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010 Voorbereiding van de ondergrond:   m²

Reinig de ondergrond van adhesiereducerende 
stoffen, stofresten grondig stofzuigen. Materiaal 
opnemen en weggooien.

020 Zwevende cementdekvloer snel:   m²

Positionering en bevestiging van een 
randisolatiestrook op opgaande componenten. 
Vervaardiging van een snel te betegelen cementdekvloer 
(voor impactgeluid of thermische isolatie met 
scheidingslaag) van minimale kwaliteit CT-C45-F7 
volgens DIN 18 560-2 en DIN EN 13813 met snel 
verhardende mortel gemaakt van met kunststof 
gemodificeerd speciaal bindmiddel en dek- vloerzand 
0/8 in een mengverhouding van 1: 4 tot 1 : 5 in 
gewichtsdelen. Zet de dekvloer in een hoek van ca. 45 ° 
uit in het gebied van afvoeren. Maak gietvloeren 
volgens een gezamenlijk plan. Verdicht de dekvloer en 
het oppervlak voor de opname van de 
systeemafdichting met tegels in een dunbed vlak en glad 
afrei- en.

Nominale dekvloerdikte  mm.

Materiaal:Sopro Rapidur
®   

B5 
(767), Dekvloer 
zand 0/8.

030 Mogelijke situatie: 
vulling op afschot op dekvloer, in de buurt van de 
inloop- douche :

  m²

Vulling op afschot in de buurt van de inloopdouche met 
hydrau- lisch verhardende, trashoudende, standvaste 
vulstof (voor laagdik- ten 2 - 30 mm) maken. 
Voorbehandeling van de cementdekvloer met 
synthetische harsemulsie om de hechting te verbeteren. 
Verwerking van de egalisatie met synthetische 
harsemulsie „nat- in-nat“. Egalisatie glad afreien.

Laagdikte in het midden  mm, Afschot  %.

Materiaal:Sopro RAM 3
® 

Renovatie- & Uitvlakmortel 
(RAM 3 454) Sopro Uitvlakmortel Tras (AMT 
468), 
Sopro Hechtemulsie (HE 
449), Sopro Vario 
Nivelleer (VS 582).

040 Voorstrijken van de wanden en vloeren:   m²

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op 
zuigen- de ondergronden (dekvloer, gips, droge 
bouwmaterialen) als voor- behandeling voor de opname 
van de daaropvolgende dunbedlijm- of 
systeemafdichting. Laat de voorstrijk drogen.

Materiaal:Sopro Voorstrijk (GD 749).

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Adres:

Bouwdeel: 
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050 Mogelijke 
situatie: Fijne 
egalisatie:

m²   

Vervaardigen van een fijne egalisatie (laagdikte 1 - 5 
mm) voor het sluiten van kleine poriën en holtes met 
hydraulisch harden- de, flexibele dunbedmortel. Voor 
montage van de volgende sys- teemafdichting op 
wand- of vloeroppervlakken.

Materiaal: Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400).

060 Afdichting van bewegings- en verbindingsvoegen, 
hoeken:

lfm   

Bevestig zeer elastisch, weefselgelamineerd 
veiligheidsafdich- tingsband, evenals 
geprefabriceerde binnen- en buitenhoeken over 
verbindings- en bewegingsvoegen, evenals 
muurhoeken met systeemafdichtmateriaal en dek 
volledig af. Voer dubbele overlappingen uit.

Materiaal:Sopro Afdichtband (DB 438), 
Sopro Afdichthoeken binnen/buiten (DE 
014/015).

070 Afdichtingsaansluiting op 
vloerafvoeren (bijv. inloopdouche):

St.   

Lijn het verlengingselement van de vloerafvoer uit en 
giet de uit- sparing met hydraulisch snel uithardende, 
krimpvrije speciale gietmortel. De systeemafdichting 
verbinden met de afdichtings- flens van het 
verlengingselement met de insluiting van alkalibe- 
stendig glasgaasweefsel als versterking.

Materiaal: Sopro GietMortel 2-12 mm (VM 
12 745), Sopro Bewapening (AR 
562).

080 Afdichting van de leidingdoorvoeringen: St.   

Steek bij de buisdoorvoeringen de zeer elastische, 
met fleece gevoerde afdichtingsmanchet 
(gatdiameter 1/2“) over de lei- dingdoorvoer, zodat 
de manchet de buis volledig bedekt en ver- volgens met 
afdichtmateriaal vastzetten.

Voorafgaand aan de definitieve installatie van de 
fittingen, voe- gen tussen de bekleding en de 
leidingdoorvoer met elastische, schimmelwerende 
voegmortel spuiten. Bij inbouwdouchekranen 
(mixers) moet de systeemafdichting worden 
aangesloten door een alkalibestendig glasgaas te 
plaatsen.

Materiaal:Sopro Afdichtmanchet Wand Flex (DWF 
089), Sopro Afdichtmanchet Vloeren 
(DMB 091), Sopro Bewapening (AR 562), 
Sopro Sanitair Siliconen.
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090 Oppervlakteafdichting op muur- en 
vloeroppervlakken (BK A0, A / W0-I, 
W1-I) met polymeerdispersie:

m²

Smeer wand- en vloeroppervlakken in met behulp van 
flexibele, gebruiksklare polymeer dispersie-afdichting 
in ten minste twee bewerkingen door borstelen. Plint 
gebieden zijn tot 15 cm u. 
OKFFB-af te dichten. De toepassing van elke laag moet 
vrij zijn van defecten en in een uniforme dikte. Iedere 
laag laten drogen. Ter controle wordt de tweede laag 
uitgevoerd in een contraste- rende kleur. Totale droge 
laagdikte minstens 0,5 mm.

Materiaal: Sopro Coat flexibel (FDF 525/527).

100 Alternatieve positie: 
Oppervlakte-afdichting op wand- en 
vloeroppervlakken (BK A0, A / W0-I, W1-I, W2-I) 
met flexibele dichtlaag:

m²

Smeer wand- en vloeroppervlakken met flexibele, 
cementgebon- den dichtlaag in ten minste twee 
bewerkingen in met een spatel of borstelmethode. 
Plint-gebieden zijn tot 15 cm boven OKFFB af te dichten. 
De toepassing van elke laag moet vrij zijn van defec- ten 
en in een uniforme dikte. Iedere laag laten drogen. 
Totale droge laagdikte min. 2.0 mm.

Materiaal: Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523).

110 Mogelijke situatie: 
Afdichting onder douchebakken 
en badkuipen - op onbewerkt 
beton:

m²

Dicht oppervlakken onder of achter douchebakken en 
badkui- pen, die op het ruwe beton zijn gemonteerd, 
af met een water- dichte afdichtingsmembraan van 
niet-geweven gelamineerd polyethyleen. Lijm de 
stroken samen met flexibele dunbedlijm, naden 
overlappend uitvoeren.

Materiaal: Sopro AEB
® 

Afdichtings 
en ontkoppelingsbaan (AEB 
640), Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm 
(No. 1 400).

120 Het zetten van wandtegels: m²

Tegel fabrikant:                                                      
Tegel type:    
Tegelformaat:   
Tegel kleur:   

Het zetten van de wandtegels in een dunbed met 
hydraulisch uithardende, flexibele dunbedmortel, C2 
TE S1 conform DIN EN 12 004. Tegelvlakken met 
hydraulisch uithardende, flexibele voegmortel met 
water- en vuilwerende eigenschappen voegen. CG2 
(WA) conform DIN EN 13 888.

Voegbreedte  mm, Voeg kleur  .

Materiaal: Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 

400), Sopro DF 10
® 

DesignVoeg 
Flex (DF 10).
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130 Het zetten van vloertegels: m²

Tegel fabrikant:                                                      
Tegel type:    
Tegelformaat:   
Tegel kleur:   

De vloertegels leggen in een dunbed op 
systeemafdichting met hydraulisch uithardende, 
flexibele dunbedmortel, met vloeieigen- schappen C2E 
S1 conform DIN EN 12 004.

Tegeloppervlakken met hydraulisch uithardende, 
flexibele voeg met water- en vuilafstotende 
eigenschappen voegen. CG2 WA conform DIN EN 13 
888.

Voegbreedte  mm, Voeg kleur  .

Materiaal: Sopro VarioFlex
®   

XL (VF XL 413), 

Sopro DF 10
® 

DesignVoeg Flex (DF 10).

140 Aansluit- en bewegingsvoegen sluiten: lfm

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, 
schimmelrem- mend uitgeruste kit vullen.

Voeg kleur  .

Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.

De volgende technische informatiebladen moeten 
bij de verwerking van de producten in acht worden 
genomen:

– Sopro Rapidur
®   

B 5 (760) 
– Sopro Hechtemulsie (HE 449) 
– Sopro RAM 3

® 
Renovatie- & Uitvlakmortel (RAM 3 454) 

– Sopro Uitvlakmortel Tras (AMT 468) 
– Sopro Voorstrijk (GD 749) 
– Sopro Afdichtband (DB 438) 
– Sopro Afdichthoeken binnen/buiten (DE 014/DE 015) 
– Sopro Afdichtmanchet Wand Flex (DWF 089) 
– Sopro Bewapening (AR 562) 
– Sopro Coat (FDF 525/527) 
– Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523) 
– Sopro AEB

® 
Afdichtings- 

en ontkoppelingsrol (AEB 640) 
– Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400) 
– Sopro VarioFlex

®   

XL (VF XL 413) 
– Sopro DF 10

® 
DesignVoeg Flex (DF 10) 

– Sopro Sanitair Siliconen


