttaszfalt esztrich* 25 mm

Kalcium-szulfát és   30 mm 
magnézia esztrich*

Cement esztrich* 35 mm

*Vegyék figyelembe a  gyártók által megadott ill. a közlekedési terhelés 
értékeit meghatározó  DIN EN 1055-3-t.

Figyelem:
Mivel a elválasztó rétegre felvitt esztrichek nincsenek monoli-
tikus kapcsolatban az aljzattal, így bizonyos mértékű hajlí-
tóerőt kénytelenek felvenni.  Emiatt a  fent leírt rétegvastag-
ságokat a minimálisan szükséges értéknek kell tekinteni. A 
ZDB ismertetők „Burkolatok cement esztrichen” és a 
„Burkolatok kalcium-szulfát esztrichen” rámutatnak arra, 
hogy a minimális rétegvastagságot ezeknél az esztricheknél 
kerámia burkolat esetén feltétlen be kell tartani. A rétegvas-
tagság a lakásokban lévő átlagos terhelésből kiindulva (terhe-
lés: ≤ 2 kN/m²) cement esztrichnél min 45 mm, kalcium-szul-
fát alapú (hagyományos) esztricheknél 45 mm illetve folyé-
kony kalcium-szulfát esztricheknél 40 mm. Ezeket az értéke-
ket kell figyelembe venni, ha kerámia burkolatot terveznek 
választórétegre.

Az elválasztó rétegen lévő esztrich szilárdságának meghatá-
rozása a használattól függ. A hajlítószilárdság tekintetében a 
következő minimum értékeket kell figyelembe venni:

Esztrich választó rétegen: a függőleges építmények mellé szélköveket állí-
tanak

Az esztrich habarcsot egy fólia alátétre hordják fel, majd tömörítik. Az 
esztrich réteg nincs közvetlen összeköttetésben az aljzattal. 

2. Estrichek választórétegen (DIN 18 560-4)

7.2

Esztrich fajtája A DIN EN 13813 szerinti szilárd-
sági és keménységi osztályok 
használat alapján  

burkolattal burkolat  
nélkül

Kálcium-szulfát esztrich
Műgyanta alapú esztrich
Magnézia esztrich
Cement esztrich

≥ F4
≥ F7
≥ F4
≥ F4

≥ F4
≥ F7
≥ F7
≥ F4

Öntöttaszfalt esztrich
– fűtött
– külső felület
– hűtött helyiségek

≥ IC 10 vagy IC 15
≥ IC 15 vagy IC 40
≥ IC 40 vagy IC100
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A DIN 18560-2 szabvány szerint a szigetelőrétegen lévő 
esztrich vastagsága a kötőanyagtól, a várható forgalmi ter-
heléstől és a burkolóanyagtól függ.

Kerámia burkolat esetén* a DIN 18 560-T2 1. táblázat érté-
kei (terhelés 2 kN/m2-ig) az irányadóak:

Cement esztrich**   min. 45 mm 
Kalcium-szulfát esztrich (hagyományos)*2   min. 45 mm 
Folyékony kalcium-szulfát esztrichek*2   min. 40 mm 

Figyelem: amennyiben a megadott értékeknél vékonyabb 
az esztrich, meg kell vizsgálni a hordozóképességét és a 
lehajlását!

A DIN 18560-2 alapján magasabb forgalmi terhelés esetén  
a 2-4 táblázat értékei az irányadóak:

2. táblázat: egyedi terhelés 2,0 kN, síkterhelés ≤ 3 kN/m2

3. táblázat: egyedi terhelés 3,0 kN, síkterhelés = 4 kN/m2

4. táblázat: egyedi terhelés 4,0 kN, síkterhelés = 5 kN/m2

További terhelési adatokat és meghatározásokat a DIN 
1055-3 szabvány tartalmaz, melyek alapján és segítségével a 
fenti adatok értelmezhetőek és a szükséges rétegvastagsá-
gok meghatározhatóak.
Az újraértelmezett DIN 1055-3 szabvány megkülönböztet 
egyedi és síkterhelést, de az esztrich rétegek vastagságának 
meghatározásában az egyedi terhelést veszik elsősorban 
figyelembe.

3. Esztrich szigetelőrétegen
(DIN 18560-2 úszó esztrich)

Úszó és fűtött  
esztrich konstrukciók

* Lásd a ZDB ismertetőkben is.
** Vegyék figyelembe a gyártók adatait!

Úszó esztrich konstrukció

F

Q

DIN 1055

DIN 18 560

Az egyedi terhelésből (F) és a síkterhelésből (Q) meghatározott esztrich- 
vastagság.

Az esztrich szigetelő rétegen úszik.

7.3
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Esztrich erkélyen, teraszon, lodzsán

Amennyiben kültéren, erkélyeken, teraszokon, stb. teherelosztó réteget hoznak létre, azt a ZDB ismertető „Kültéri burkola-
tok“ és a  DIN 18 560 alapján készült cement esztrich réteggel kell kivitelezni.   

A ZDB ismertető „Kültéri burkolatok“ min. 50 mm-es (CT – F4) esztrich rétegvastagságot ajánl. (Lásd még: 3.3 „Erkélyeken 
és teraszokon B0 igénybevételi osztály” és 6.4 fejezet „Átszivárogtató esztich konstrukciók”).

Megnövelt forgalmi terhelés esetén az esztrich rétegvastagságát a DIN 1055-3 1. táblázata határozza meg, a DIN 18 560-2 
1 – 4 táblázata segítségével. Itt is érvényes: először az egyedi utána a felületi terhelés! 

Úszó és fűtött  
esztrich konstrukciók

A DIN 18560-2 alapján az esztrichek alatt lévő szigetelő-ré-
tegeket a terhelésüktől függően csak  c ≤ 5 mm ill. c ≤ 3 mm 
lehet összenyomni. Csak az 1. és 2. táblázat esetén lehet-
séges c ≤ 5mm. Amennyiben a terhelés növekszik (3. + 4. 
táblázat) c ≤ 3 mm érték elfogadható.

c = szigetelőréteg összenyomhatósága

Öntött aszfalt esztrichekre általában C = 3 mm összenyom-
hatósági tényező az elfogadott.

Megjegyzés: 
Amennyiben hang- és hőszigetelő lemezek együttesen 
kerülnek beépítésre, a merevebb lemezt kell felülre helyezni. 
A szigetelő lemezek teljes felületének érintkeznie kell az 
aljzattal.  
A múltban előforduló számos hiba szükségessé tette, hogy 
egy szakmákat átfogó szabályozást hozzanak létre. 
Kivitelezési tervek és jegyzőkönyvnyomtatványok mindenki 
számára egyértelműen meghatározzák, hogy melyik mun-
kafázist, milyen szakemberrel kell elvégeztetni.

Szigetelő rétegek

c

A szigetelő lemezek maximális zsugorodási képessége a saját tömeg és 
várható közlekedési terhelés figyelembe vételével.

Last

D2

D1

»keményebb«

»puhább«

Hang- és hőszigetelés együttes beépítésénél a merevebb szigetelőanyag 
kerül felülre.

Megjegyzés: 
Úszó esztrichek esetén a mezők nagyságától függően 
mozgó fugákat kell beépíteni. A magasság jelölő esztrich 
dilatációs dübelek alkalmazásával megakadályozható meg-
felelő terhelése mellett, hogy első sorban a mezők széleinél 
az esztrichtábla ne süllyedjen meg.  
Lásd 7.9 fejezet „Mozgó fugák az esztrichben“.

7,3

Terhelés
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Példa:

1.  Cement esztrich (CT–F4) d = 45 mm
 Fűtéscső D = 15 mm

  60 mm összvastagságú esztrich

2. Kalcium-szulfát folyékony esztrich (CAF–F4) d = 40 mm
 Fűtéscső D = 15 mm

  55 mm összvastagságú esztrich

4. Fűtött esztrich (úszó esztrich a DIN 18 560-2 alapján)

Úszó és fűtött  
esztrich konstrukciók

A DIN 18560-2 alapján háromféle építési módozatot különböztetünk meg fűtött esztrichek esetében.

A DIN 18560-2 1-4 táblázatában előírt esztrichvastagságot 
az A építési mód esetén meg kell emelni a fűtéscső külső 
átmérője miatt. Az F4 hajlítószilárdsági besorolásnál cement 
esztrich esetén min. 45 mm, kalcium-szulfát esztrich esetén   
pedig min. 40 mm rétegvastagságot el kell érni.*

Más hajlítószilárdsági értékek esetén (a DIN 18560-2 1-4 
táblázatában nem szerepelnek) a hordozóképesség és lehaj-
lás, stb. megfelelő vizsgálata után lehetséges eltérő esztrich 
vastagságot alkalmazni. Ilyen esetben a cső feletti esztrich 
rétegnek  min. 30 mm vastagnak kell lennie.**

* Kő vagy kerámia burkolatok esetén
** Vegyék figyelembe a gyártók adatait és a DIN 1055-3 közlekedési terhelésre vonatkozó értékeit.

Kész padlófűtés („A” építési mód szerint) az esztrich réteg létrehozására.

Fűtött konstrukcióra kerülő öntött aszfalt esztrichnek a DIN 
EN 13813 IC 10 szabványnak kell megfelelnie (behatolási 
mélység „kemény“). A különböző méretű forgalmi terhelé-
sek esetén a  DIN 18560-2 3.2.2 részének előírásai alapján 
kell a rétegvastagságot megválasztani.

7.3

Esztrich

Fűtőelem

Fedőréteg

Szigetelő réteg

Hordozóképes
aljzat

A építési mód

Esztrich

Fedőréteg
Fűtőelem

Szigetelő réteg

Hordozóképes 
aljzat

B építési mód

Esztrich

Elválasztó réteg

Fedőréteg

Fűtőelem

Kiegyenlítő-
esztrich

Szigetelő réteg

hordozóképes 
aljzat

C építési mód
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Úszó és fűtött  
esztrich konstrukciók

Repedések a kalcium-szulfát esztrichen a kiszáradás után.

A nagyobb felületű kalcium-szulfát esztrichek esetén, 
melyek a száradás során megrövidülhetnek (zsugorodás), a 
burkolat fektetésének időpontjában max. 0,3 % maradék 
nedvességtartalommal rendelkezhetnek.

A fűtött esztrich konstrukciók kölcsönhatása a különböző 
burkolatokkal számos hibát, károsodást eredményezett a 
múltban. Emiatt szükségessé vált, hogy a szakmákat átfogó, 
iránymutató kiadványt a „Munkafolyamatok koordinációja 
fűtött esztrichek esetén”hozzanak létre. Mindenki számára 
egyértelműen meghatározzák a kivitelezési tervek és jegyző-
könyvnyomtatványok, hogy melyik munkafázist, melyik 
szakembernek kell elvégezni.  
  
Maradék nedvesség meghatározása CM mérés
Fűtetlen, úszó esztrichek esetében a területi egységekre 
vonatkozó szabályok mellett, ami a felhasznált kötőanyag-
tól is függ, a maradéknedvesség értékeket határozzák meg 
a burkolat felületén.  
Amennyiben a maradék nedvességtartalmat nem ellenőrzik 
és a burkolatot túl nedves esztrichre fektetik, akkor a konst-
rukció élettartama lerövidül.  Üregek, repedések és törések   
illetve a burkolat megsüllyedése lehet a következmény.  
A maradék nedvesség értéket CM mérőműszerrel határoz-
zuk meg, ami cement esztrichek esetén max. 2 % ill. fűtet-
len kalcium-szulfát esztrich esetén max. 0,5 % lehet.
Fűtött esztrich tervezésénél és kivitelezésénél vegyék 
figyelembe „Munkafolyamatok koordinációja fűtött 
esztrichek esetén” című kiadványt.

Maradék nedvesség meghatározása CM nedvességmérő készülékkel. 
Mintavétel az esztrich egész felületéről történik. 

7,3
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Úszó és fűtött  
esztrich konstrukciók

Az esztrich mérésének a helyét a gépészeti tervező határozza 
meg. A terven kijelölt pontokat a kőművesnek meg kell 
jelölni. A mérési pontokat úgy kell kijelölni, hogy a fűtéscsö-
vektől legalább 10 cm-re legyenek egymástól. 

Kereskedelmi forgalomban megfelelő mérési pont jelzők 
kaphatók, melyeket azt esztrich előállítójának kell az eszt- 
richbe beépíteni.. 10 cm

MessstelleMessstelle

Fűtött esztrich konstrukciók nedvességtartalmára vonatkozó követelmények

* Nem javasoljuk kalcium-szulfát esztrichekhez. Bizonyos esetekben az aljzatot műgyantával le kell zárni.

Fűtött esztrichen jelölés a későbbi, biztonságos nedvességtartalom méréshez

Esztrich max. nedvességtartalma %-ban CM méréssel

Felső réteg
Cement esztrich 
min. [%]

Kalcium-szulfát esztrich 
min. [%]

Felső réteg 1 flexibilis és elasztikus burkolat 1,8 0,3

Felső réteg 2 Parketta 1,8 0,3

Felső réteg 3 Laminált parketta 1,8 0,3

Felső réteg 4 Kerámia csempe – vastag ágyazat* 
Természetes/beton kő  – vékony ágyazat

3,0 
2,0

-* 
0,3

7.3

Mérés helye
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Úszó és fűtött  
esztrich konstrukciók

A feladatok közé tartozik a maradék nedvességtartalom 
megállapításán kívül, a betekintés a próbafűtési jegyző-
könyvbe, valamint annak ellenőrzése, hogy nem képződ-
tek-e repedések az esztrichen. A padlófűtést és az esztrichet 
az úgynevezett próbafűtéssel ellenőrzik. A DIN 4725 T4  
szabvány alapján a felfűtés 
 • cement  esztri ch esetén 21 nap után,
 • kalcium-szulfát esztrich esetén 7 nap után, 
 • gyors esztrich esetén pedig 
   (pl.: Sopro Rapidur® B5)  3 nap után 
   (lásd 12. fejezet) lehetséges.

A próbafűtés tulajdonképpen a szerkezet ellenőrzésére 
vonatkozik, és nem jelenti azt, hogy utána a maradék ned-
vességtartalom megfelel az előírt értékeknek. 
A DIN 4725 T4 szerinti próbafűtés során az előremenő víz-
hőmérséklet +25 °C, mely hőfokot 3 napig tartani kell. 
Végezetül az előremenő vízhőmérsékletet a maximumra kell 
emelni, és ezen a hőmérsékleten kell a rendszert legalább 4 
napig üzemeltetni. 

Maximális előremenő vízhőmérséklet:

Cement esztrich  = max. 55 °C 
Kalcium-szulfát esztrich = max. 55 °C
Öntöttaszfalt esztrich  = max. 45 °C

A megadott hőmérséklet tartósan nem léphető túl!

Próbafűtés/esztrich felfűtése Fűtött konstrukciók időadatai

Amennyiben a CM nedvességtartalom-mérés megállapítja, 
hogy az előírt maradék nedvességtartalom magas, az esztri-
chet meg lehet fűteni. Az érést elősegítő fűtést 25 °C 
előremenő vízhőmérséklettel kell indítani, majd a hőmérsék-
letet naponta 10 °C-kal kell emelni, amíg a maximális 
hőmérsékletet el nem érik. A felfűtés során is ellenőrizhet-
jük az esztrich maradék nedvességtartalmát.  Amikor az 
előírt értéket méri, csökkentse az esztrich hőmérsékletét 
majd megkezdődhet a burkolás. 

Az esztrich felfűtéséhez az építtető hozzájárulása szüksé-
ges.

 
Csak az összes előírás betartása mellett érhetünk el károso-
dásmentes, hosszú élettartamú, funkcióját maradéktalanul 
betöltő burkolatot.

Fugázás

• Különítsük el egymástól a fűtött és fűtetlen területeket 
• Az átjárókban alakítsanak ki dilatációs fugákat
•A különböző fűtési köröket az esztrich felületben különít-

sük el fugával 
• Az esztrich mezőmérete szerint (a kötőanyagtól függ) a 

mozgó fugákat megfelelő szélességben helyezzük el

Hőmérséklet

nap
4 nap3 nap

24 óra

3 nap

7 nap

21 nap

Sopro Rapidur® B1 turbo

Sopro Rapidur® B5

Kalcium-szulfát esztrich

55 °C

25 °C

FelfűtésKötési idő

25°
55°

Burkolat fektetése

Cement esztrich

Sopro Rapidur® B348 óra

7,3
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Cement esztrichek

A cement esztrichek évtizedek óta megfelelő aljzatot bizto-
sítanak különböző burkolóanyagok alatt. A cement esztri- 
cheket cement kötőanyaggal és bizonyos adalék (0-8 mm) 
hozzákeverésével állítják elő. A tipikus cement habarcsot 
földnedvesre keverik, és az építkezés helyszínén tömörítik, 
majd teljesen síkra lehúzzák. 
A cement esztricheket kötésben, választó rétegen és mint 
úszó konstrukciót állítják elő. Mivel a cement esztrichek 
megszilárdult állapotban általában nem érzékenyek a vízre, 
ezért általában vizes helyiségekben és kültéren alkalmazzák 
azokat. 

Cement esztrich előállítása esztrich pumpával. 

A cement esztrichet földnedves állaggal dolgozzák be.
A kerámia túl korán történő fektetése miatt bekövetkező károk az esztrich-
ben.

Bizonyos előírások figyelmen kívül hagyása miatt az esztrich eldeformáló-
dik, ezáltal a szilikon fuga kitágul és leszakad.

A cement esztrichek zsugorodási hajlama a kötési és szára-
dási folyamat során igen nagy. Nagyon fontos ezért, hogy 
a burkolás megkezdésekor a maradék nedvességtartalom 
(2,0 %-CM) a megfelelő értéket elérje. Ez kiemelkedően 
vonatkozik kő és kerámia burkolatokra. Amennyiben nem 
foglalkoznak a maradék nedvességtartalommal, a későb-
biekben az esztrich és a burkolat kölcsönhatásából (lásd 
rajz) feszültség keletkezik a szerkezetben, mely a burkolat 
lábazati részének megsüllyedéséhez, a burkolóanyag meg-
repedéséhez vagy üregek képződéséhez vezet.
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Cement esztrichek

Folyékony cement esztrichek

Már jó ideje folyékonyan bedolgozható cement esztrich rendszerek is rendelkezésre állnak, például cement alapú folyékony 
esztrichek. Az az előnyük, hogy nagyon könnyen bedolgozhatók, és terméktől függően néhány órán belül burkolhatók 
illetve szükség esetén szigetelhetők.

Nagyon nagy előnyt biztosít a tükörsima felületük, ami a nagy formátumú kerámia lapok fektetésének korszakában óriási 
könnyebbséget jelent.

Ebben a témában a Habarcs és Esztrich Ipari Szövetség kiadványa „Folyékony cement esztrichek - Irányelvek tervezéshez 
és a kivitelezéshez” ad útmutatást.

A folyékony cement esztrich csekély légbuborék tartalma valamint az öntömörödési képessége (z. B. Sopro Rapidur® FE 
FließEstrich) lehetővé teszi, hogy a rétegvastagságokat 35 mm-ig csökkenteni lehessen (függetlenül a terheléstől). Meglévő 
építményeknél ez nagy előnyt jelent, mivel sok esetben nincs elegendő hely a megfelelő beépítési magasságok kivitelezé-
séhez.

Sopro Rapidur® FE folyékony esztrich felhordható úszó esztrichként 35 mm-es 
rétegvastagságban szigetelő rétegen. A fent említett ismertető a kívánt minőség-
től függően (hajlító szilárdság) útmutatást ad a kivitelezéshez.   

Zementfließestrich
Hinweise für die Planung und Ausführung

Függőleges terhelhetőség Névleges vastagság
a DIN 18560-2 alapján 

CT mm-ben
folyékony cement  

esztricheknél  

Névleges vastagság  
folyékony cement  
esztricheknél CTF  

különleges konstrukciók-
nál  mm-ben

Hajlító húzószilárdság 
besorolási osztály

F4 F5 F4 F5

≤ 2 kN/m² ≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 ≥ 35

Egyedi terhelés 2,0 kN -ig,
Felületi terhelés ≤ 3 kN/m²

≥ 65 ≥ 55 ≥ 50 ≥ 45

Egyedi terhelés 3,0 kN -ig,
Felületi terhelés ~ 4 kN/m²

≥ 70 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 50

Egyedi terhelés 4,0 kN-ig,
Felületi terhelés ~ 5 kN/m²

≥ 75 ≥ 65 ≥ 65 ≥ 55

Az ismertető részletesen leírja a cement esztrichek tulajdonságait, alkalmazási területeit és meghatározza a lehetséges 
rétegvastagságokat is.
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Sopro Rapidur® FE bedolgozása – cement alapú folyékony esztrich.

A Sopro Rapidur® FE-vel gyorsan megszilárduló és tükörsima esztrich felü-
letek állíthatók elő, melyek a nagy formátumú kerámia lapok fektetését 
nagy mértékben megkönnyítik.

A habarcs minőségének és állagának ellenőrzésekor a  tágulás mértékének 
meghatározása is fontos a sikeres beépítéshez.

A cement alapú, gyorsan megszilárduló Sopro Rapidur® FE folyékony eszt-
rich beépítése után néhány órával a nagy formátumú lapok vékony ágya-
zatba történő fektetése minden további kiegyenlítési munkálat nélkül 
megkezdődhet.

Folyékony cement esztrichek 
Bedolgozás

Cement esztrichek

Sopro Rapidur® FE folyékony esztrich felcsiszolása 
Sopro Rapidur® FE FließEstrich felcsiszolható, adott esetben polírozható, és látszó esztrichként használható, ha nem tervez-
nek további burkolatot.

Sopro Rapidur® FE folyékony esztrich kiszáradása után bármilyen szokásos 
csiszológéppel felcsiszolható.

Csiszolással és polírozással tetszetős látványú, zárt Terazzo felület állítható 
elő.  
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Ajánlott termékek

Cement esztrichek

Sopro Rapidur® B1 Gyorsesztrich-képző
Műanyagnemesítésű, speciális kötőanyag gyorsan szi lár duló, nagy teherbírású és hamar 
burkolható cement esztrichek létrehozásához.  Alkalmas fűtött-, kötő- és úszóesztrichek-
hez és választórétegre kerülő esztrichekhez. Különösen alkalmas időtakarékos és határidős 
esztrich munkákhoz. Az építkezésen esztrich homokkal 0–8 mm keverendő. 

Sopro Rapidur® B5 Gyorsesztrich-képző adalék
Műanyagnemesítésű, speciális kötőanyag gyorsan szilárduló, nagy teherbírású és hamar 
burkolható cement esztrichek különösen gazdaságos létrehozá sához. Alkalmas fűtött-, 
kötő- és úszóesztrichekhez és választórétegre kerülő esztrichekhez. Különösen alkal-
mas időtakarékos és határidős esztrich munkákhoz. Az építkezésen esztrich homokkal  
0 - 8 mm keverendő. 

Sopro Rapidur® FE Folyékony esztrich
Műanyag nemesítésű, pumpálható, speciális terülési tulajdonságokkal rendelkező kész 
esztrich gyorsan kikeményedő és gyorsan burkolható cement esztrich előállításához. Az 
EN 13 813 alapján CT-C25-F5 besorolású. Alkalmas fűtött és kötőesztrichnek, valamint 
választó és szigetelő rétegen lévő esztrichnek. Az anyaggal minden fajta burkolóanyag 
fektethető, mint például kerámia, természetes kövek, textil és elasztikus burkolatok. Direkt 
felhasználású felületeken is alkalmazható, pl. pincékben. Csiszolható. A Mikrodur® tech-
nológia biztosítja a kiváló bedolgozási és kész esztrich tulajdonságokat. Különösen ajánljuk 
gyors, határidős kivitelezésekhez. 

D
IN EN 13 813

Ge
prüft nach

CT-C25-F5-A12

D
IN

EN 1 381
3

Eu
rópai szabvány

CT-C30-F7 SE 4

D
IN

EN 1 381
3

Eu
rópai szabvány

CT-C30-F7 SE 1
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Ajánlott termékek

Burkolás cement  esztrichre:

Alapozás

Ragasztás

Fugázás

Cement esztrichek 

Sopro KeramikSiliconSopro FlexFuge plus Sopro Brillant® Sopro DF 10® DesignFuge Flex

Sopro VarioFlex® (VF 413) Sopro No. 101 S1

Sopro Grundierung (GD 749)

D
IN

EN 12004

C 2 E S1

Eu

rópai szabvány

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

D
IN

EN 12004

C 2 TE  S1

Eu

rópai szabvány
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Egyre nagyobb szerepet kapnak manapság a magasépí-
tésben a kalcium-szulfát (anhidrit) esztrichek, nem utolsó 
sorban kiváló  tulajdonságaiknak (pl.: mérgező gázok sem-
legesítése) köszönhetően.

Fűtött felületek esetén a választás első pillanatban a kalci-
um-szulfát esztrichre esik a kiváló tulajdonságai alapján, 
mint  pl.: a jó terülési képesség, a fugamentes bedolgozha-
tósága, nagy felületeken alkalmazhatósága, a nagy szilárd-
ság és jó hőátadási képessége.

A kiváló tulajdonságai ellenére léteznek korlátozások a kal-
cium-szulfát esztrichek felhasználása terén. 

A kalcium-szulfát kötőanyagok fizikai és kémiai korlátait 
(következőkben részletezzük) mindig figyelembe kell venni, 
nehogy károsodás következzen be a kötőanyagban.  

Kalcium-szulfát esztrichet ne használjunk kültéren, 
vizes blokkokban, uszodákban, medencék környékén 
vagy üzemi konyhákban. Tervezett padlóösszefolyó 
esetén sem alkalmazható (lásd 3. fejezet).

Kalcium-szulfát esztrichek

Vízbefolyásból adódó kötési problémák megjelenése, ami a  kalcium-szulfát 
esztrich feloldódását okozza.

A kalcium-szulfát esztricheket is lehet nagyobb felületen előállítani ellentét-
ben pl.: a cement esztrichekkel. De ez a fajta esztrich is zsugorodik bizonyos 
mértékben, ami repedések kialakulásához vezethet.

Amennyiben egy helyiséget vízterhelés szempontjából nem 
lehet besorolni, de a környezetében  nagyobb vagy növekvő 
nedvességterheléssel kell számolni, a tervezőnek a kalci-
um-szulfát alkalmazását gondosan mérlegelnie kell, és meg-
felelő intézkedéseket kell hoznia, mint például párazárók és 
szigetelések beépítése!  

 
Alkalmazható

• lakásokban
• irodaépületekben
• kiállítási területeken
• folyosókon

 
Nem alkalmazható

• kültéren
• vizes blokkokban
• uszodákban
• medencék körül 
• üzemi konyhákban

Víz befolyás miatt felpúposodott kalcium-szulfát esztrich.
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Még ha be is tartják a maradék nedvességtartalomra vonat-
kozó értékeket 0,5 CM-% ill. fűtött rendszerek, 0,3 CM-% 
– mégis megfigyelhetők károk, melyek a visszanedvese-
dési folyamatra vezethetőek vissza.

Amennyiben visszanedvesedési folyamat indul el a kalci-
um-szulfát esztrichben, kémiai és fizikai folyamatok játszód-
nak le az anyagban, amik megbontják annak szilárdságát és 
a felhordott vékony ágyazóhabarcs réteg végső károsodásá-
hoz vezethetnek. 

Ez a károsodás a cementben lévő ettringit kristályok  kép-
ződésére vezethetőek vissza.

A behatoló víz az esztrich gipsztartalmával együtt feloldó-
dik. A kalcium-szulfát oldat a kapilláris tevékenység miatt 
a cement alapú habarcságyba kerül, ahol reakcióba lép a 
cement alkotóelemeivel és ettringit kristályokat alkot. A 
kristályképződés nyolcszoros volumennövekedéssel jár, ami 
széttöri a habarcs szerkezetét, és a nem kívánt kötőanyag 
károsodáshoz vezethet. 

Ettringit kristályképződés a 
hagyományos vékony ágyazó-
habarcsban a kalcium-szulfát 
(anhidrit) réteg határfelületén.

A Sopro Anhydrit Kleber (AHK 
560) flexibilis ragasztó alkal-
mazásakor nem  képződik  
ettringit kristály a kalci-
um-szulfát (anhidrit) réteg 
határfelületén.

Ettringit kristályképződés okozta károk a kötőanyagban.

A napjainkban egyre nagyobb lapok (5 m2-ig) burkolásánál 
az ettringit kristály képződés mellett még gyakori károso-
dást okoz, hogy a hatalmas lapok alatt lappangó nedvesség 
fellazítja az esztrich réteget, ami kötés megbomlásához 
vezet. Ez a probléma kiküszöbölhető, ha a lapméretnek 
megfelelő burkolórendszert választanak (lásd 1. fejezet)  

A „Kerámia csempék és lapok, természetes kövek illetve 
beton kövek kalcium-szulfát esztrichre” című ZDB ismertető 
útmutatást nyújt kerámia csempék és lapok biztonságos 
és hosszú élettartamú fektetéséhez kalcium-szulfát esztri-
chekre.

Kalcium-szulfát esztrichek
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Kalcium-szulfát esztrichek

Kalcium-szulfát esztrichek felhordása előtt a felületet fel kell 
érdesíteni, kivéve ha a gyártó másképp nem rendelkezik. 

Kalcium-szulfát esztrichek előállításakor kötő és folyékony 
anyagok kiválása  következhet be, ami az anyag tapadását 
gátolhatja. Ennek a rétegnek a felcsiszolása és eltávolítása 
nem könnyű feladat, de a kötőanyagban bekövetkező  
károsodás csak így kerülhető el.
  
Ez a réteg (kötőanyag massza, adott esetben folyékony kon-
centrátum) gyakran sűrű, nagyon kemény héjazatnak tűnik, 
ami első látásra jó alapnak látszik a burkolóanyag fektetésé-
hez. Azonban a látszat gyakran csal, mert a kemény héjazat 
alatt az anyag puha, ami a későbbiekben a feszültség felvé-
telekor a kötőanyag károsodásához vezet. 
 
Tanács:  mindenképpen végezzük el a felület hordozó-
képességének vizsgálatát (kalapácsütéssel, rácsszerkezet 
rákaparással).

A felület hordozóképességének vizsgálata rácskaparásos módszerrel.

A csiszolás után csak az éles kapart rácsszerkezet látható. A felület optimá-
lisan előkészített a burkolásra. 

Durva csiszolópapírral felérdesített kalcium-szulfát esztrich felület.  
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Repedésképződés a kiszáradt kalcium-szulfát esztrichen. Ez mindig a folyo-
són kezdődik, ha az ajtók körül nincs különválasztott esztrich mező.

Még ha a kálcium-szulfát esztrichet nem tartjuk zsugoro-
dásra hajlamosnak, és a tágulási fugákról szívesen lemon-
danánk, akkor is a burkolóanyagtól (kerámia, természetes 
kő) függetlenül tervezzék meg a mozgó fugák kiosztását és 
a kivitelezésnél vegyék figyelembe.

Az esztrich felhordását a beállított ajtók környékén abba 
kell hagyni, illetve a munka befejeztével el kell vágni, hogy 
az ellenőrizetlen repedésképződést megakadályozzuk (lásd 
ZDB ismertető „Kerámia csempék és lapok, természetes és 
beton kövek kalcium-szulfát esztrichen“).

Mozgó fuga elhelyezése.

Fugaelhelyezés fűtetlen felületen (fenti ábra) és fűtött felületen (lenti ábra) 
(lásd ZDB ismertető).

I > 5 m

0,5 m

0,2 m

I > 5 m

0,5 m

0,2 m

Látszó fuga

Mozgó fuga

csempe

szigetelés

beton födém

esztrich

ajtó

látszó fuga
(vágás)

csempe

szigetelés

beton födém

esztrich

mozgó fuga

Látszó fuga elhelyezése.

Kalcium-szulfát esztrichek

Fugák kiosztása, méretezés
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Kalcium-szulfát esztrichek

Esztrich vastagság:
A kalcium-szulfát esztrich vastagságát a terheléstől füg-
gően a  DIN 18560-2 1-4 táblázata állapítja meg. Merev ill. 
kerámia burkolóanyagok esetén a rétegvastagság legalább  
40 mm (kalcium-szulfát esztrich) ill. 45 mm (hagyományos 
kalcium-szulfát esztrich).*
Választóréteg esetén az esztrichnek legalább 30 mm vastag-
ságot kell elérni.*

Példa 2 termékkel: 
αT1 = 0,008 mm/mK 
αT2 = 0,016 mm/mK 

Kivitelezés helyszíne:

10 m helyiség hossza/mező hossza (= L) 
40 °C hőmérséklet-ingadozás (= ∆ T)

d1 = 10 x 40 x 0,008 + 4 mm = 7,2 mm
d2 = 10 x 40 x 0,016 + 4 mm = 10,4 mm

A számítás egyértelművé teszi, hogy a mindenkori termék-
től függetlenül a szélszigetelés méretét figyelembe vették. 
Ez azt jelenti, ha nagyobb lapmérettel dolgozunk a mozgó 
fugák automatikusan illeszkednek a szélességhez és tisztán 
kivitelezhetőek.

Fugák kiosztása, méretezés

Kacium-szulfát esztricheket összehasonlítva más esztrichekkel nagyobb felületekre osztjuk. A kiosztásnál ügyeljünk arra, 
hogy a peremszigetelésnek elegendő hely maradjon. Kalcium-szulfát esztrichek esetén a tágulási együttható terméktől 
függően nagyon változó lehet.  Ennek nagy jelentősége van, mivel a hőmérséklet-változás következtében bekövetkező 
táguláskor ∆T -vel  40K- ig számolnak.

A tágulási együttható az esztrich fajtájától függően 0,008 mm/mK-től  0,016 mm/mK-ig mozog.

A szélek szigetelése összenyomott állapotban nem lehet 4 mm-nél keskenyebb, ezt a méretezésnél mindig 
figyelembe kell venni!

d  =  szélszigetelés vastagsága (mm) 
L  =  helyiség hossza (m) 
∆ T  =  hőmérséklet különbség 40 K 
αT  =  hőtágulási együttható

* Mindig vegyék figyelembe a gyártól által megadott adatokat!
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Sopro AnhydritFließSpachtel 
(AFS 561)

Fektetés

1 Sopro Grundierung  (GD 749)

2 Sopro AnhydritFließSpachtel  (AFS 561)

3 Sopro AnhydritKleber flexibel  (AFS 561) 

4 Sopro FlexFuge plus (FL plus)

B Beton

D Szigetelés

E Aljzat: kalcium-szulfát  esztrich (anhidrit esztrich)

F Csempe 

H Fűtés

H E 1 2 3 F 4 D B

A speciálisan kalcium-szulfát esztrichekhez kifejlesztett ter-
mékek esetén lehetőség van arra, hogy mindenfajta burkoló- 
anyagot biztonságosan lehessen fektetni, és megakadályoz-
ható legyen az ettringit kristályképződés.

• alpha-félhidrát bázisú önterülő kiegyenlítőanyag (1–30 
mm, ugyanolyan tulajdonságokkal, mint a kalcium- 
szulfát alapú esztrich) egyenetlenségek kiegyenlítésére, 
stb.  (Sopro AFS 561).

• flexibilis, cement alapú vékony ágyazóhabarcs, amely- 
ben nincsenek meg az ettringit kristályképződéshez 
szükséges alkotóelemek (Sopro AHK 561l) átlagos csem-
pe méretnél (40 x 40 cm-ig); nagy formátumokat lásd 
az 1. fejezetben és a következő oldalakon. 

Fűtetlen rendszereknél már 1,0 CM-% nedvességtarta-
lom mellett lehetséges biztonságosan burkolni a fent 
említett anyagokkal.

Ha a maradék nedvességtartalom 1,0 CM-% felett van, ne 
burkoljunk, mert a kalcium-szulfát esztrich veszít szilárdsá-
gából. Ez a későbbi kiszáradási folyamat során zsugorodás-
hoz vezet, ami repedések képződését eredményezi.

Sopro AnhydritKleber flexibel
(AFS 561)

Kalcium-szulfát esztrichek
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> 1 m2

> 1 m2

Kalcium-szulfát esztrichek

Sopro KeramikSiliconSopro DF 10®  
fugázó anyag

Csempeméret Alapozás Fektetés

Sopro FlexFuge plus 
fugázó anyag

Fugázás

Sopro Brillant®  
fugázó anyag

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

Sopro GD 749 
vizes műgyanta  
diszperzió

Sopro GD 749 
vizes műgyanta  
diszperzió

Sopro MRG 637 
műgyanta alapozó

Sopro EPG 522 
epoxi gyanta

Sopro VarioFlex® HF® 

flexibilis ragasztó

D
IN

EN 12004

C 2 EF

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C 2 EF S1

Eu

rópai szabvány

oder

Sopro No. 101 S1 
flexibilis ragasztó

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

Sopro FKM® XL 
flexibilis ragasztó

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

Sopro Varioflex® 
flexibilis ragasztó

Sopro VarioFlex® Silver 
flexibilis habarcs

D
IN

EN 12004

C 2 E S1

Eu

rópai szabvány

Sopro  
MG-Flex® S2

Sopro MG-Flex® 
schnell

C

D
IN

EN 12 004

2 ES2

Eu

rópai szabvány

TC

D
IN

EN 12 004

2 ES2

Eu

rópai szabvány

T

Sopro  
megaFlex S2

Burkolórendszerek kalcium-szulfát esztrichekhez a burkolólapok 
formájának és méretének figyelembe vételével*

max. 60 cm 
és 

max. 0,2 m2

C

D
IN

EN 12 004

2 ES2

Eu

rópai szabvány

T

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

* Kérjük, vegyék figyelembe az aktuális termékinformációkat!
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Az öntöttaszfalt esztrichek kötőanyaga bitumen, amihez 
különféle szemcséket kevernek, mint pl.: kavics, homok, 
kőőrlemény. Az öntöttaszfaltot forrón (kb. 230 – 250 °C) 
dolgozzák be. Kihűlése után rögtön járható és használható, 
ami biztos, hogy igen előnyös tulajdonsága.
Kő vagy kerámia burkolattal kombinálva azonban óvatosan 
alkalmazzuk, mivel az öntöttaszfalt nagyon hosszú távú 
tágulási együtthatóval α T = 0,036 mm/(m × k) rendelkezik, 
összehasonlítva a kerámia burkolatokkal α T = 0,006 mm/
(m × k).
Amennyiben a tervezett területen túl nagy a hőmérséklet 
ingadozás, akkor az öntöttaszfalt és kerámia burkolat kom-
binációját kritikusnak ítéljük meg.
Az öntöttaszfalt esztricheket olyan területeken érdemes 
alkalmazni, amelyeken nagy a vízterhelés. Nagyfokú víz-
szigetelő képessége ellenére nem nélkülözhető a szigete-
lőréteg kialakítása! Az öntöttaszfalt esztrich felülete idővel 
rendkívül simává válik, ezért burkolatfektetés előtt feltétlen 
használjanak speciális tapadóhidat.

Öntöttaszfalt esztrichek kiegyenlítése
A termoplasztikus, kihűlés után rideg tulajdonsága miatt 
az öntöttaszfalt esztricheket csak korlátozva lehet cement 
alapú habarcsokkal kiegyenlíteni (max. 5 mm rétegvastag-
ságban, lásd: 11.1 fejezet: Aljzatok kiegyenlítése)

Öntöttaszfalt esztrichek

Az öntöttaszfaltot forrón szállítják ki az építkezés helyszínére, és dolgozzák 
fel.

A hőmérséklet változása miatt eldeformálódott öntöttaszfalt és kerámia 
burkolat.

 > 35 mm (1)

 > 40 mm (2)
      oder

min. 
15 mm

1. Forgalmi terh. ≤2,0 kN/m2   névl. vastagság ≥ 35 mm
2. Forgalmi terh. ≥2,0 kN/m2-5,0 kN/m2    névl. vastagság ≥ 40 mm

Megjegyzés:
A csövek felett a rétegvastagság min. 15 mm!

Fűtési hőmérsékletek:
Vizes rendszerű padlófűtés esetén az előre menő víz középhőmérséklete 
nem haladhatja meg tartósan
• öntött aszfalt esetén a   45 °C-ot

Öntöttaszfalt esztrich padlófűtéssel.

Esztrichvastagságok kombinációja fűtési 
rendszerekkel

7.6

> 35 mm
     vagy

> 40 mm
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Öntöttaszfalt esztrichek

Sopro KeramikSiliconSopro DF 10®  
DesignFuge Flex

Alapozás

Alapozás (a kiegyenlítő rétegen)

Burkolás

Fugázás

Kiegyenlítés (ha szükséges)

Sopro FlexFuge plus

Sopro FKM® XL 
MultiFlexKleber

Sopro No. 101 S1 Sopro MG-Flex S2

Kerámia burkolatok fektetése öntöttaszfalt esztrichre 

Sopro HaftPrimer S 
(HPS 673)

Sopro Epoxi-Grundierung 
(EPG 522)

Sopro AnhydritFließSpachtel 
(AFS 561)
„kis feszültséggel rendelkező“ 
kiegyenlítő öntöttaszfalt  
esztrichekkhez, melyek  
tulajdonságaival összehangolt 

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

C

D
IN

EN 12 004

2 ES2

Eu

rópai szabvány

T

Sopro MultiGrund 
(MRG 637)

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

7.6
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Műgyanta esztrichek

A műgyanta alapú esztrichek alkalmazása műszakilag tel-
jesen kiforrott rendszermegoldásnak bizonyult az utóbbi 
években az építkezéseken. Jelentőségük akkor nő meg 
nagy mértékben, ha nagyon vékony teherhordó réteget kell 
létrehozni elválasztó rétegen vagy úszó konstrukciót kell 
előállítani.

Esztrich előállításához műgyanta alapú kötőanyagot (Sopro 
BauHarz, BH 869 ) használunk, melyhez adalékként tűzön 
szárított kvarchomokot (Sopro EpoxiEstrichKorn, EEK 871) 
keverünk.

A műgyantáknak kiváló a nyomó- (60 – 100 N/mm²) és hajlí-
tószilárdsága (10 – 15 N/mm²). Ezeknek a magas értékeknek 
köszönhetően csökkenthető az esztrich rétegvastagsága 
egészen 25 mm-ig. A műgyanta esztrichek különösen ide-
ális megoldást nyújtanak akadálymentes zuhanyzókban, 
ahol alacsony a beépítési magasság miatt a padlóösszefolyó  
oldalán vezetett lefolyócsövek takaró rétege igen vékony.  

További előnye a műgyanta esztrichnek, hogy rendkívül 
gyorsan kiszárad (következő nap), ezáltal a felület közvet-
lenül használhatóvá, és csempével burkolhatóvá válik (nincs 
maradék nedvesség). Ezenkívül a szerkezet nem zsugorodik, 
és nem változtatja az alakját.
 

A műgyanta esztrich összetevői: tűzön szárított kvarchomok és hozzáadott 
kötőanyag (Sopro BH 869+ Sopro EEK 871).

Megjegyzés:
a műgyanta esztrichek tágulási együtthatója valamivel 
magasabb, mint a cement vagy kalcium-szulfát esztri- 
cheknek. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni, ameny-
nyiben  csempeburkolat kerül a műgyanta esztrich rétegre. 
Amennyiben a felület nagy hőingadozásnak (fűtik, nap-
sugárzás, stb.) van kitéve, és nagy formátumú csempével 
(csempe mérete > 0,5 m²) kívánják burkolni, a fektetéshez 
S2 ragasztó anyagot (Sopro megaFlex, Sopro MG–Flex) 
alkalmazzanak! Az esztrich nagyobb hosszváltozásait mind-
két vékony ágyazatú habarcs rendkívüli elasztikussága 
kompenzálja. A műgyanta esztrich hosszváltozását és ezzel 
együtt a tágulási együtthatóját változtatni lehet, mivel a 
hozzáadott kötőanyag mennyiségétől függ. Műgyanta 
esztricheket bizonyos keretek mellett lehet beépíteni, pl. a 
hőmérsékletnek 10 – 25 °C között kell lenni.   

S2 ragasztóágy, mely kompenzálja a feszültségeket.

S2 ragasztó 
ágyazat,
mely levezeti
a feszültséget

Hőingadozás esetén nagyobb 
hosszváltozás az esztrichben a 
műgyanták nagobb tágulási 
együtthatója miatt

A műgyanta esztrichek keverési aránya befolyásolja a 
nyomó- és hajlítószilárdságot illetve a habarcs pórusosságát. 
Ez kiváltképpen fontos, ha műgyanta esztrich habarcsot 
kapilláriszáró szigeteléssel alkalmaznak együtt. Általában 
a felület nem válik kapilláriszáróvá, ha az esztrich keverék 
nem tartalmaz elegendő műgyanta kötőanyagot. 
Amennyiben kapilláriszáró felületet kívánnak létrehozni, a 
műgyanta arányát meg kell növelni (keverési arány: 1 : 2; 
1 egység műgyanta : 2 egység kvarchomok). Lásd a 4. feje-
zet „Alapelvek”.

7.7
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Műgyanta esztrich habarcs keverése.

Nagyon kicsi beépítési felület (zuhanyzó/fürdőszoba), változó vagy csekély beépítési magasság esetén a műgyanta esztrichek 
jelentik legtöbbször az egyetlen, de hosszútávon működőképes megoldást. 

Műgyanta esztrichek

Epoxi esztrich bedolgozása kis építési magassággal rendelkező fürdőszobá-
ban.

Zuhanyzó felülete műgyanta esztrichhel.

7.7



312

Esztrichek és padlófűtés rendszerek7.57.8

Padlórendszerek / szerelt padló szerkezetek

Az iparban és az irodaépületeknél egyre többször lehet pad-
lórendszerekkel és szerelt padló szerkezetekkel találkozni. 
Ez azzal hozható összefüggésbe, hogy az épületgépészeti 
szereléseket napjainkban a nyerspadlón végzik. A minden-
kori szerelési magasság teszi szükségessé, hogy a tényleges 
padló lábakon, az épületgépészeti szerelvények felett álljon.

1. Nedves szerelt padló szerkezet 

Itt általában kalcium-szulfát esztrichről van szó, melyet egy 
felállványozott (előzőleg fóliával leterített) „zsaluszerke-
zetre“ építenek be. Megszilárdulása után a kalcium-szulfát 
esztrich további burkolására vonatkozó általánosan ismert 
szabályok érvényesek.

Szerelt padló szerkezetek

Folyékony kalcium-szulfát esztrich állványozott padlószerkezeten.

Üreges padlószerkezet az épületgépészeti terv által meghatározott, állítha-
tó magassággal szerelhető.



313

Esztrichek és padlófűtés rendszerek 7.57.8

Padlórendszerek / szerelt padló szerkezetek

A kerámiák „eldeformálódását“akkor is jól észre lehet venni, 
ha nem törnek el. Ezek a habarcsrendszerek annyira elaszti-
kusak, hogy az olyan deformálódást, mely a ragasztóréteg 
elcsúszásának formájában keletkezik, úgy fel tudják venni, 
hogy a lap nem reped el. Másrészről viszont olyan stabil 
kötést, olyan egységes egészet képeznek a kerámia lap és az 
szerelt padlókonstrukció között, mely egy bizonyos pontig 
törés nélkül képes deformálódni. 

„Rendkívül elasztikus S2 habarcsrendszerek“

Száraz szerelt padlórendszer kialakítása lépcső esetén. 

Padlólemezek oldalán lévő nút biztosítja, hogy az elemeket egyenletesen 
lehessen egymáshoz csatlakoztatni.  

2. Nedves szerelt padló szerkezet

A száraz üreges padlók gyárilag előkészített, általában négy-
zet vagy téglalap alakú lapokból állnak. Ezeket a különálló 
lapelemeket az építkezés helyszínén megfelelő rendszer- 
ragasztóval (általában műgyanta tartalmú) a kialakított 
nútok vagy egyéb összedolgozási rendszer segítségével egy 
nagy önhordó táblává ragasztják. A gyári előkészített lapok 
általában kalcium-szulfátból készülnek, de egyes esetben 
lehetnek azonban cement alapú habarcskeverékből is.
Beépítésük után a gyártók által megadott adatok alapján 
burkolhatók direkt módon is. 

Amennyiben kerámia vagy természetes kő burkolat fekte-
tésére kerül sor figyelembe kell venni, hogy ezek a padlók 
bizonyos fokú lehajlással és teherbíró képességgel rendel-
keznek. Erről a gyártóknak minden esetben van tapasztala-
tuk. Amennyiben nagyon deformálódnak, nem lehet direkt 
módon kerámiával vagy természetes kővel rájuk burkolni, 
ezért a padló várható közlekedési terhelését a tervezés 
során minden esetben figyelembe kell venni.

A gyakorlati tapasztalatok és a különböző vizsgálatok azt 
mutatják, hogy kétféle variáció ajánlott a burkoláshoz..

A. Fektetés rendkívül elasztikus  
 S2 vékony ágyazattal

Sopro megaFlex S2 Sopro megaFlex S2 turbo

Sopro MG-Flex® schnell

C

D
IN

EN 12 004

2 S2

Eu

rópai szabvány

FT

C

D
IN

EN 12 004

2 S2

Eu

rópai szabvány

FTC

D
IN

EN 12 004

2 S2

Eu

rópai szabvány

FT
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Padlórendszerek / szerelt padló szerkezetek

Az szerelt padlórendszer és a gyártók adatai alapján kétféle alapozó alkalmazható.

B. Fektetés feszültségmentesítéssel

Az építkezésen lévő bizonyos feltételek mellett észszerű az 
üreges padlórendszert feszültségmentesítő réteg kialakítá-
sával is stabilizálni. A Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558) 
merevíti és megerősíti a szerkezetet és emellett kiválóan 
burkolható is.

Alapozás

Vizes alapozórendszer

Műgyanta lapú alapozórendszerek 

Sopro FliesenDämmPlatte 
(FDP 558)

Sopro Grundierung (GD 749)
vizes műgyanta diszperzió     
„jól át kell utána szellőztetni“

Sopro MultiGrund (MGR 637
Gyorsan száradó, egykomponensű, rendkívül kör-
nyezetbarát műgyanta ala po zó. Különösen ajánljuk 
nagy formátumú kerámia lapok kálcium-szulfát  
esztrichekre (anhidrit esztrichek) történő fektetésé-
nél valamint minden fajta szívó- és nem szívóképes 
aljzat előkezeléséhez. Felhordásához használjanak 
rövid szőrű hengert.  A homokkal történő beszórás-
hoz használjanak Sopro QS 511-et.  

Sopro Epoxi-Grundierung (EPG 522)
Oldószermentes, nem pigmentált, kétkomponensű 
epoxi folyékony gyanta. Kalcium-szulfát esztrich 
alapozója szerelt padlórendszereken nagy formátu-
mú lapok burkolásánál.
A homokkal történő beszóráshoz használjanak 
Sopro QS 511-et.

Feszültségmentesítő réteg fektetése flexibilis ragasztóval szerelt, üreges 
padlókonstrukcióra.

7.8
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Mozgó fugák az esztrichben

Választó rétegen vagy úsztatott konstrukcióban létrehozott esztricheket nem lehet egy, végtelen nagy felületként előállítani 
Ez azt jelenti, hogy a tervezőnek az esztrich felületét mezőkre kell osztani. Ez egy fontos és szükséges lépés, mivel a vékony 
rétegű esztricheknek is megvan a sajátosságuk, mégpedig az hogy megrövidülnek (száradás utáni zsugorodás), illetve a 
hőmérséklet változásának hatására meghosszabbodnak. A fugák nélkül létrehozott esztrich felületekben elkerülhetetlen, 
hogy kontrollálhatatlan repedések alakuljanak ki, a bennük keletkezett feszültség hatására. Ennek elkerülésére a következő 
méretezést be kell tartani esztrich felületek kialakításánál:

Figyelem:
Az úszó esztrichen kialakított szükséges mozgó fugákat magasság jelölővel (Sopro EstrichDehnDübel EDD) kell ellátni  a 
dinamikus terhelés által létrejött hinta effektus ellen.

*  ZDB ismertető „Burkolat cement esztrichen“
** ZDB-ismertető „Burkolat kalcium-szulfát esztrichen“

Cement esztrich*:

fűtetlen: Oldalhossz kb. 8 m

Mező mérete kb. 60 m²

fűtött: Oldalhossz kb. 6,5 m

Mező mérete kb. 40 m²

Kalcium-szulfát esztrich**:

fűtetlen: Oldalhossz kb. 20 m

fűtött: Oldalhossz kb. 10 m

Mező mérete kb. 100 m²
A Sopro Esztrich dilatációs dübelt  (EDD 152)már a mozgó fugák kialakításá-
nál beépítik.
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Mozgó fugák az esztrichben

A dilatációs mezők nagyságának korlátozása mellett kiegészítő fugákat illetve elválasztásokat kell az esztrichbe beiktatni, ha 
• fűtött és fűtetlen felületek találkoznak,
• ha az esztrichben különböző fűtéskörök találhatók, 
• építési fuga vagy
• ajtónyílás található a területen.

Nagy formátumú csempe esztrich felületen

A padló burkolatok kialakításának terén a kerámiák piaca teljesen átalakult az elmúlt években. Az építtetők főleg a nagy 
formátumú csempéket és lapokat keresik (60 x 60 cm, 80 x 80 cm, 100 x 100 cm, 40 x 80 cm, stb.), melyek általában problé-
mamentesen burkolhatók. Vita a nagy formátumok fektetésével kapcsolatban egyedül az esztrichbe tervezett illetve meg-
lévő mozgó fugák látványáról alakul ki, ami ebben az összefüggésben valamelyest csorbát szenved.

Szabványos kivitelezésnél az általános építési előírásokat valamint a Német Központi Építőipari Szövetség már említett 
„Burkolatok cement esztrichen“ illetve „Burkolatok kalcium-szulfát esztrichen“című kiadványait vegyék figyelembe. Az ott 
megadott mozgó fuga távolságok nagy formátumú lapok esetén gyakran korlátozzák a kialakítási lehetőségeket.  

A szokásos eljárásnál a mozgó fugáknak az aljzatból kiindulva bele kell érniük a burkolatba. Ezek a burkolatban 
látható fugahálót képeznek.

Szabvány
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Mozgó fugák az esztrichben

Δ lkb. 8 m kb. 8 m

A klasszikus építőipari megoldásnál a mozgó fugát beépítik az esztrichbe, gondosan lezárják, majd  
néhány cm-rel arrébb újra kialakítják.   

A kiválasztott padlóburkolat szép látványának megőrzésé érdekében az építkezés helyszínén különleges megoldásokat 
kérnek. 

1. megoldás
A meglévő mozgó fuga beépítése a műgyantába, és új fuga kialakítása fűtetlen esztrichen (CA(F) és CT)

A meglévő fugák beágyazása a fűtetlen cement vagy kalcium-szulfát esztrichbe a klasszikus építőipari megoldást testesíti 
meg. A meglévő mozgó fugát esztrichhel vagy más műgyanta bázisú anyaggal (Sopro RissHarz RH 648, Sopro BauHarz BH 
869, Sopro Gießharz GH 564) gondosan lezárják. A burkolat fektetésének megkezdése előtt bevágják az új mozgó fugát a 
megfelelő helyre az egész esztrich felületbe, ami a burkolatban egyenes vonalban fut. Mindig vegyék figyelembe az ismer-
tetőkben előírt dilatációs mezők mérteit!  

Esztrich mező

új, bevágott mozgó fuga az esztrichben

megszüntetett mozgó fuga az esztrichben

megszüntetett mozgó fuga az 
esztrichben

új, bevágott mozgó fuga

Esztrich mező
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Mozgó fugák az esztrichben

A régi fuga megszüntetése, és egy feszültségmentesítő réteg létrehozása lehetővé teszi, hogy a 
későbbiekben, a burkolatban más helyen alakítsák ki a mozgó fugákat.  

2. megoldás
A fugákat lezárják a fűtetlen esztrichben, majd feszültségmentesítik a felületet. 

Amennyiben egy helyiségben pl.: kettő, maximális méretű dilatációs mező van, akkor ezeket műgyanta alapú anyagokkal 
(Sopro RissHarz RH 648, Sopro BauHarz BH 869, Sopro Gießharz GH 564) gondosan le lehet zárni. Az esztrichet feszültség-
mentesítő réteggel (Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558) 4 mm/7 mm vagy Sopro Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus 
(AEB plus 639)) el lehet választani a kerámia burkolattól. A fektetéshez S1 vagy S2 ragasztó anyagot használjanak! ≥ 100 cm 
csempemérettől  kizárólag S2 ragasztó anyagok (Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2/Sopro MG-Flex® MicroGum® 
Flexkleber S2 schnell vagy Sopro megaFlex S2/Sopro megaFlex S2 turbo) alkalmazhatók! A kerámia burkolatban a dilatációs 
mezők kiosztásától függően 8 – 10 m-ként mozgó fugákat kell elhelyezni!  

kitöltött és lezárt
mozgó fuga

feszültségmentesítés  
Sopro FliesenDämmPlatte 
(FDP 558) 
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Megjegyzés:
A fent leírt megoldások műszakilag teljesen megbízhatók, és olyan lehetőségeket biztosítanak a burkolóknak, melyekkel egy 
teljesen megváltozott burkoló anyag piacon látványos, minőségi, biztos és tartós burkolatot tudnak létrehozni nagy formá-
tumú lapokból. Mivel ezek a különleges rendszerek sem szabványokban , sem ismertetőkben nem szerepelnek, alkalmazá-
suknál külön megállapodást kell kötni az építtetővel  
Alapjában véve a kalcium-szulfát és folyékony kalcium-szulfát esztricheket a DIN 18 560 2. és 4.része alapján kell előállítani. 
A fent leírt megoldások igénybevétele esetén tartsák be a maradék nedvességtartalomra vonatkozó előírásokat (cement 
esztrich ≤ 2,0 CM-%, fűtetlen kalcium-szulfát esztrich ≤ 0,5 CM-% ill. fűtött ≤ 0,3 CM-%)! Az éleknél sem képződhet 
feszültség, valamint a mozgó fugák sem lehetnek pl., ragasztó anyag maradványoktól szennyezettek!
A megoldások min. 8 mm vastag csempére vonatkoznak. A szerkezetek kialakításánál az építési fugákat nem lehet ezekkel 
a módszerekkel áthidalni vagy helyüket megváltoztatni. Az áthidalást követően a fűtőköröket nem lehet különböző hőmér-
sékleten üzemeltetni.  
A megoldási lehetőségeket az építési tervtől függően érdemes minden egyes esetben a Sopro alkalmazástechnikusával 
egyeztetni.  .

Fűtött esztricheken is lehetséges a mozgó fugák áthe-
lyezése a burkolatban feszültségmentesítő rendszer,   
(Sopro FliesenDämmPlatte , FDP558), esztrich dilatációs 
dübel (Sopro EstrichDehnDübel, EDD 152) és rendkívül 
flexibilis S2 ragasztó anyagok (pl.: Sopro megaFlex S2)  
alkalmazásával.

3. megoldás
A mozgó fugák áthidalása fűtött esztricheknél megfelelő magasság biztosításával és feszültségmentesítéssel 

A meglévő dilatációs mezők mérete megváltoztatható, ha nem illeszkednek a mozgó fugák a burkolat egységes látványá-
hoz. Ehhez az esztrich fugák körüli magasságát kell biztosítani, amihez alkalmazzanak Sopro EstrichDehnDübel-t (EDD 152 
- esztrich dilatációs dübel). Ezután pedig feszültségmentesítsék a burkolatot. Így a mozgó fuga vízszintes mozgása nincs 
korlátozva, ezáltal a továbbiakban is képes az esztrich hosszának változásait felvenni.
A Sopro Esztrich dilatációs dübeleket (EDD 152) kb. 30 cm-es távolságban kell egymástól beépíteni! A dübeleket Sopro 
DünnBettEpoxi-val (DBE 500) dolgozzuk be. A beépítési magasságot a fűtéscsöveknek a beágyazási magassága határozza 
meg, de legalább 2 cm-nek kell lennie!
A stabilizált esztrich felületre lehet a feszültségmentesítő lemezeket (Sopro FliesenDämmPlatte 4/7 mm, FDP 558) fektetni. 
Az összes réteg ragasztásához használjanak S2 ragasztót (Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2/Sopro MG-Flex® 
MicroGum® Flexkleber S2 schnell vagy Sopro megaFlex S2/Sopro megaFlex S2 turbo)! A csempeburkolatban lévő mozgó 
fugák fussanak párhuzamosan a lefektetett csempeburkolat szélén az áthidalt régi fugákkal! Tartsák be a kb.. 8 – 10 m-es 
dilatásiós mezőket.

Mozgó fugák az esztrichben
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Rapidur® FE 
Fließestrich  
FE 678

Rapidur® M1 
SchnellEstrichMörtel 
769

Rapidur® M5 
SchnellEstrichMörtel 
747

Környezetkímélő esztrichek*

Rendszerfelépítés vázlata

Sopro termékrendszerek a   
fenntartható építéshez

N
agyon környezetkím

él
őN

agyon környezetkím
él
ő

N
agyon környezetkím

él
ő

 * Termékeinkről teljes áttekintést a fenntarthatósági brosúráinkban talál.
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