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Esztrich és műgyanta

Sopro SMART rendszer

Esztrich és műgyanta

®

Könnyű | Ásványi | Kiegyenlítő | Gy
Gyors | Hordozóképes

Szárazesztrich rendszerek
helyett
Tökéletesen sík felület
nagy formátumokhoz
Gyorsan megszilárdul,
nem éghető, hő- és
hangszigetelő
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LZ 987

Sopro SMART® LZ
Könnyűadalék
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Ásványi alapú könnyűadalék üveggranulátumból gyors és könnyű
bekeverésű, kiválóan hőszigetelő, könnyű kiegyenlítőréteg előállításához Sopro Rapidur® B5-tel. Alkalmazható kötésben lévő mindenfajta réteghez 20 mm-ig. A szárazesztrich rendszerek alternatívája.
Csőáttörések, nagyobb üregek és szaniterblokkok körüli területek kitöltésére. Különösen jól alkalmazható felújításokhoz. Laza feltöltésekhez is
felhasználható. A Sopro SMART® rendszer része Sopro PanzerGewebe
eXtra-val és Sopro VarioFließSpachtel-lel.

n
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•

beltérre, padlóra
ásványi alapú
szemcseméret: 4 – 6 mm
nagy nyomószilárdság
kis felületterhelés
új építéshez
szárazesztrich rendszerek alternatívája
A DIN 4102 alapján A1 (nem gyúlékony) építőanyag osztályba
sorolt
ellenáll a nedvességnek, hosszú bedolgozási idő
Sopro SMART® rendszer része
hang- és hőszigetel
Rapidur® B5 alkalmazásával kb. 12 óra elteltével kész felületet kapunk,
ami a következő réteg fogadására alkalmas
szivattyúzható

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN 4102: A1 építőanyag osztály (nem gyúlékony)
– Vizsgálati jelentés: zajszint csökkenés a DIN EN ISO 10140-1 alapján: 10 dB-ig
– Vizsgálati jelentés: hővezetőképesség kb. 0,075 W/mk

Anyagszükséglet:
kb. 10 l/m² (1,6 kg/m²)
cm rétegenként;
kb. 1.000 l/m³ (160 kg/m³)

SEB 767

Rend. sz.
987-10

Sopro Rapidur® B5
Gyorsesztrich-képző
adalék
SchnellEstrichBinder
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Kiszerelés

Raklap 

Zsák: 9 kg (55 l)

285 kg

Műanyagnemesítésű, speciális kötőanyag gyorsan szilárduló, nagy
teherbírású és gyorsan burkolható cement esztrichek létrehozásához
a DIN 18560 alapján. A CT-C45-F7 minőségi osztályt 28 nap elteltével
eléri. Alkalmas fűtött-, kötő- és úszóesztrichekhez, valamint választórétegre kerülő esztrichekhez. Különösen alkalmas gyors, határidős esztrich
munkákhoz. A DIN EN 12620 alapján az építkezés helyszínén, esztrich
homokkal 1 : 5 arányban (szemcseméret pl. 0 - 8 mm) kell bekeverni. A
Sopro SMART® rendszer része.
• kül- és beltérre, padlóra
• burkolható: csempével kb. 3 nap elteltével (vastag burkolatok
esetén, mint pl.: linóleum, PVC, fa burkolatok, ügyelni kell a maradék
nedvességtartalomra)
• gyorsan szárad
• hosszú bedolgozási idő: 2 – 3 óra
• járható: 7 – 8 óra elteltével
• kiváló védelem a visszanedvesedés ellen
• alkalmas padlófűtéshez
• Sopro SMART® rendszer része
• szivattyúzható
• felfűthető 3 nap elteltével
• rendelkezésre állnak az anyaghoz megfelelő Sopro peremdilatációs
szalagok
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 170. o.)
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Anyagszükséglet:
(keverési arány 1 : 5)
kb. 3,5 kg/m² cm rétegenként ;
kb. 350 kg/m³

Rend. sz.
767-21

Kiszerelés

Raklap 

Zsák: 25 kg

1000 kg

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!
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Esztrich és műgyanta

Esztrich és műgyanta
TRB 421

Trassz cement
TrassBinder
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Cement alapú, trassz tartalmú speciális kötőanyag vastag ágyazatok,
mono szemcsés és illesztőhabarcsok előállításához. Krémes, jól eldolgozható, nagyon ellenálló és sűrű habarcs előállításához kül- és beltéren,
különösen kényes és elszíneződésre hajlamos természetes kövek,
valamint cotto, betonkő és kerámia burkolatok fektetéséhez. Magas
trassz tartalma csökkenti a mészkivirágzás és az elszíneződés veszélyét.
A még hatékonyabb átszivárogtatás és a behatoló víz jobb elvezetése
érdekében Sopro DrainageMatte beépítését javasoljuk.
Az építkezés helyszínén homokkal (szemcseméret: 0 - 4 mm) vagy esztrich homokkal (szemcseméret: 0 - 8 mm) keverhető. Átszivárogtató
habarcsot 2 - 5 mm, 5 - 8 mm vagy 8 -12 mm szemcseméretű zúzalék vagy
4 - 8 mm szemcseméretű kúlé kavics hozzáadásával állíthatunk elő.
Alkalmas vastag ágyazat és illesztőhabarcs előállítására Sopro
EpoxiEstrichKorn-nal, illetve átszivárogtató habarcsnak Sopro
DrainageEstrichKorn-nal.
•
•
•
•

kül- és beltérre
15 mm-es habarcsvastagságtól
krómszegény az 1907/2006/EK szerint
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 8. sor (lásd 170. o.)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

yag

n
Kötőa

* Keverési arány: 1 : 4
		 (20 kg TrassBinder : 80 kg
		 EpoxiEstrichKorn)
** Keverési arány: 1 : 4
		 (20 kg TrassBinder : 80 kg
		 DrainageEstrichKorn)

Anyagszükséglet:
3,5 – 4,0 kg/m² cm rétegenként;
illetve 350 – 400 kg/m³

DRM 653

Szivárogtató lemez
DrainageMatte
8 mm

Optimális
vízelvezető
képesség

Rend. sz.
350422

Kiszerelés

Raklap 

Zsák: 20 kg

840 kg

Nagy sűrűségű polietilénből készült szivárogtató lemez speciális szűrőhálóval, mely megfelelő horizontális vízmentesítést biztosít erkélyek és teraszok,
lépcsők Sopro DrainageMörtellel fektetett kerámia vagy természetes
kőburkolata alatt. A szivárogtató lemezt a DIN 18195 szabvány szerint
rugalmas szigetelő habarccsal vagy szigetelőanyagokkal lehet fektetni, pl.
Sopro Thene® Bitumen-Abdichtungsbahn. Alkalmazható műgyanta alapú
habarcsokhoz is, pl. Sopro BauHarz és Sopro DrainageEstrichKorn
vagy átszivárogtató habarcsokhoz, pl. Sopro TrassBinder és Sopro
DrainageEstrichKorn.
• kültérre, padlóra
• megbízható vízszigetelést nyújt Sopro DM 610 együttes
alkalmazásával
• kerámia és természetes kőburkolat alá
• kiválóan terhelhető
• csekély beépítési magasság: kb. 8 mm
• könnyen leteríthető
• nem öregszik el, formatartó

Anyagszükséglet:
kb. 1,05 m2/m2
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Rend. sz.
653

Kiszerelés
Tekercs: 12,5 m (100 cm széles)

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Raklap 
kb. 60,5 kg

Rapidur® M1

Sopro Rapidur® M1
Kész gyorsesztrich
habarcs
SchnellEstrichMörtel
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Műanyagnemesítésű, készkeverék speciális háromkomponensű
kötőanyag rendszerrel zsugorodásmentes (formatartó), gyorsan
szilárduló és burkolható cementesztrichek létrehozásához.
Az EN 13 813 alapján CT-C40-F6 besorolást már kb. 24 óra, a CT-C50-F7
besorolást pedig már kb. 28 nap elteltével eléri.
Nincs szükség hozzáadott adalékra.
Alkalmas fűtött-, kötő- és úszóesztrichekhez és választórétegre kerülő
esztrichekhez.
Különösen alkalmas gyors és határidős esztrich munkákhoz.
• kül- és beltérre, padlóra
• burkolható: csempével kb. 4 óra elteltével; vastag burkolatok
esetén, mint pl. linóleum, PVC, parketta: 24 óra múlva, a maradék
nedvességtartalom ≤ 2,0 CM%
• nincs szükség hozzáadott adalékra
• nyitott idő kb. 20 - 30 perc
• járható kb. 2 óra múlva
• rétegvastagság 12 - 80 mm
• kiemelkedő védelem a visszanedvesedés ellen
• alkalmas padlófűtéshez
• nagyon gyors munkavégzés
• szivattyúzható
• minimális zsugorodás
• felfűthető kb. 1 nap elteltével
• szemcseméret: 0 - 4 mm
• kerítésoszlopokhoz is alkalmazható
• az ajánlott Sopro peremdilatációs szalagokat lásd a 94. oldalon
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Rapidur® M5

Anyagszükséglet:
kb. 1,8 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

30520

Zsák: 25 kg

1050 kg

Rapidur® M 5
Kész gyorsesztrich
habarcs

Műanyagnemesítésű, száraz készkeverék gyorsan szilárduló és rövid
időn belül burkolható cementesztrichek különösen gazdaságos
létrehozásához. Az EN 13813 alapján CT-C35-F5 minőségű 7 nap után,
CT-C40-F6 minőségű 28 nap után. Nincs szükség homok hozzáadására. Alkalmas fűtött-, kötő- és úszóesztrichekhez és választórétegre kerülő
esztrichekhez. Különösen alkalmas időtakarékos és határidős esztrichmunkákhoz, valamint kerítésoszlopok ágyazásához.

SchnellEstrichMörtel
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Anyagszükséglet:
18 – 220 kg/m2 cm esztrich rétegenként,
1800 – 22000 kg/m3

• kül- és beltérre, padlóra
• burkolható: csempe és járólap esetén kb. 24 óra múlva, nagyon
vastag burkolatok esetén, mint pl. linóleum, PVC, parketta, fa burkolóanyagok maradék nedvességtartalom ≤ 2,0 CM% (fűtetlen)
• nincs szükség homok hozzáadására
• bedolgozási idő: kb. 40 - 60 perc
• járható: kb. 12 óra múlva
• kiváló védelem visszanedvesedés ellen
• rétegvastagság: 12 - 100 mm
• alkalmas padlófűtéshez
• ténylegesen fűthető: 3 nap elteltével
• szivattyúzható
• szemcseméret 0 - 4 mm
• esztrichhez megfelelő peremdilatációs szalag 94. oldalon
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz.
747

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1000 kg

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!
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Esztrich és műgyanta
DM 610

Kész esztrich
átszivárogtató habarcs
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Drainagemörtel

•
•
•
•
•
•
•
•
•



EE 771

padlóra, kül- és beltérre
burkolható 3 nap elteltével
nyomási szilárdság 28 nap elteltével kb. 25 N/mm2
húzószilárdság 28 nap elteltével kb. 4 N/mm2
kiemelkedő vízáteresztő képesség
különösen jól bedolgozási tulajdonságok
szivattyúzható
ágyazóhabarcs felhordásához 2 cm rétegvastagságtól
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Anyagszükséglet:
16 kg/m2 cm esztrich rétegenként

Rend. sz.

Epoxi habarcs

Oldószermentes, pigmentált, gyorsan kikeményedő, epoxi bázisú,
kétkomponensű műgyanta. Ellenáll a dörzsölésnek, nyomásnak,
karcolásnak. Kiválóan előállíthatóak belőle kötésben vagy választó rétegen lévő vékony rétegek, de nagyobb szintkülönbségek kiegyenlítésére
is alkalmas. Alkalmas mosdóbekötéseknél, padlóösszefolyóknál vagy
faláttöréseknél megszakadt fugák kapilláris zárására.
Javítóhabarcsként felhasználható fal- és padlófelületek gyors javítására.
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Trasszcement kötésű száraz készhabarcs természetes kövek, térburkolatok, illetve csempék és járólapok kültéri fektetéséhez. A különleges
szűrőréteg által rendkívül vízáteresztő habarcságy alakítható
ki, amelynek jelentéktelen a kapilláris szívóhatása. Ez megbízhatóan
megakadályozza a víz által okozott károsodásokat, mint pl. a fagyás
okozta kár és szerkezeti roncsolódásokat balkonokon, teraszokon, emelvényeken, lépcsőkön és mindenféle kültéri burkolatokon.
Az átszivárogtató hatás növelhető Sopro DRM 653 átszivárogtató
lemez beépítésével. A burkolóanyagokat friss-a-frissre eljárással Sopro
HaftSchlämme Flex-szel építik be.

t

250024

•
•
•
•
•
•
•
•

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1050 kg

bel- és kültérre1), falra, padlóra
burkolható: 24 óra elteltével
nagyfokú hőellenálló képesség
SR-C60-F15 minőséget már 3 nap elteltével eléri
bedolgozási idő: kb. 60 perc
járható: kb. 12 – 24 óra elteltével
GISCODE RE1
csak szakemberek részére!

Kültéri alkalmazás esetén kérjen
alkalmazástechnikai tanácsadást.

Rend. sz.

Anyagszükséglet:
kb. 1,7 kg/m² mm rétegenként
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Kiszerelés

Raklap

771-25

Vödör: 25 kg

675 kg

771-10

Vödör: 10 kg

420 kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Esztrich és műgyanta
SoproDur® HF-L
Nagyszilárdságú
epoxi lakk
EpoxiLack hochfest

Kétkomponensű műgyanta védőbevonat cementkötésű aljzatok, mint
pl. esztrich és betonfelületek, illetve Sopro FließSpachtel hochfest-tel
előállított közvetlenül használatos felületek mechanikus és vegyi igénybevétel elleni védelmére. Vízálló felületvédő réteggé szilárdul, ezért
alkalmas friss esztrichek utókezeléséhez is.
•
•
•
•
•
•

kül- és beltérre, padlóra
rendkívül kopásálló
oldószermentes
vegyszerálló
hengerelhető, kenhető, szórható
csúszásmentesítés esetén Sopro Quarzsand grob kvarchomokkal
megszórva
• csak szakemberek részére!
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– vizsgálati jelentés: SoproDur® HF-L Sopro Quarzsand grob-bal beszórva megfelel az
R11-es csúszásmentességi besorolás feltételeinek

steingrau RAL 7030*

Rend. sz.

Anyagszükséglet:
300 - 400 g/m² rétegenként;
2 réteg szükséges

RH 646

Repedésjavító
műgyanta
RissHarz

Kiszerelés

Raklap

513-04

5 kg-os kiszerelés:
Vödör: 4 kg (A komponens)

240 kg

513-01

Flakon: 1 kg (B komponens)

60 kg

Kétkomponensű, folyékony, poliészter gyanta, esztrichen
keletkezett repedések erős lezárására, illetve kisebb javításokhoz.
•
•
•
•
•

bel- és kültérre, padlóra
gyorskötésű
víz- és időjárásálló
rendkívül nagy szilárdság
kiváló tapadás betonhoz, fémhez

10 db
esztrichszorítóval
Anyagszükséglet:
az aljzat érdességétől és az
alkalmazás módjától függ
*Nyomdatechnikai okokból a színek
eltérhetnek a kikeményedett anyag
színétől.

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Rend. sz.
646

Kiszerelés

Karton

Fémdoboz: 508 g

Vegyi anyagok tilalmáról szóló rendelet
hatálya alá esik

6 db (305 kg)
Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!
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Esztrich és műgyanta

HF-L 513

Esztrich és műgyanta
SOLID

Esztrich üvegszál
Estrichglasfaser

Esztrich és műgyanta

ECO 6 mm

Esztrich üvegszál 6 mm-es szálhosszúsággal, esztrichek minőségének
javításához. A kötési szakaszban levezeti a feszültséget, és minimalizálja
a korai repedések kialakulásának lehetőségét.
Alkalmazható mindenfajta cement esztrichhez. Az építkezés helyszínén
adják hozzá a szárazkeverékhez (esztrich homok, esztrich kötőanyag vagy
készhabarcs).
• egyszerűen, csomómentesen elkeveredik
• nem jelenik meg a felület felszínén
• nem változtatja meg a keverővíz mennyiségét és a bedolgozási tulajdonságokat
• praktikus adagolás az előnyös kiszerelésű zacskókkal

BH 869

Anyagszükséglet:
0,75 - 1 kg/m³ esztrich

Rend. sz.

Építési műgyanta

Kétkomponensű epoxi bázisú műgyanta. Felhasználható minden sima
aljzatra alapozóként vagy tapadásnövelőként, betonra vagy cement
esztrichre tökéletesen záró és vegyszerálló felület képzésére. Kiválóan alkalmas nagy mechanikai, illetve vegyi terhelésnek kitett
csarnokok és műhelyek aljzatának kialakítására. Alkalmazható vízát
eresztő kőzúzalék ragasztóként, beton aljzat vagy betonelemek javítására. Uszodaépítésnél fugák kapillárisainak lezárására. Felhasználás
módjától függően Sopro kvarchomokkal keverhető.
Vékony műgyanta vagy átszivárogtató réteg előállításához Sopro
EpoxiEstrichKorn-nal vagy Sopro DrainageEstrichKorn-nal alkalmazható.

BauHarz

Szórható

646

•
•
•
•
•

Anyagszükséglet:
alapozóként 250–350 g/m2;
habarcsként mm rétegenként és
a felhasznált homokmennyiségtől
függően 170–210 g/m2;
habarcs műgyanta kb. 70 g/m²
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Építőanyag

Kiszerelés

Karton

Zacskó: 20 x 1 kg

20 db (20 kg)

kül-és beltérre, falra és padlóra
bedolgozási idő (építési műgyantaként) kb. 50 perc
járható (építési műgyantaként) kb. 12 óra elteltével
GISCODE RE 1
csak szakemberek részére!

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

869-12

Vödör: 12 kg (kombi edény)

360 kg

869-05

Vödör: 5 kg (kombi edény)

225 kg

869-01

Doboz: 1 kg (kombi edény)

240 kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

EEK 871

Műgyanta esztrich
szemcse
EpoxiEstrichKorn
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A Sopro EpoxiEstrichKorn egyenletes szemeloszlási görbével rendelkezik,
Sopro BH 869-cel együttesen alkalmazva gyorsan megkötő és burkolható műgyantát alkot, melyet a DIN EN 13813-re hivatkozással
SR-C25-F7 minőségi osztályba soroltak.
Kiemelkedő a kopásállósága, nyomó-, húzó- és tépőszilárdsága.
Alkalmas vékony ≥ 15 mm kiegyenlítő rétegek előállítására, kötő vagy
elválasztó rétegen, valamint úszó eljárású fektetéshez.
Ideális felújításokhoz. Alkalmazható vastag ágyazat kialakításához
Sopro TrassBinder-rel.
• Különösen gazdaságos keverési arány:
1 zsák (25 kg) Sopro EpoxiEstrichKorn : 1 kg Sopro Bauharz
• kiválóan ellenáll a mechanikus és hőterhelésnek
• SR-C25-F7 minőségi besorolású már 3 nap elteltével*
• nyitott idő kb. 1 óra
• járható kb. 8 óra elteltével
• burkolható kb. 24 óra elteltével
• tüziszárított
• vízmentes, műgyantakötésű
• kül- és beltérre
*Sopro BH 869-cel

Rend. sz.

Átszivárogtató habarcs
szemcse

A Sopro DrainageEstrichKorn a Sopro BH 869-cel együttesen alkalmazva vízáteresztő műgyanta habarcsot alkot, melyet a DIN EN
13813-re hivatkozással SR-C20-F6 minőségi osztályba soroltak. Kerámia
burkolatok, beton és természetes kő lapok alatti vékony átszivárogtató,
vízáteresztő, kivirágzásmentes habarcságyazat előállításához.
Ideális felújításokhoz csekély beépítési magasságoknál. Kiváló feldolgozási tulajdonságai és hosszú nyitott ideje alkalmassá teszi kültéri
alkalmazáshoz. Alkalmazható átszivárogtató réteg kialakításához Sopro
TrassBinder-rel, az átszivárogtató hatást Sopro DrainageMatte beépítésével jelentősen meg lehet növelni.

871

DrainageEstrichKorn
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Anyagszükséglet:
kb. 17 kg/m² cm rétegenként
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Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1000 kg

• Rendkívül gazdaságos keverési arány:
1 zsák (25 kg) Sopro DrainageEstrichKorn : 1 kg Sopro Bauharz
• SR-C20-F6 minőségi besorolású már 7 nap elteltével*
• nyitott idő kb. 100 perc
• járható/burkolható kb. 12 óra elteltével
• tüziszárított
• vízmentes műanyagkötés
• kül- és beltérre
*Sopro BH 869-cel keverve

Anyagszükséglet:
kb. 16 kg/m² cm rétegenként

Rend. sz.
872

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1000 kg

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!
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Esztrich és műgyanta

Esztrich és műgyanta

Habarcs és esztrich adalék
Rapidur® EB 5

Rapidur® EB 5
Esztrichgyorsító
EstrichBeschleuniger

Aktív porkoncentrátum 32,5 vagy 42,5 szilárdsági osztályú portlandcement (CEM I), portland kohócement (CEM II), illetve portland mészkőcement (CEM II) kötésgyorsítására és gyorsan burkolható gyorsesztrichek
készítéséhez.

Habarcs és esztrich adalék

• beltéri és kültéri használatra
• burkolható: kb. 3-5 nap elteltével hidegburkolat
lerakása esetén
• bedolgozhatósági idő: kb. 45 perc
• járható 6–10 óra elteltével
• fűtőesztrichekhez is alkalmazható
• nagyon gazdaságos
• egyszerűen bedolgozható
Anyagszükséglet:
25 kg-os portlandcement zsákhoz
1 db 1,25 kg-os PE zsák

EPZ 764

Plasztifikáló
EstrichPlastifizierer

Rend. sz.
398647

Esztrich késleltető

Folyékony habarcs és esztrich adalék a nyitott idő meghosszabbítására és a cement habarcsok és esztrichek kezdeti szilárdságának késleltetésére. Ideálisan alkalmazható építkezéseken nagy felületek előállítására, valamint munkahézagok áthidalására. Különösen ajánljuk
meleg időben hosszú kiszállítási időt igénylő mixer esztrichekhez.

Anyagszükséglet:
0,2 – 0,8 % (max. 1,2%) a cement
súlyának, illetve 50 -200 ml/25 kg
cement (max. 300 ml/25 kg cement)

Keverékolaj
Mischöl

764

Anyagszükséglet:
50 – 125 ml 50 kg cementhez

Kiszerelés
Tubus: 120 ml

Karton
50 db

kül- és beltérre
a késleltetési időt az adagolással állíthatjuk be
meghosszabbítja az esztrich végleges megszilárdulásának idejét
kloridmentes

Rend. sz.

Kiszerelés

634-99

IBC tartály 1000 kg

634-25

Kanna: 25 kg

Raklap
–
600 kg

Kloridmentes, légbuborék-képző anyag építkezéseken kevert,
plasztikus, könnyen bedolgozható vakoló és falazó habarcsok,
beton és esztrichek előállításához.
A fagyállóság növelése, és a vízáteresztő képesség csökkentése érdekében.
•
•
•
•
•

Építőanyag

kül- és beltérre
megkönnyíti a lehúzást és a simítást
javítja a vízmegtartó képességet
javítja a nyomó- és hajlítószilárdságot
kloridmentes

Rend. sz.

•
•
•
•

122

480 kg

Anyagszükséglet:
120 ml-es tubushoz 200 l víz

EstrichVerZögerer

MÖ 772

Raklap

Doboz 10 kg (8 db 1,25 kg PE tasak)

Erősen plasztifikáló, magas koncentrátumú speciális anyag építkezéseken kevert esztrichek előállításához (úszóesztrichek, kötőesztrichek, ipari esztrichek). Fűtött esztrichekhez is felhasználható.
•
•
•
•
•

EVZ 634

Kiszerelés

kül- és beltérre
javítja a bedolgozhatóságot
csökkenti a hozzáadott víz mennyiségét
csökkenti a szívóképességet
növeli az időjárás állóságot

Rend. sz.
772

Kiszerelés

Raklap

Kanna: 5 l

477 kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Habarcs és esztrich adalék
Zsalu-leválasztó
olaj
Schalöl

Anyagszükséglet:
kb. 20 – 40 ml/m2 (átlagérték) a
zsaluzóanyag állapotától és fajtájától,
illetve a felhordás módjától függően

MFS 761

Habarcsfagyásgátló
Mörtel-Frostschutz

Oldószermentes betonelválasztó rétegképző anyag szívóképes, nem
szívóképes és sima zsaluzathoz, látszóbeton, sima és felületi struktúrával
rendelkező fal- és mennyezetelemek készítésére.
• sima és elszíneződésmentes betonfelületet eredményez
• tiszta zsalufelület érhető el az alkalmazásával
• rozsda- és penészgátló adalékanyagánál fogva acél-, illetve
fazsaluzathoz használható
• szórható
• csak szakemberek részére!

Rend. sz.
762

DM 763

Szigetelő
adalékszer
Dichtungsmittel

Anyagszükséglet:
a cement ill. cement töltősúlyának
0,5-1%-a
Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Raklap

Kanna: 10 l

528 kg

Kloridmentes, folyékony habarcsadalék a keverővíz fagypontjának
csökkentésére, és habarcsok és vakolatok kötésének/hidratációjának
meggyorsításához. A keverővízhez adagolva folyósít és csökkenti a keverővíz mennyiséget. Lehetővé teszi az építkezéseken kevert cement alapú
habarcsok beépítését -10°C-ig. Minden norma szerinti cement típushoz
alkalmazható.
•
•
•
•
•

Anyagszükséglet:
a cement súlyának 1-2%-a, ill.
250 – 500 g/25 kg zsák cement

Kiszerelés

Habarcs és esztrich adalék

BSO 762

leszállítja a víz fagyáspontját
meggyorsítja a hidratációt
megkönnyíti a bedolgozást, képlékenyítő hatású
javítja a habarcs vízvisszatartó képességét
csökkenti az anyag vízmennyiség-igényét 7-9%-kal

Rend. sz.
761

Kiszerelés

Raklap

Kanna: 6 kg

768 kg

A Sopro Dischtungsmittel folyékony, klorid mentes adalékszer a hely
színen kevert cement és mészcement habarcsok, valamint vakolatok
sűrűségének növelésére, illetve a bedolgozási jellemzőik egyidejű javításához. Fokozza a habarcs ellenálló képességét a vízbehatásokkal szemben.
• csökkenti a bekeveréshez szükséges vízmennyiséget
• csökkenti a felület kivirágzási hajlamát
• fokozza a fagyás-olvadás váltakozó hatásával szembeni
ellenálló képességet
• növeli az időjárásállóságot
• a páraáteresztő képességet nem befolyásolja
• csökkenti a bekevert habarcsban az alkotórészek
szétosztályozódási hajlamát

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

763-83

Kanna: 5 kg

450 kg

763-81

Flakon: 1 kg (12 db/karton)

480 kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.
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Speciális habarcsok és anyagok
KMT 402

Klinker habarcs
trasszal
KlinkerMörtel Trass

i

edet
er

Trassz
Speciális habarcsok és anyagok

•
•
•
•
•

kül- és beltérre
szemcseméret 0-2 mm
kézzel és géppel is bedolgozható
extra színek megrendelhetők
világosszürke

m é sz ete

s

t

er

Szürke, hidraulikus habarcs eredeti rajnai trasszal az DIN EN 998-2,
M 5 szerint, klinkertéglák, belőlük készült látszó falazatok, oszlopok,
stb. egyszerre történő falazásához és fugázásához.

Keverővíz:
kb. 7,0 l/zsák
Anyagszükséglet:
kb. 40 kg/m2
12 cm falvastagság esetén

TKM 887

Trassz
mészkőhabarcs
ment
or

350514

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1050 kg

Hidraulikus, száraz javítóhabarcs trasszal. Az DIN EN 998-1 alapján,
GP, CSII WO besorolású vakolóanyag, az DIN EN 998-2 alapján
M 3 falazóanyag. Javítóanyagként kifejezetten ajánljuk régi épületek
felújításához.
• szemcseméret 0-2 mm
• kézzel és géppel is bedolgozható
• kül- és beltérre

es

P

or

es

P

TrassKalkMörtel

Rend. sz.

m e nt

Keverővíz:
kb. 6,5 l/zsák

SchnellFestMörtel

Anyagszükséglet:
kb. 17 l friss habarcs
1 zsák tartalmából

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

50022

Zsák: 25 kg

1050 kg

Gyorshabarcs

Hidraulikusan, gyorsan, 5 perc alatt megszilárduló habarcs, korróziógátló, repedésmentes.

SchnellFestMörtel

• kül- és beltérre
• bedolgozási idő kb. 5 perc

Keverővíz:
kb. 6,75 l/zsák
Anyagszükséglet:
1 egység vízhez 3 egység SFM
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Építőanyag

Rend. sz.
350049

Kiszerelés
Zsák: 25 kg

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Speciális habarcsok és anyagok
Cement alapú, nagyon gyorsan szilárduló montázshabarcs. Már
nagyon rövid idő elteltével nagyfokú hajlító- és nyomószilárdságot ér el.
Erkély és lépcsőszerkezetekhez, valamint különböző műszaki szerkezetek
rögzítéséhez.

Racofix® 2000
Gyorsjavító

élő

yo

örny

ím

Nag

nk

k
ezet

gyúlékon
em

A1

y

N

Schnellmontagemörtel

DI

N 4102

•
•
•
•
•
•
•

kül- és beltérre
vízszigetelő
rozsdásodásgátló
nagy szilárdságú
repedésmentes
2 perc alatt köt
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Speciális habarcsok és anyagok

Racofix® 2000

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN 4102: A 1 építőanyag osztály (nem gyúlékony)
– Vizsgálati jelentés: a betonvasra nincs korrodáló hatása
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Anyagszükséglet:
1 egység vízhez 3 egység
Racofix® 2000, illetve
felhasználás módjától függően

Racofix® 8700
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Kiszerelés

Raklap

Vödör: 5 kg

360 kg

Cement alapú, nagyon gyorsan szilárduló montázshabarcs rögzítő
szerkezetek, szaniterek, fogasok és dübelek azonnali szereléséhez.
Szegélykövek fektetésénél gyorsító adalékként alkalmazható.

Racofix® 8700
Gyorsjavító

nk

Rend. sz.

N 4102

•
•
•
•
•
•
•

kül- és beltérre
vízszigetelő
rozsdásodásgátló
nagy szilárdságú
3-5 perc alatt köt
a DIN 4102-1 alapján nem éghető
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN 4102: A 1 építőanyag osztály (nem gyúlékony)
– Vizsgálati jelentés: a DIN 1053-1 alapján MG III
– Vizsgálati jelentés: a betonvasra nincs korrodáló hatása
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS

Anyagszükséglet:
1 egység vízhez 3 egység
Racofix® 8700, illetve
felhasználás módjától függően

BlitzZement

Gyorscement
BlitzZement

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

741-45

Vödör: 15 kg

495 kg

741-43

Vödör: 5 kg

360 kg

Cement alapú, kloridmentes, nagyon gyorsan megkötő szerelőhabarcs, mely rövid idő elteltével kiemelkedő hajlító- és nyomószilárdsággal rendelkezik. Krómszegény az 1907/2006/EK szerint.
•
•
•
•
•

rendkívül gyorsan megköt
rozsdásodásgátló
rendkívül nagy szilárdságú
repedésmentes
víztaszító

Rend. sz.
350058

Kiszerelés

Raklap

Vödör: 15 kg

495 kg

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!
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Speciális habarcsok és anyagok
WSM 680

Racofix® WSM
Vízbetörést gátló
anyag
WasserStoppMörtel

Speciális habarcsok és anyagok

Anyagszükséglet:
1,8 kg WSM 1 l űrtartalmú üreg
kitöltésére

WB 588

Racofix® Vízstopp
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Racofix® WaterBlock
Hybrid-Abdichtung 1-K

örn y ezetk

Cement alapú, műanyagnemesítésű gyors tömítőhabarcs vízbetörések eltömítéséhez pl. pincékben, aknák és csőtörések körül.
Kifejezetten jól használható nyomás alatt álló vízbetörésekhez. Vízzel
keverve a WSM 680 egy plasztikus, tixotróp, könnyen eldolgozható
tömítőhabarcsot képez. Különösen alkalmas fúrt lyukak szigetelésére Sopro Verkieselung használata után.
•
•
•
•
•
•

másodpercek alatt eltömíti a vízbetöréseket
rendkívül vízzáró
90 másodpercen belül megszilárdul
kloridmentes
korróziót okozó anyagoktól mentes
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz.
680

Kiszerelés

Raklap

Vödör: 5 kg

225 kg

Egykomponensű, rendkívül flexibilis oldószermentes és felhasználásra
kész univerzális, polimer bázisú szigetelőanyag. Sopro szigetelő fóliák
illesztéseinek és átlapolásainak, illetve Sopro szigetelő szalagok,
szigetelő mandzsetták és további formaelemek vízzáró ragasztásához. A ház körül felmerülő különféle alkalmazási területekhez.
• kül- és beltérre, falra, padlóra
• felhasználásra kész
• rendkívül rugalmas
• gyorsan kiszárad
• már 2 óra elteltével esőálló
• átfesthető
• UV-álló
• nedves felületekre is alkalmazható
• páraáteresztő
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések
– PG-AIV-F: építményrészek csempe és lap burkolataihoz kapcsolódó szigetelőrendszerek
általános építőipari tanúsítványai (abP) DSF 523, DSF RS 623, TDS 823, ZR 618, FDF
525/527, PU-FD 570/571 és további Sopro termékekkel
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS
Rend. sz.

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/mm/m2

Kiszerelés

Raklap

588- 03

Doboz: 3 kg

732 kg

588- 01

Doboz: 1 kg

684 kg

588- 71

Tubus: 438 g

648 kg

Racofix® WaterBlock alkalmazási területei

Tetőcserepek szigetelése és javítása

Kémények szigetelése és lezárása

Ereszcsatornák szigetelése és javítása

Tetőn átfedések szigetelése és lezárása

Ablakkeretek szigetelése

Repedések és hibák javítása
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Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Speciális habarcsok és anyagok
BLS 689

Furatkitöltő iszap
Bohrlochschlämme

Nedvesség elleni vízszintes záróréteg Sopro Verkieselung-gal.
Alkalmazható az aljzaton lévő üregekhez és repedésekhez. Ezen kívül felhasználható Sopro Verkieselung kapilláriszáró anyag reakciós katalizátoraként, valamint furatok kitöltéséhez. Minden téglából, betonból,
kőből készült ásványi alapú építményhez, valamint sziklaalapzathoz is.

VK 690

Anyagszükséglet:
kb. 1,0 kg/l üregenként

Rend. sz.

Kapilláris kitöltő

Speciális szilikátokat és hidrofobizáló összetevőket tartalmazó, oldószermentes, egykomponensű kapilláris kitöltő koncentrátum. A lyukfúrásos
eljárás során utólag bevitt kapilláris kitöltő és hidrofobizáló anyag horizontális vízzáró réteget képez, és megakadályozza, hogy a fal nedvesedjen. A nedvesedő falakat tartósan szárazon tartja.

Verkieselung

689

•
•
•
•
•
•

Kiszerelés

Raklap

Karton 30 kg (6 x 5 kg zacskó)

450 kg

bel- és kültérre, falra és padlóra
vizesedés ellen
só képződése ellen
fal nedvesedése ellen
alapozóként következő rétegek alá
fixálja az elhomokosodó vakolatot

Anyagszükséglet:
kb. 2,5 kg/fm a felület szívóképességétől függően, 10 cm falszélességnél

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

690-30

Kanna: 30 kg

480 kg

690-10

Kanna: 10 kg

600 kg

Kapilláris kiöntő
tölcsér

Kiöntő tölcsér a Sopro kapilláris kitöltő anyagához.

Verkieselungstrichter

VKT 020
EDD 152

Anyagszükséglet:
kb. 7-24 tölcsér 1 fm falhoz a
falvastagságtól függően

Esztrich dilataciós
dübel
EstrichDehnDübel

Rend. sz.
020

Kiszerelés

Karton

Karton: 20 db tölcsér

20 db

Acéllal erősített, műanyag burkolatú, flexibilis, speciális dübel.
Esztrichek elválasztó és dilatációs fugáinak utólagos összedolgozására. Beépíthető friss esztrichbe, mint magasság jelölő vagy csatlakoztató dübelezés.
• bel- és kültérre, padlóra
• ásványi esztrich számos fajtájához
• nem befolyásolja az esztrich tágulását, illetve zsugorodását

Rend. sz.
152
Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Kiszerelés

Karton

Karton: 10 db

10 db

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.
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Speciális habarcsok és anyagok

• kül- és beltérre
• Sopro Verkieselung-gal a feltörekvő nedvesség, a sókivirágzás és a
nedves falazatok ellen

Bitumenes anyagok
ISA 755

Kenhető bitumenes
szigetelő- és
védőfólia

Felhasználásra kész, oldószermentes, kenhető bitumenes védő- és
szigetelőfólia földdel érintkező beton, vakolat, téglafal, könnyű- és
pórusbeton, téglából épült pincefalak szigetelésére természetes agresszív
anyagok ellen. Száraz és enyhén nedves aljzatokra.

Isolier- & SchutzAnstrich

•
•
•
•
•

gyorsan szárad
felhasználásra kész
könnyen bedolgozható
szórható, hengerelhető és kenhető
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 170. o.)

Rend. sz.

Bitumenes anyagok

KDG 751

Kiszerelés

Raklap

Anyagszükséglet:
150 – 200 g/m²

755-11

Vödör: 10 kg

400 kg

755-43

Vödör: 5 kg

400 kg

Pinceszigetelő
alapozó

Oldószermentes, vízzel hígítható, bitumenemulziós alapozó
koncentrátum. Alapozóként szívóképes, ásványi alapú aljzatokra a
Sopro vastagrétegekkel történő későbbi szigeteléshez. Javítja a tapadóképességet az aljzathoz. A bedolgozás során nem szabadulnak fel éghető
vagy egészségkárosító gőzök.

KellerDichtGrundierung
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KDV 681
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n hígítv

•
•
•
•
•
•

a

Anyagszükséglet:
200 – 300 g/m2 (vízzel hígítva)

Rend. sz.

Pinceszigetelő
mélyalapozó

Felhasználásra kész, oldószer- és szagmentes, bitumenemulziós univerzális mélyalapozó. Kiválóan alkalmas nedvszívó és ásványi aljzatok
előkezelésére a Sopro vastagrétegek felhordása előtt. A bedolgozás
során nem szabadulnak fel éghető vagy egészségkárosító gőzök.

KellerDichtVoranstrich

751

•
•
•
•
•
•

Anyagszükséglet:
100 – 200 g/m2 (vízzel hígítva)
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Építőanyag

gyorsan kiszárad
1:10 arányban hígítható
egyszerűen bedolgozható
javítja a tapadóképességet
szórható, hengerelhető és kenhető
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 170. o.)

Kiszerelés

Raklap

Vödör: 5 kg

400 kg

gyorsan kiszárad
használatra kész
könnyen bedolgozható
tapadásjavító
szórható, hengerelhető és kenhető
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 170. o.)

Rend. sz.
681

Kiszerelés

Raklap

Kanna: 10 l

600 kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Bitumenes anyagok
BVA 759

Bitumenes
mélyalapozó
BitumenVoranstrich

Egykomponensű, gyorsan száradó, felhasználásra kész bitumenmáz,
mely aljzat előkészítésként kiválóan alkalmazható bitumen, tető és egyéb
csatlakozó rétegekhez Alapozóként növeli az összes következő Sopro
bitumenes rétegek, hidegragasztók és lakkok tapadását és beszívódását.
Kiválóan alkalmas régi bitumen tartalmú szigetelőrétegekre, szigetelőfóliákra, de betonra, teljesen kifugázott falazatra, vakolatra, fémre és
fára is felhordható.
száradási idő kb. 15 perc
tapadásjavító
hidegen felhasználható
felhasználásra kész
egyszerűen felhordható
kenhető, hengerelhető, szórható
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 170. o.)

Bitumenes anyagok

•
•
•
•
•
•
•

STV 879

Anyagszükséglet:
150 – 200 g/m²

Rend. sz.

SoproThene®
mélyalapozó

Nagyon kiadós, oldószermentes, használatra kész, szinte szagtalan,
bitumen-kaucsuk alapú mélyalapozó. Ásványi aljazatok előkezelésére
ajánlott SoproThene® Bitumen-Abdichtungbahn szigetelőanyag
használata előtt. Javítja az aljzat tapadóképességét.

Voranstrich

759

•
•
•
•
•
•
•

Anyagszükséglet:
100 – 150 ml/m²
Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Kiszerelés

Raklap

Kanna: 10 l

600 kg

száradási idő kb. 45 perc
száraz és enyhén nedves aljzatra
tapadás javítására
felhasználásra kész
könnyen bedolgozható
kenhető, hengerelhető, szórható
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 170. o.)

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

879-10

Vödör:10 l

320 kg

879-05

Vödör: 5 l

300 kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.
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Bitumenes anyagok
KSP 652

Pinceszigetelő Super+

RA

D

NBIZ
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T
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Sopro
Bauchemie GmbH

RA

KellerDicht Super+

ZT

Egykomponensű, gyorsan kiszáradó, oldószermentes, polisztirollal
dúsított, műanyagmodifikált bitumen vastagréteg flexibilis, repedésmentes építőipari szigetelések kialakításához. Épületrészek szigetelései
között lévő csatlakozó és dilatációs fugák, valamint épületrészek és
nagynyomású víznek ellenálló beton építmények közötti átmenetek szigetelésére is alkalmazható. Ragasztóként alkalmazható védő, vízelvezető,
valamint szigetelőlemezekhez talajjal érintkező területeken.
• vízbehatolási osztályok a DIN 18533 alapján: W1-E, W-2.1-E3), W3-E és
W4-E2) és W4-E 2)
• gyorsan esőálló: 3 – 4 óra elteltével
• rövid száradási idő
• száradás után csekély veszteség a rétegvastagságából
• minimális tömörödés
• tökéletes felületet biztosít
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• egyszerű bedolgozás
• felhasználásra kész
• szórható, kenhető
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt agresszív anyagoknak
• radonbiztos

Bitumenes anyagok

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-KMB: műanyagmodifikált, nem gyúlékony, bitumen vastagrétegek általános épületszigeteléseire vonatkozó általános építőipari tanúsítványok (abP)
– PG-ÜBB: épületrészek és beton építmények közötti átmenetek nagynyomású víznek ellenálló
szigetelésére vonatkozó általános építőipari tanúsítványok (abP)
– Radonbiztonsági jelentés: a radon diffúziós együtthatójának és a diffúzió időtartamának
meghatározása

2)

3)

Keresztmetszet szigetelésként nem
alkalmazható.
Az időjárási viszonyok, a szélerősség,
a levegő és a talaj hőmérséklete,
valamint a szigetelés rétegvastagsága
befolyásolja az időintervallumot.

Anyagszükséglet:
3,5 – 4,6 l/m2
a vízbehatolási osztálytól függően1)

Rend. sz.
652

Kiszerelés

Raklap

Vödör: 30 l

400 kg

Vízbehatolási osztályok a DIN 18 533 alapján
Osztály

Vízbehatolás

W1-E

Talajnedvesség, nyomásmentes víz

W1.1-E

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

W1.2-E

Talajnedvesség, nyomásmentes víz a földdel érintkező falaknál és padlólapoknál a talajon átszivárgó csekély mennyiségű
víz esetén k ≤ 10-4 m/s a DIN 4095 alapján készült szigeteléssel

W2-E

Víznyomás (földdel érintkező falaknál, padlólapoknál és födém esetén)

W2.1-E

Csekély víznyomás a szigetelt építmény 3 m-es behatolási mélységig

W2.2-E

Nagy víznyomás 3 m feletti behatolási mélységig

W3-E

Nyomásmentes víz földdel érintkező födémeknél (a szigetelt építmény 10 cm-es behatolási mélységig)

W4-E

Felfreccsenő víz és talajnedvesség a lábazatnál, illetve kapillárisvíz a falban vagy alatta (felszívódási magasság nélkül;
falakon lévő lábazatok esetén a peremük felső széle alatt 20 cm-től és a a felső perem felett 30 cm-ig érvényes).
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Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

1)

A DIN előírása alapján a minimális szárazréteg vastagság, dmin biztos
eléréséhez egy kiszámított mennyiségű hozzáadott vastagságot is meg kell
határozni, ami a dmin 25%-a.

Bitumenes anyagok
KD 752

Egykomponensű, oldószermentes, polisztirollal dúsított, műanyag-modifikált, bitumen vastagréteg flexibilis, repedésáthidaló épületszigetelések,
illetve járólapok szigetelésének kialakításához. Ragasztóként alkalmazható
védő, vízelvezető és szigetelőlemezekhez talajjal érintkező területeken.

Pinceszigetelő 1-K

RA

D

NBIZ

• a DIN 18 533 alapján W1-E, W3-E3) és W4-E2) vízbehatolási osztályba
tartozik
• rövid idő elteltével esőálló: kb. 5 óra
• gyorsan kiszárad
• csekély rétegvastagság csökkenés a kiszáradás után
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• felhasználásra kész
• szórható vagy kenhető
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt agresszív anyagoknak
• radonbiztos
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 170. o.)

T

OS

DO

OS

RA

KellerDicht 1-K

O N BIZT

Anyagszükséglet:
3,7 – 4,9 l/m2
a vízbehatolási osztálytól függően1)

KD 754

O N BIZT

za

3)

400 kg

Keresztmetszet szigetelésként nem
alkalmazható.
Az időjárási viszonyok, a szélerősség,
a levegő és a talaj hőmérséklete,
valamint a szigetelés rétegvastagsága
befolyásolja az időintervallumot.

Anyagszükséglet:
3,5 – 4,7 l/m2
a vízbehatolási osztálytól függően1)
1)

Raklap

Vödör 30 l

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-KMB: műanyagmodifikált, nem gyúlékony, bitumen vastagrétegek általános épületszigeteléseire vonatkozó általános építőipari tanúsítványok (abP)
– PG-ÜBB: épületrészek és beton építmények közötti átmenetek nagy nyomású víznek ellenálló szigetelésére vonatkozó általános építőipari tanúsítványok (abP)
– Radonbiztonsági jelentés: a radon diffúziós együtthatójának és a diffúzió időtartamának
meghatásozása
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2)

Kiszerelés

• a DIN 18 533 alapján W1-E, W-2.1-E3), W3-E3) és W4-E2) vízbehatolási
osztályba tartozik
• optimális szilárdság
• már rövid idő elteltével esőálló: 3 – 4 óra1
• gyorsan kiszárad
• kiszáradás után csekély rétegvastagság csökkenés
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• szórható vagy kenhető
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt agresszív anyagoknak
• radonbiztos
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 170. o.)

OS

RA

D

T

OS

Sopro
Bauchemie GmbH

RA

KellerDicht 2-K
NBIZ

752

Kétkomponensű, oldószermentes, polisztirollal dúsított bitumen-vastagréteg flexibilis, repedésáthidaló épületszigetelések, illetve
járólapok szigetelésének kialakításához. Felhasználható épületrészek és
nagynyomású víznek ellenálló beton építmények közötti csatlakozó és
dilatációs fugák szigetelésére. Ragasztóként alkalmazható védő, vízelvezető és szigetelőlemezekhez talajjal érintkező területeken.

Pinceszigetelő 2-K
DO

Rend. sz.

Bitumenes anyagok

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– Radonbiztonsági jelentés: a radon diffúziós együtthatójának és a diffúzió időtartamának
meghatározása

A DIN előírása alapján a minimális szárazréteg vastagság, dmin biztos
eléréséhez egy kiszámított mennyiségű hozzáadott vastagságot is meg kell
határozni, ami a dmin 25%-a.

Rend. sz.
754

Kiszerelés

Raklap

Kombi kiszerelés: 30 l

440 kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

131

Bitumenes anyagok
KMB 650

KMB Flex 1-K

RA

D

NBIZ

T

OS

DO

OS

RA

Bitumenes szigetelő
és ragasztó

O N BIZT

Egykomponensű, oldószermentes, polisztirollal töltött, műanyagnemesítésű bitumen vastagréteg flexibilis, repedésáthidaló épületszigetelések
kialakításához. Ragasztóként alkalmazható védő, vízelvezető és szigetelőlemezekhez talajjal érintkező területeken.
• a DIN 18 533 alapján W1-E, W3-E3) és W4-E2) vízbehatolási osztályba
tartozik
• esőálló: kb. 7 óra elteltével
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• felhasználásra kész
• kenhető, szórható
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt agresszív anyagoknak
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 170. o.)

1)

A DIN előírása alapján a minimális
szárazréteg vastagság, dmin biztos
eléréséhez egy kiszámított mennyiségű hozzáadott vastagságot is meg
kell határozni, ami a dmin 25%-a.

2)

Keresztmetszet szigetelésként nem
alkalmazható.

3)

Sopro KellerDicht- Armierung üvegszövet háló beépítése szükséges.

Anyagszükséglet:
3,9 – 5,1 l/m2
a vízbehatolási osztálytól függően1

KMB 651

KMB Flex 2-K

Bitumenes szigetelő

RA

D

1)

A DIN előírása alapján a minimális
szárazréteg vastagság, dmin biztos
eléréséhez egy kiszámított mennyiségű hozzáadott vastagságot is meg
kell határozni, ami a dmin 25%-a.

2)

Keresztmetszet szigetelésként nem
alkalmazható.

3)

Sopro KellerDicht- Armierung üvegszövet háló beépítése szükséges.

NBIZ

T

OS

DO

OS

Sopro
Bauchemie GmbH

RA

Bitumenes anyagok

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– Radonbiztonsági jelentés: a radon diffúziós együtthatójának és a diffúzió időtartamának
meghatározása

O N BIZT

Építőanyag

650

Kiszerelés

Raklap

Vödör: 30 l

360 kg

Kétkomponensű, oldószermentes, szálerősített műanyagnemesítésű
bitumen vastagréteg flexibilis, repedésáthidaló épületszigetelések
kialakításához. Felhasználható épületrészek és nagynyomású víznek
ellenálló beton építmények közötti csatlakozó és dilatációs fugák szigetelésére. Ragasztóként alkalmazható védő, vízelvezető és szigetelőlemezekhez talajjal érintkező területeken.
• a DIN 18 533 alapján W1-E, W2.1-E3), W3-E3) és W4-E 2) vízbehatolási
osztály
• optimális szilárdság
• esőálló kb. 4 óra elteltével
• gyors száradású
• ellenáll a hideg-meleg igénybevételnek
• szórható vagy kenhető
• ellenáll az építkezésnél általánosan használt agresszív anyagoknak
• radonbiztos
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd. 170. o.)
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-KMB: műanyagmodifikált, nem gyúlékony, bitumen vastagrétegek általános épületszigeteléseire vonatkozó általános építőipari tanúsítványok (abP)
– PG-ÜBB: épületrészek és beton építmények közötti átmenetek nagy nyomású víznek ellenálló szigetelésére vonatkozó általános építőipari tanúsítványok (abP)
– Radonbiztonsági jelentés: a radon diffúziós együtthatójának és a diffúzió időtartamának
meghatározása

Anyagszükséglet
4,3 – 5,8 kg/m2
a vízbehatolási osztálytól függően1)
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Rend. sz.

Rend. sz.
651

Kiszerelés

Raklap

Vödör: 30 kg

585 kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Bitumenes anyagok

Bitumenes anyagok

Sopro termékskála

épületek szigeteléséhez
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Bitumenes anyagok
ST 878

SoproThene® 878
Bitumenes
szigetelőanyag
Bitumen-Abdichtungsbahn

RA
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OS

DO

OS

RA

1,5 mm

O N BIZT

Vulkanizált
tiszta
bitumen
ragasztási
szélek

Öntapadós, hidegen ragasztható, flexibilis, repedésáthidaló, bitumentartalmú szigetelőanyag műanyagmodifikált bitumenből, amit egy
elasztikus hordozórétegre visznek fel. Alkalmazható rugalmas épületszigetelések vagy padlólapok szigetelésének kialakítására. Pincék külső falaihoz,
balkonokhoz, teraszokhoz.
• kültérre, falra, aljzatra
• a DIN 18 533 alapján W1-E és W4-E vízbehatolási osztályba tartozik
• a DIN 18531 5. része alapján teraszok, erkélyek és árkádok vízszigetelésére
• kiváló ragasztóerő alacsony hőmérsékleten is
• Z és L szigetelések dupla falú szerkezetekhez
• vulkanizált, tiszta bitumen ragasztási szélek
(25 mm-es ragasztási szélek)
• tiszta, könnyű bedolgozás -5 °C-tól +30 °C-ig
• radonbiztos
• vastagsága: 1,5 mm
• azonnal víz- és esőálló
• DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 170. o.)

Bitumenes anyagok

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– a DIN EN 14967 alapján falszigetelés: általános építőipari tanúsítványok (abP) a DIN
EN 14967 alapján falak bitumenes szigeteléseinek alkalmazására vonatkozóan az építési
szabályzat A részének 3. pontja 1.2 szám szerint, melyek a DIN V 20 000-202, 5.2. bekezdésétől eltérnek
– a DIN EN 14967 alapján falszigetelés: tekercses szigetelőanyag (T típus) vizsgálata
épületek szigetelésére vonatkozóan víz és nedvesség ellen: bitumenes szigetelés vízzárásra
– PG-ÜBB: épületrészek és beton építmények közötti átmenetek nagynyomású víznek ellenálló
szigetelésére vonatkozó általános építőipari tanúsítványok (abP)
– Radonbiztonsági jelentés: a radon diffúziós együtthatójának és a diffúzió időtartamának
meghatározása

Anyagszükséglet:
1,1 m2/m2

Rend. sz.

SoproThene®
Ragasztószalag
(sarokhoz)

Öntapadós, flexibilis, repedésáthidaló ragasztószalag sarkokhoz
műanyagmodifikált bitumenből, amit szakadásmentes fóliára hordanak
fel. Két 50 mm széles, tiszta bitumenmasszából vulkanizált csíkból áll.
Sarkok, szélek, üregek, pince fala és az aljzat, valamint SoproThene® Bitumen Abdichtband lemezek találkozásánál biztos szigetelést garantál.

Eckband

878-01

878-09

Klebeband
(kétoldalas)

Tekercs: 15 m (100 cm széles)

Raklap
kb. 397 kg

• vastagság: kb. 1,5 mm
Rend. sz.

SoproThene®
Ragasztószalag

Kiszerelés

Kiszerelés
Tekercs: 15 m (300 mm széles)

Szakadásmentes, polietilén hordozórétegre felvitt, kétoldali
bitumen-kaucsuk masszával bevont, öntapadós ragasztószalag.
Elősegíti a sarkok, csőáttörések, bekötések körüli részek, SoproThene®
bitumenes szigetelőanyaggal bevont felületek sarkainak, széleinek biz
tonságos szigetelését. Alkalmas szivárogtató lemez Sopro Thene® bitumenes szigetelőanyagra történő rögzítésére.
• vastagság: kb. 1,0 mm
Rend. sz.
878-08

SoproThene®
Zárószalag
Abschlussband Vlies

Kiszerelés
Tekercs: 15 m (100 mm széles)

Öntapadós, repedésáthidaló, butil-kaucsuk univerzális zárószalag,
Sopro Thene® bitumen pinceszigetelő a rendszer felső vízszintes és függőleges részéinek lezárásához. Felső rétege szintetikus szövetbevonat,
ami megkönnyíti a vakolást vagy a következő réteg felragasztását.
• vastagság: kb. 1,5 mm
Rend. sz.
878-06

Öntapadós, UV-álló, alumínium zárószalag, kiválóan ragadó
bitumen-kaucsuk réteggel bevonva a Sopro Thene® bitumen pinceszigetelő rendszer felső, vízszintes és függőleges részéinek lezárásához.

Abschlussband
Aluminium

• vastagság: kb. 1,5 mm

878-07

Építőanyag

Tekercs: 25 m (100 mm széles)

SoproThene®
Alumínium zárószalag

Rend. sz.
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Kiszerelés

Kiszerelés
Tekercs: 15 m (100 mm széles)

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Bitumenes anyagok
Bitumenes javító- és
szigetelőanyag
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BitumenSpachtel

O N BIZT

Bitumenes javító- és szigetelőanyag bitumenes tetőszigetelésekben lévő repedésekhez, lyukakhoz, felhasználható áttörésekhez,
csatlakozásokhoz, csőkivezetések körüli sérült területek javítására, szigetelésére, valamint bitumenes tetőszigetelések karbantartására. Felhasználható vízszintes és függőleges felületekhez. Alkalmas aljazatok: beton,
fal, vakolat, fém, fa, régi bitumennel bevont felületek, valamint bitumenes
tetőszigetelőanyagok.
•
•
•
•
•
•
•
•

vízzáró, ellenáll az időjárás viszontagságainak
nem öregszik el
UV álló
szálerősített, nagy szilárdságú, jól tapad
hidegen alkalmazható
könnyen bedolgozható
felhasználásra kész, kenhető
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 170. o.)

Rend. sz.

BKK 660

Kiszerelés

Raklap

Anyagszükséglet:
kb. 1,0 kg/m² mm rétegenként

766-05

Vödör: 5 kg

300 kg

766-81

Doboz: 1 kg (16 db/karton)

384 kg

Bitumenes hideg
ragasztó

Felhasználásra kész bitumenes hidegragasztó bitumenes tetőszigetelő rendszerek ragasztásához lapos vagy enyhén lejtő tetőkhöz,
illetve régi és új bitumenes tetőszerkezetek szigeteléséhez. Felhordható
betonra, vakolatra, felhasználható fagy- és hőálló bitumenes szige
telőrendszerekhez. Melegítés nélkül feldolgozható, a hígító kipárolgása
után is rugalmas marad.
Lapos tetőkhöz, max. 5° lejtésnél alkalmazható.

BitumenKaltKleber

•
•
•
•
•
•

BDL 661

Anyagszükséglet:
300 – 500 g/m²

Rend. sz.

Bitumenes tetőlakk

Felhasználásra kész, oldószermentes, gyorsan száradó szigetelőés védőréteg régi és új bitumenes tetőfelületekhez, zsindelyhez, ásványi
anyagból, valamint fából vagy fémből készült tetőszerkezetek régi és új
bitumenbevonataihoz és rétegeihez.

BitumenDachLack

660

•
•
•
•
•
•
•

Anyagszükséglet:
400 – 500 ml/m²
Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

vízzáró, ellenáll az időjárás viszontagságainak
nem öregszik el
hidegen bedolgozható
könnyen feldolgozható
kenhető, simítható
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 170. o.)

Kiszerelés

Raklap

Vödör: 5 kg

300 kg

vízzáró, ellenáll az időjárás viszontagságainak
nem öregszik el
száradási idő kb. 20 perc
hidegen felhordható
könnyen bedolgozható
kenhető, hengerelhető, szórható
DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 25. sor (lásd 170. o.)

Rend. sz.
661

Kiszerelés

Raklap

Vödör: 5 l

300 kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.
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Bitumenes anyagok

BIS 766

Bitumenes anyagok
KDA 662

Pinceszigetelő
üvegszövet-háló
KellerDicht-Armierung

Bitumen- és lúgálló műanyag borítású üvegselyem szövet a vastag rétegű bitumenes szigetelés erősítésére, és vastagság ellenőrzésére flexibilis és repedést áthidaló épületszigetelések készítésénél.
Alkalmazható megerősítésnek rétegek repedésektől veszélyeztetett
területein.
•
•
•
•
•
•
•

bel- és kültérre, falra, aljzatra
a DIN 18 533 alapján erősítő háló
víz és időjárásálló
erősítő betétként alkalmazható hajlatoknál és éleknél
könnyű alkalmazni
a repedésáthidalás erősítésre
háló lyukmérete: 4 × 4 mm

Bitumenes anyagok

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PG-ÜBB: épületrészek és beton építmények közötti átmenetek nagynyomású víznek ellenálló
szigetelésére vonatkozó általános építőipari tanúsítványok (abP) KSP 652, KMB 651,
KD 754 anyagokkal és további Sopro termékekkel

KDS 663

Anyagszükséglet:
1,1 m2/m2

Rend. sz.

Szivárogtató
rendszer pincékhez

Bitumenes anyagokkal szemben ellenálló, polisztirolból készült
vízelvezető és védőlemez hátoldalra kasírozott nyomáselosztó
fóliával és nyomásálló polipropilén szűrőszövettel. A hátoldali nyomáselosztó fólia biztosítja a biztonságos védelmet a későbbi talajmozgások vagy süllyedések esetén is.

KellerDrainSystem
6 mm

662

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiszerelés
Tekercs: 50 m (100 cm széles)

Raklap
kb. 256 kg

kültérre, falra
a DIN 18 533 alapján védőréteg
a DIN 40 95 alapján építményekhez vízelvetés
nagymértékben nyomásálló
véd a káros behatásokkal szemben
biztonságos függőleges vízelvezetés
gátolja az eliszaposodást
rothadásálló
ellenáll a talajban szokásosan előforduló vegyi anyagoknak
dombormagasság kb. 6 mm
méret: 1,25 m × 14 m (17,5 m²)

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– DIN 4095: építmények védelmére szolgáló vízelvezetés a DIN 4095 szabvány alapján
– DIN 4095: CE jelzés a DIN EN 13 252 alapján

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 m²/m²
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Építőanyag

Rend. sz.
663

Kiszerelés
Tekercs: 14 m (125 cm széles)

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Raklap
kb. 75 kg

Bitumenes anyagok
KDB 756

Pinceszigetelő
dilatációs szalag
KellerDichtBand

Polipropilén, (flexibilis poliolefin) szigetelőszalag épületfugák áthidalásához a Sopro bitumenes szigetelésekhez és Sopro vastagrétegekhez.
•
•
•
•

kül- és beltérre, falra és padlóra
flexibilis
mozgó- és elválasztó fugákhoz
könnyen bedolgozható

Rend. sz.
756

Tekercs: 10 m (240 mm széles)

Keverőszár
bitumenhez

Keverőszár bitumenes szigetelőanyagok meg- és átkeveréséhez, mint pl.
Sopro KellerDicht 2-K és Sopro KMB Flex 2-K.

Rührquirl für Bitumen

• fúrógéphez csatlakoztatható
• méret: 160 x 160 x 600 mm

Bitumenes anyagok

Keverőszár

Kiszerelés

Rend. sz.
018

ÖS 635

Kiszerelés
db

Felhasználásra kész, műgyanta alapú, diszperziós speciális festék
magán- vagy ipari felhasználású fűtőolaj, diesel üzemanyag, használaton
kívüli motor- és gépolaj tartályok és kádak festéséhez, szigeteléséhez. A kezelt felületről könnyen eltávolítható a kiömlő vagy ráragadt
anyag.

Olajstopp
Ölstopp

•
•
•
•
•
•
•

Sopro
Bauchemie GmbH

beltérre, falra és padlóra
rendkívüli fedőképességű
repedésáthidaló
gyorsan szárad
felhasználásra kész
egykomponensű
a kontrasztszínek biztosítják, hogy a rétegek jól megkülönböztethetőek legyenek

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– általános építőipari előírások (abP): beton, vakolat és esztrich rétegek festésére
vonatkozóan felfogókádakban, tartályokban

Alapszín

ÖS 635

Kontrasztszín ÖS 636

Rend. sz.

Anyagszükséglet:
kb. 1 l/m²
Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

635 -08 grau

Kiszerelés

Raklap

Vödör: 5 l

416 kg

636 -08 rotbraun

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

* Nyomdatechnikai okokból a színek eltérhetnek
a kikeményedett fugázó anyag színétől.
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Kiöntőhabarcsok mélyépítéshez és aknafelújításhoz
KM 743

Gyors habarcs
KellenMörtel schnell
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Anyagszükséglet:
kb. 1,8 kg szárazanyag/
friss habarcs dm3

KA 655

kül- és beltérre
rendkívül gyorsan megszilárdul
nagy mechanikus nyomó-, hajlító- és húzószilárdság
zsugorodásmentes
kikeményedés kezdete kb. 15 perc elteltével
teljes szilárdság kb. 20 perc elteltével
járható kb. 2 óra elteltével
szemcseméret 0 – 0,5 mm
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

743

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1000 kg

Egykomponensű, oldószermentes, felhasználásra kész, hidegen beépíthető reaktív aszfalt. Hibák, mint pl. felfagyások, kitört részek gyors
és tartós karbantartására. Útburkolatok javítására csatornafedelek/
utcai csatorna összefolyók felújítására, járdák, parkolók, beton vagy
aszfalt ipari padlók karbantartására. Rendkívül terhelhető magas hőmérséklet mellett is. Fagy- és esőálló.

KaltAsphalt

Kiöntőhabarcsok mélyépítéshez
és aknafelújításhoz

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rend. sz.

Hideg aszfalt

Ren
d
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a f e l ú jít á s h

Cement alapú, állékony, gyorsan kötő, zsugorodáskompenzált javító- és
vakolóhabarcs gyors munkavégzéshez magas- és mélyépítésben.
Rendkívül gyorsan megszilárdul és korai szilárdságát is gyorsan
eléri. Csatornaépítésnél habarcsként aknagyűrűk telepítéséhez,
megemeléséhez és szereléséhez, csatornaépítő kövezetek (klinker)
elhelyezéséhez, fugák kitöltésére, valamint a betonépítési és javítási
munkálatoknál gyors, szilárd, terhelhető habarcskötések létrehozására.
Tartóoszlopok, támasztékok, teraszkorlátok reprofilozására.

Nagy
terhelhetőség

Anyagszükséglet:
kb. 25 kg/m² cm rétegenként

•
•
•
•
•
•
•

kültérre, padlóra
már 30 perc elteltével teljesen terhelhető
nagyon szilárd
felhasználásra kész
1-5 cm-es rétegvastagsághoz, egy rétegben
azonnal megindulhat a forgalom a javítás után
GISCODE BBP10

Rend. sz.
655

Kiszerelés

Raklap

Vödör: 25 kg (vákuum csomagolásban)

600 kg

Sopro KaltAsphalt egyszerű bedolgozása

1 A hibás rész megtisztítása

2 Sopro KaltAsphalt felhordása

3 Szétterítés

4 Nedvesítés

5 Tömörítés

6 Közvetlenül rendkívül terhelhető 30
perc elteltével

138

Építőanyag

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Kiöntőhabarcsok mélyépítéshez és aknafelújításhoz
VMS 744

VM S
Gyors kiöntőhabarcs
VergussMörtel schnell
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Cement alapú, gyorsan kötő, zsugorodáskompenzált, rendkívül
folyékony kiöntőhabarcs gyors kikeményedési folyamattal és
korai szilárdsággal. 15 cm-es kiöntési magasságig. Aknafedelek és
kiegyenlítő gyűrűk kiöntéséhez, táblák, cölöpök, oszlopok, stb. rögzítésére. Alkalmazható felújításoknál, ipari padlók, közlekedési felületek
kialakításánál, amennyiben azokat rövid időn belül át kell adni.
• kül- és beltérre, padlóra
• rendkívül gyorsan megszilárdul
• szemcseméret 0 – 2,5 mm
• kiöntési vastagság 15 cm-ig
kisebb felületeknél (pl. aknafedelek felújítása) 20 cm-ig dúsítatlanul
• zsugorodásmentes
• különösen sokáig folyékony
• kikeményedés kezdete: kb. 15 perc elteltével
• megszilárdulás: kb. 30 perc elteltével
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
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Rend. sz.

VM 12
Kiöntőhabarcs

Cement alapú, zsugorodáskompenzált, kiemelkedően sokáig folyékony,
nagy szilárdságú kiöntőhabarcs. Variálható kiöntési magasság 2-12
cm. Acélszerkezetek, kapcsolódási pontok, oszlopok, gépek alatti alapok,
futósínek, kazán alapok, polcszerkezetek támasztékai, készbeton elemek
csatlakozási, merev falfugák üregmentes kitöltésére.

VergussMörtel
2 – 12 cm
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VM 745

Anyagszükséglet:
kb. 2,1 kg szárazanyag/friss habarcs dm3
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744

•
•
•
•
•
•
•
•

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1000 kg

kül- és beltérre
szemcseméret 0-5 mm
kiöntési magasság 2-12 cm
zsugorodáskompenzált
különösen sokáig folyékony
kikeményedés kezdete kb. 11 óra elteltével
teljes megszilárdulás kb. 12 óra elteltével
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– vizsgálati jelentés: DAfStb irányelvek alapján történő vizsgálat: cement alapú kiöntőbeton és kiöntőhabarcs előállítása és alkalmazása, 2006 június
– vizsgálati jelentés: a Német Beton és Készelemgyártó Ipari Szövetség, Bonn ideiglenes
ismertetője alapján végzett vizsgálat a fagy és szórósó ellenálló képességről
– vizsgálati jelentés: nincs a betonvasra korrodáló hatása

Keverővíz:
2,60 – 3,00 l/zsák
Anyagszükséglet:
kb. 2,1 kg szárazanyag/
friss habarcs dm3

Rend. sz.
745

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1000 kg

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!
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Kiöntőhabarcsok mélyépítéshez
és aknafelújításhoz

Keverővíz:
3,00 – 3,50 l/zsák

Külső-belső homlokzati anyagok
LFT 848

LF-Mélyalapozó
LF-Tiefgrund

Oldószermentes, fehér-áttetsző, polimerdiszperziós bázisú, speciális mélyalapozó enyhén porzó felületek, mint pl. cement, mész,
mészcement- és gipszvakolatok megkötéséhez. Gipsz, gipszkarton és
gipszlemez felületek szívóképességét erősen csökkenti és kiegyenlíti. Alkalmazható tapétázás vagy vakolás előtti alapozáshoz.
Csempézés előtti alapozáshoz a Sopro Grundierung-ot ajánljuk.
•
•
•
•
•
•
•

Anyagszükséglet:
150 – 350 l/m²
az aljzat szívóképességétől függően

BK 544

Beton tapadásjavító

Külső-belső homlokzati anyagok

BetonKontakt

Rend. sz.
848

320 kg

beltérre
2 mm-es fúvókával szórható
tapadóhíd és tűzzáró
kiemelkedően lúgálló
száradási idő kb. 12 óra
szín: oxid piros

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

544-20

Vödör: 20 kg

480 kg

544-05

Vödör: 5 kg

400 kg

Homlokzati
impregnáló

Oldószert tartalmazó, víztaszító, egykomponensű, sziloxán impregnálószer ásványi alapú vakolóanyagok, vakolatok, meszes homokkövek, téglák, máz nélküli klinkertéglák, cement termékek, ásványi színbevonatok páraáteresztő impregnálásához verő eső ellen is.
•
•
•
•
•
•

Anyagszükséglet:
0,1 – 0,5 l/m² beton esetén;
0,5 – 1,2 l/m² ásványi aljzatoknál
Építőanyag

Raklap

Kanna: 5 l

Anyagszükséglet:
150 – 300 g/m²
az aljzat tulajdonságaitól függően

FassadenDicht

140

Kiszerelés

Kvarchomokkal kevert, erősen lúgálló műanyag diszperzió beltéri
ásványi aljzatok előkezelésére. Sima felülete és vastagsága
miatt főleg betonhoz javasoljuk használatát. Alacsony szívóképessége
miatt nem alkalmas gipsz, illetve gipsztartalmú habarcsokhoz. A Sopro
BetonKontakt tűzzáró réteget és tapadóhidat képez a nehezen
vakolható felület és a felhordandó gipsz, mész vagy gipszvakolat között.
Különösen ajánljuk az elsimított, helyszínen készült betonhoz, valamint a
lehúzott beton kész elemekhez.
•
•
•
•
•
•

FAD 712

bel- és kültérre, falra, padlóra
páraáteresztő
nagy mértékben megszilárdítja az aljzatot
nagyfokú beszívódási képesség
nagyon kiadós
nem szappanosodik el
oldószermentes

csak kültérre
megvéd a szennyeződéstől és átnedvesedéstől
gyorsan szárad
páraáteresztő
felhasználásra kész
szórható, hengerelhető, kenhető

Rend. sz.
712

Kiszerelés

Raklap

Kanna: 6 l

446 kg

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!

Külső-belső homlokzati anyagok
DYX 700

DYX® Cementfesték
DYX®-Zementfarbe

Ásványi alapú, hidraulikusan megszilárduló festékbevonat új
épületekhez, felújításokhoz, valamint műemlékhez. A festék ellenáll a
fagyás-olvadás váltakozásának, valamint a víz, illetve az időjárás okozta
terheléseknek. Alkalmazható penészesedéstől veszélyeztetett
nedves és vizes helyiségekben. Felhasználható gyárak csarnokaiban,
mosókonyhákban, pincékben, garázsokban és állattartó telepeken.
•
•
•
•
•

KQS 607

kül- és beltérre
új és régi építmények belső homlokzataira és falaira
penészesedésmentes
szín: weiß 0
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Anyagszükséglet:
0,6 – 0,8 kg/m² három rétegben

Rend. sz.

Kristály kvarchomok

Sopro FugenEpoxi schlank-kal keverve az uszodaépítésben kapilláriszáró fugák, valamint epoxigyanta habarcsok előállításához.

Kristallquarzsand

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 5 kg

1000 kg

• tüziszárított

Külső-belső homlokzati anyagok

(0,06 – 0,20 mm)

700

Rend. sz.
607

QS 511

Durva kvarchomok
Quarzsand grob
(0,40 – 0,80 mm)

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1050 kg

Felhasználható habarcsokba keverve, műgyanta vagy epoxigyanta
alapozók, illetve rétegek beszórásához. Uszodaépítésben kapilláriszáró fugákhoz, valamint epoxigyanta habarcsok előállításához.
• tüziszárított
• rendszerben hajóépítéshez alkalmazható
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– BG Verkehr: engedélyek hajóépítésben történő felhasználáshoz (lásd műszaki adatlap)

Anyagszükséglet:
felhasználástól függően

Rend. sz.
511

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1000 kg

Minimális raktárkészlet!
Érdeklődjön a megrendelés
részleteiről!
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Betonjavító anyagok
KS 850

Repadur KS
Korróziógátló habarcs
Korrosionsschutzmörtel
1-K PCC

Cementkötésű, korróziógátló habarcs beton szerkezetek karbantartására. A DIN EN 1504 alapján bevizsgált - "Termékek és rendszerek
beton hordozószerkezetek védelmére és karbantartására", valamint
a ZTV-ING betonjavítási intézkedéseinek és a DAfStb karbantartási
irányelveinek megfelelően. Az elrozsdásodott tartóvasak kezelésére, a korrózióvédelem helyreállítására.
•
•
•
•
•
•

egykomponensű
bel- és kültérre
ásványi alapú
könnyen bedolgozható
kenhető
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PCC rendszer: általános építőipari tanúsítványok (abP) Sopro Repadur MH, Sopro
Repadur 50 és Sopro Repadur 5 anyagokkal

MH 851

Anyagszükséglet:
kb. 120 g/fm vas ∅ = 10 mm

Rend. sz.

Repadur MH
Tapadóhíd

Cementkötésű tapadóhíd a Repadur 50-nel történő későbbi betonpótláshoz. A DIN EN 1504 alapján bevizsgált - "Termékek és rendszerek
beton hordozószerkezetek védelmére és karbantartására", valamint
a ZTV-ING betonjavítási intézkedéseinek és a DAfStb karbantartási
irányelveinek megfelelően. A legjobb tapadás biztosítása érdekében
használata ajánlott a Repadur 50 javító habarcs felhordása előtt.

Mörtelhaftbrücke PCC

850

•
•
•
•
•

Kiszerelés

Raklap

Vödör: 5 kg

360 kg

egykomponensű
kül- és beltérre
egyszerűsíti a burkolatok fektetését betonaljzatokon
javítóhabarcsok könnyű bedolgozásához és a jobb tapadáshoz
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PCC rendszer: általános építőipari tanúsítványok (abP) Sopro Repadur KS,
Sopro Repadur 50 és Sopro Repadur 5 anyagokkal

Betonjavító anyagok

Keverővíz:
5,4 l/zsák

Repadur 50

Anyagszükséglet:
kb. 1,65 kg/m2 mm rétegenként

Rend. sz.

Repadur 50
Betonjavító habarcs

Cementkötésű, szálerősített betonjavító habarcs lejtésképzéséhez
és betonaljzatok nagy felületű javításához. A DIN EN 1504 alapján
bevizsgált - "Termékek és rendszerek beton hordozószerkezetek védelmére és karbantartására", valamint a ZTV-ING betonjavítási intézkedé
seinek és a DAfStb karbantartási irányelveinek megfelelően. Nagy
szilárdságú betonjavító habarcs. Repadur MH-val készült friss tapadóhídba bedolgozva kitűnően simítható.

Betoninstandsetzungsmörtel
PCC

851

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1000 kg

• egykomponensű
• kül- és beltérre
• rétegvastagság 10-50 mm
• ásványi alapú
• szálerősített
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint
Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PCC rendszer: általános építőipari tanúsítványok (abP) Sopro Repadur KS,
Sopro Repadur MH és Sopro Repadur 5 anyagokkal

Keverővíz:
2,6 l/zsák
Anyagszükséglet:
kb. 2,0 kg/m² mm rétegenként
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Építőanyag

Rend. sz.
852

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1000 kg

Betonjavító anyagok
Repadur 5

Repadur 5
Betonsimító habarcs
Betonfeinspachtel PCC

Cement kötésű betonsimító habarcs betonaljazatok kiegyenlítésé
hez és póruslezáráshoz beton szerkezetek karbantartására. A DIN EN
1504 alapján bevizsgált - "Termékek és rendszerek beton hordozószerkezetek védelmére és karbantartására", valamint a ZTV-ING beton
javítási intézkedéseinek és a DAfStb karbantartási irányelveinek
megfelelően. Kiegyenlíti a Repadur 50-ből korábban elkészített réteget.
Sima felülete előkészíti a felületvédelmi rendszerek felhordását.
•
•
•
•
•
•
•

egykomponensű
kül- és beltérre
rétegvastagság 1 – 5 mm
pórusok és bemélyedések kitöltésére
aljazat előkészítés a további rétegek felvitele előtt
betonsimító habarcs betonfelületek javításához
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok, engedélyek, vizsgálati jelentések:
– PCC rendszer: általános építőipari tanúsítványok (abP) Repadur KS, Sopro Repadur MH
és Sopro Repadur 50 anyagokkal

Keverővíz:
4,5 l/zsák
Anyagszükséglet:
kb. 1,75 kg/m² mm rétegenként

Rend. sz.
853

Kiszerelés

Raklap

Zsák: 25 kg

1000 kg

Betonjavítás Sopro Repadur rendszerrel

2. Korrózióvédelem:
3. Tapadóhíd:
4. Javítóhabarcs:
5. Felület lezárása:

3Tapadóhíd felvitele

Betonjavító anyagok

1. Aljzat előkészítése
Repadur KS
Repadur MH
Repadur 50
Repadur 5

1Aljzatelőkészítés

2 Korrózióvédelem

4 Javítóhabarcs bedolgozása

5 Felület lezárása
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