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Ondergronden uitvlakken en nivelleren

Voorbehandeling van de ondergrond

Om een optimaal hechtverband van nivelleer- en egalisatiemassa met de ondergrond te verkrijgen, is het zinvol en
noodzakelijk, deze voor te behandelen. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen zuigende en niet zuigende
ondergronden, waarvoor vaak de vereiste voorstrijken zijn,

waarop de egalistie- of nivelleermassa aangebracht kan
worden. Als alternatief kan bij het toepassen van egalisatieen nivelleermassa‘s met de „nat-in-nat“ methode in veel
gevallen een hechtemulsie samen met het vervolgproduct
verwerkt worden.

Voorbehandelingsmatrix
Snelbouw
(zonder droogtijd)
„nat-in-nat“

afgelucht

Sopro Hechtemulsie
Ondergronden

puur

Sopro Voorstrijk

Sopro HechtPrimer S

verdund

niet zuigend
oude keramische afwerkingen

•

•

Terrazzo

•

•

vaste laklagen

•

•
•

Gietafsalt/dekvloeren
Natuur- en betonsteen

•

•

Beton, niet zuigend

•

•
•

oude lijmresten
zuigend:
Cement dekvloeren

•

•

Beton, zuigend

•

•

Calciumsulfaat dekvloeren

•*

Droge dekvloeren

•

Bijzondere oplossingen:
Steenhout dekvloeren

Sopro Epoxy-Voorstrijk EPG 522 (zat) afgestrooid met kwartszand

Met olie belast beton/dekvloer

Sopro Vochtvoorstrijk ESG 868 (zat) afgestrooid met kwartszand

* Actueel geldende Technische Productinformatie in acht nemen.
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Ondergronden uitvlakken en nivelleren

Voorbehandeling van de ondergrond
Sopro Hechtemulsie
Kunstharsdispersie als hechtbrug voor minerale stuccen en egalisatiemassa‘s (bijv. Sopro
FS 15® plus). Voor „nat-in-net“-verwerking.
Als veredeling van mortels, dekvloeren en
dichtlagen.
Opmerking: De Sopro Hechtemulsie
mag bij de „nat-in-nat“-verwerking
enkel zover gebruikt worden dat het
uitdrogen van de emulsie niet plaatsvindt.
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Sopro Voorstrijk
Oplosmiddelvrije, lichtblauwe kunstharsdispersie voor sterke en onregelmatig zuigende
ondergronden. Als voorbehandeling van
cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren,
droge dekvloeren, gipskarton- en gipsvezelplaten, kalkcement, gips- en stuclagen. Bij
sterk zuigende ondergronden met water
verdunbaar. Bij gipsgebonden ondergronden of het navolgend aanbrengen van Sopro
egalisatiemassa Sopro Voorstrijk puur als
concentraat gebruiken.*

Sopro Hechtprimer S
Oplosmiddelvrije, lichtgrijze, met kwartszand
gemodi
ficeerde speciale voorstrijk op
polymeerdispersiebasis voor het vervaardigen
van hechtbruggen op dichte, gladde en
niet zuigende ondergronden voor het verleggen van tegel en platen. In het bijzonder
geschikt voor het verleggen op bestaande
keramische bedekkingen. Als hechtprimer op
hout, gietasfalt- en magnesiumdekvloeren en
op oude, vastzittende lijmresten, lakken alsook PVC-bedekkingen.

Specialisten:
Sopro Epoxy Voorstrijk
Oplosmiddelvrije, niet gepigmenteerde, twee
componenten, vloeibare epoxyhars. Als
voorstrijk voor het verstevigen van zandende
minerale ondergronden en als hechtbrug voor
gladde ondergronden als bijv. metaal, gietasfalt, en oude verflagen. Voor het verzegelen en
afdichten van capillaire cementgebonden
ondergronden, reparatie van scheuren en het
aanwerken van ruimten langs putjes, voor het
vervaardigende van dilatatievoegen. Versneden
met Sopro kristalkwartszand of Sopro kwartszand grof ook als epoxylijm te verwerken.
Water-, zeewater-, rioolwaterbestendig, tevens
bestand tegen logen, verdunde zuren, zoutoplossingen, minerale oliën, smeer en brandstoffen. Als capi
llaire afdichting van vochtige,
cementgebonden
ondergronden voor het snel
verleggen van parket, PVC e.d.

* Actueel geldende Technische Productinformatie in acht nemen.
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Sopro Vocht Voorstrijk
Oplosmiddelvrije,
2-componenten
epoxyharsdichtlaag voor de ondergrondvoorbereiding , in het bijzonder op jonge en/
of vochtige dekvloeren. Op vooraf van
olieresten geschoonde betonnen ondergronden. Kenmerkt zich door exceptionele
bevochtigings- en hechtingseigenschappen
op vochtige beton-/dekvloerondergronden en
vermindert het risico van osmo
tische
blaasvorming. Als afsluitlaag tegen opstijgend vocht. Is water-, zeewater- en rioolwaterbestendig. Ook bestand tegen verdunde
zuren, minerale oliën, smeerolie en benzine.

Ondergronden uitvlakken en nivelleren

11.1

Zelfnivellerende materialen
Zelden voldoen de aangetroffen ondergronden, die met
een keramische resp. natuursteen afwerking of een andere
afwerking te betegelen zijn, aan de gewenste en noodzakelijke effenheid, speciaal wanneer groot formaat tegels
verlegt moeten worden.
Dit betekent, dat de juiste egalisering noodzakelijk zijn en
van te voren moeten worden uitgevoerd. Voor de keuze van
het juiste egalisatie materiaal zijn de volgende kernwaarden
bepalend:
1. Op te bouwen laagdikte
2. Materiaal van de ondergrond
(geschiktheid van de ondergrond)
3. Het vormen van afschot of vlakke,
oppervlakken die waterpas zijn (geen afschot =
inzet van zelfnivellerende egalisatiemassa‘s)

Inbouw van Sopro FS 15® plus als voorbereidende maatregel voor de volgende verlegging van groot formaat tegels met de dunbed methode.

Het Sopro concept voor zelfnivellerende egalisatiemassa‘s en dekvloeren:
PLUS

IS SIE

Sopro FS 15® plus
tot 40 mm

Eigenschappen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vloeren
Binnen
Zelfnivellerend
zeer goede verwerkingsen verloopeigenschappen
door Superplastificeerder alsook
vaste mortel eigenschappen door
Mikrodur®-Technologie
Snel verhardend, dit betekent
beloopbaar na 2 – 3 uur
stoel rollen belastbaar
Geschikt voor vloerverwarming
Met machine in te bouwen
Chromaatarm conform verordening (EG) Nr. 1907/2006,
aanhangsel XVII
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Sopro FS 5®
tot 5 mm
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Sopro Rapidur® FE Nivelleer
van 20 – 70 mm

Laagdikten van de egalisatiemassa‘s

FS 5®
5 mm
FS 15®
40 mm
Rapidur® FE
70 mm

draagkrachtige
ondergrond
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11.1

Ondergronden uitvlakken en nivelleren

Zelfnivellerende materialen
Slijtvaste Egalisatiemassa (Sopro Nivelleer zwaar belastbaar HF-S)
Is vanwege de aard van het bouwwerk en zijn gebruik
geen verdere afwerking gewenst en is bovendien een hoge
slijtvastheid noodzakelijk, dan moet men met een egalisatiemassa werken, die beschikt over een hoge eindvastheid
met een slijtvast oppervlak.

Sopro Nivelleer zwaar belastbaar HF-S is een snel verhardende, op Sopro Mikrodur®-Technologie opgebouwde,
hydrau
lisch verhardende egalisatiemassa. Hij is geschikt
voor de vervaardiging van industriële vloeren (opslag) of voor gebieden, waar vanwege esthetische/architectonische redenen een glad, niet zuigend, dicht, homogeen
oppervlak gewenst wordt (openbare verkoopgebieden).

Aanbrengen van de Sopro Hechtemulsie voor de aansluitende „nat-innat“-verwerking met de Sopro Nivelleer zwaar belastbaar HF-S.

Het gemakkelijk aanbrengen van de Sopro Nivelleer zwaar belastbaar HF-S
met de machine.

Een gladde, na verharding slijtvaste vloer

Opbouw laagdikte
Sopro Nivelleer zwaar belastbaar HF-S

Productaanbeveling
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4 – 40 mm

Sopro Nivelleer zwaar
belastbaar HF-S
4 – 40 mm
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Ondergronden uitvlakken en nivelleren

11.1

Zelfnivellerende materialen
Reactiehars-oppervlakkencoating (SoproDur® Epoxylak zwaar belastbaar)
Naar wens is de SoproDur® Nivellerende Egalisatie zwaar
belastbaar met een epoxyharscoating, SoproDur® Epoxylak
zwaar belastbaar te coaten en is het mogelijk door het
instrooien van kwartszand, kleurchips, etc. het oppervlak
vorm te geven.

Verschillende mogelijkheden om het oppervlak van de SoproDur® Epoxylak
zwaar belastbaar vorm te geven.

Een vloercoating van SoproDur® Epoxylak zwaar belastbaar in een vuilnisruimte gecombineerd met betegelde wanden.

SoproDur® Epoxylak zwaar belastbaar voor het eenvoudig vormgeven en
opwaarderen van garages en kelders.

Productaanbeveling:

Systeemopbouw:
Sopro Nivelleer zwaar belastbaar HF-S/
SoproDur® HF-L Epoxylak zwaar belastbaar

SoproDur® HF-L Epoxylak zwaar belastbaar

Sopro Nivelleer zwaar belastbaar HF-S

Ru

w

be

ton

SoproDur® HF-L Epoxylak
zwaar belastbaar
component A

SoproDur® HF-L poxylak
zwaar belastbaar
component B
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Ondergronden uitvlakken en nivelleren

Zelfnivellerende materialen
Calciumsulfaatgebonden ondergronden
en gietasfaltdekvloeren
Calciumsulfaatgebonden dekvloeren (Anhydrietdekvloeren) e isen een speciaal afgestemde egalisatiemassa ter verhindering van hechtingverband schadelijke ettringietvorming (zie hoofdstuk 7.3) alsook bouwmateriaalachtige eigenschappen,
welke krimp en uitzettingscoëfficiënten betreffen, om aangesproken hechtverband problemen te vermijden.

Productaanbeveling
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Sopro Anhydriet Nivelleer Snel
1 – 30 mm
Uitgieten van de Sopro Anhydriet Nivelleer Snel.

Opbouw
Sopro Anhydriet Nivelleer Snel
1 – 30 mm
Laagdikte

1–

30

mm

Sopro
Anhydriet Nivelleer Snel

Calciumsulfaatdeklvoer
(Anhydrietdekvloer)

Snel verhardende, verpompbare en zelfnivellerende vloer
egalissatiemassa op basis van Alpha-Halbhydraat. Geschikt
om calci
umsulfaatgebonden dekvloeren uit te vlakken
alsook voor het maken van vlakke, gladde en aanzetvrije
ondergronden voor de navolgende verlegging van afwekingsmaterialen, als bijv. keramische tegels en platen,
natuursteen, textiel en elastische afwerkingsmaterialen.
• Vloeren
• Binnen
• Laagdikte: 1 – 30 mm,
vanaf 10 mm kan met zand de
korrel 0 – 2 mm versneden worden
• Verwerkingstijd: ca. 40 minuten
• Beloopbaar: na ca. 3 uur
• Te betegelen: bij laagdikten tot
10 mm na ca. 24 – 36 uur
• Geschikt voor vloerverwarming

Speciaal op calciumsulfaatdekvloeren afgestemde nivelleermassa ter verhindering van spanningen in de gezamelijke opbouw.

Gietasfaltdekvloeren:
Vanwege zijn thermoplastische, volgens het afkoelproces brosse verhouding kunnen gietasfaltdekvloeren alleen zeer
begrensd met cementgebonden nivelleermassa‘s (max. 5 mm laagdikte) geëgaliseerd worden. Door de zeer geringe
eigen spanningsontwikkeling van Sopro AnhydrietNivelleer Snel is deze ook voor egalisatiewerkzaamheden tot 30 mm
probleemloos op gietasfaltdekvloeren inzetbaar. De dekvloer moet van te voren met Sopro HechtPrimer S voorbehandeld
worden. Na de droging van Sopro Anhydriet Nivelleer Snel moet deze met Sopro Epoxy Voorstrijk gedicht worden.
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Ondergronden uitvlakken en nivelleren

11.1

Zelfnivellerende materialen
Houten ondergronden
Om op een oneffen labiele houten ondergrond (doorgelopen houtdelen) een glad vlak te vervaardigen, wordt
Sopro Vezel Nivelleer ingezet.

Productaanbeveling

PLUS

M

ZE

EM

IE A

R

E

R

ISS

Sopro Vezel Nivelleer
3 – 25 mm

Verdeling en ontluchting van Sopro Vezel Nivelleer met een stekelwals
op een vloer van houten delen.

Vezelversterkte, dunlagige egalisatie op
een vloer van houten delen.

3–

25

mm

Zelfnivellerende, snel verhar
dende, cementgebonden,
vezelversterkte, flexibele nivelleermassa voor het egaliseren
van houten en minerale ondergronden, in het bijzonder bij
renovatie- en saneringswerken.
• Vloeren
• Binnen
• Laagdikte: 3 – 40 mm, vanaf 20 mm moet met zand
de korrel 0 – 4 mm versneden worden
• Flexibel
• Verwerkingstijd: 20 – 30 minuten
• Beloopbaar: na ca. 2 uur
• Te betegelen: bij laagdikten tot bis 10 mm na
ca. 24 uur
• Chromaatarm conform verordening (EG) Nr. 1907/2006,
aanhangsel XVII

Kromgetrokken, oneven, spanningsrijke
houten ondergrond
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11.1.1

Ondergronden uitvlakken en nivelleren

Zelfnivellerende materialen
Vloeren zonder voeg „ambiento® floor“
Moet de vloer naast de technischen vereisten ook creatief op de voorgrond staan (bijv. bij een bedrijf), dan bestaat de mogelijkheid, de zwaar belastbare cementgebonden egalisatiemassa te verkrijgen in een vooraf gemengde kleur.
Sopro ambiento® floor is een Design nivelleer, waarmee een kleurrijke, zwaar belastbare, voegloze vloer kan worden geproduceerd.
ambiento® floor is in drie kleuren verkrijgbaar :
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flanelgrijs
ambiento® floor in een kledingwinkel

Verdere kleuren zijn op aanvraag en voldoende tonnage
mogelijk.

Het met ambiento® floor geegaliseerde oppervlak is direct te gebruiken en kan op veel verschillende manieren worden
geïnstalleerd voor het ontwerp van de vloer.

Er moet altijd een bemonstering worden uitgevoerd op de bouwplaats, omdat elke ingebouwde vloer uniek is vanwege
de externe omstandigheden en bij het volgende bouwproject anders kan zijn!

Verwerking

Voorbereiden van de ondergrond indien nodig door schuren / frezen.

Het oppervlak voorbehandelen met Sopro Epoxy-Voorstrijk en aansluitend
rijkelijk afzanden.

Om technische redenen kunnen de weergegeven kleuren verschillen van het uitgeharde materiaal.
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Ondergronden uitvlakken en nivelleren

11.1.1

Overvloedig afzanden van de Sopro Epoxy-Voorstrijk.

Het mengen van de ambiento® floor moet goed worden voorbereid.

Verdelen van ambiento® floor op het vlak d.m.v. een rakel.

Voor het verdelen en verdichten kan ambiento® floor met een stekelwals bewerkt worden.

Reeds na een paar uur is de ambiento® floor afgebonden en beloopbaar.

Met de juiste producten van Dr. Schnell/Dr. Schutz is het oppervlak van de
ambiento® floor te beschermen.
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Standvaste materialen
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Productaanbeveling
ZE

Naast vlakke oppervlakken en oppervlakken die waterpas
zijn (bijv. woongebieden, etc.), moeten sommige vloeren, in
het bijzonder bij waterophopingen en aanwezige afvoeren
(balkons, bedrijfsmatige bereiken), op afschot uitgevoerd
worden.
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Dat betekent, dat voor het uitvoeren van een vloer op
afschot of voor het egaliseren van oneffenheden op wanden, een standvaste uitvlakmassa nodig is.

Sopro RAM 3®
Renovatie- &
Uitvlakmortel
na ca. 2 uur
te betegelen

Cementgebonden, snel verhardende,
universeel toepasbare, stabiele pleister- en vulmortel voor snel pleisteren,
egaliseren en repareren van wand- en
vloeroppervlakken. Op minerale ondergronden zoals bijv. beton, cellenbeton
en metselwerk. Zeer goede verwerkingseigenschappen en modellering. Ideaal
voor sanering en renovatie. Al na 2
uur met tegels te betegelen. Geschikt
in vochtige en natte ruimtes alsook op
balkons en terrassen. Door de snelle
ontwikkeling van de vastheid kunnen
onevenheden in een vroeg stadium worden verwijderd met behulp van gipsschaaf (Rabot).
•
•
•
•
•
•

Laagdikte: 3 – 30 mm
Vloer, wand, plafond
Binnen en buiten
Verwerkingstijd: ca. 20 minuten
Te belopen: na ca. 1,5 uur
Voldoet aan DIN EN 998-1,
Vastheidsklasse CS IV
• Chromaatarm conform verordening
(EG) Nr. 1907/2006, aanhangsel XVII

Het maken van een afschot met Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel
op een balkonplaat.

Als de oppervlakken worden blootgesteld aan constante
en variërende vochtpenetratie, dan moet een systeemafdichting als afdichtende maatregel in aanmerking worden genomen. Dit geldt voor beide producten!

Egalisatie van opritten bijv. bij een garagedeur.

Doorsnede afschot

30
Sopro RAM 3®
Renovatie- & Uitvlakmortel/
Sopro Uitvlakmortel tras
m

m
Beton of
3
Cementdekvloer

Afschot op beton of dekvloer.
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Sopro Uitvlakmortel
Tras
na ca. 12 uur.
te betegelen

Cementgebonden, snel verhardende,
grijze, standvaste voeg voor het egaliseren en repareren van betonnen vloer- en
muuroppervlakken, pleisterwerk, metselwerk, dekvloeren. Kan dankzij zijn
spanningsabsorberende structuur in het
bijzonder worden gebruikt als egalisatiepleister op wanden met verschillende
ondergronden (metselwerk (verschillende stenen), beton, enz.).
•
•
•
•
•
•
•

Vloer, wand
Binnen en buiten
Trashoudend
Laagdikte: 2 – 30 mm
Verwerkingstijd: ca. 45 minuten
Te belopen: na ca. 6 uur
Chromaatarm conf verordening (EG)
Nr. 1907/2006, Aanhangsel XVII

Ondergronden uitvlakken en nivelleren

11.2

Standvaste materialen
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Om zo snel mogelijk de uitgevlakte ondergrond te kunnen
betegelen, is de toepassing van Sopro RAM 3® Renovatie- &
Uitvlakmortel aan te bevelen.

Uitvlakken van het metselwerk met Sopro RAM 3®
Renovatie- & Uitvlakmortel voor het zetten van tegels
met de dunbed methode
Metselwerk

min. 3 mm
Sopro RAM 3® Renovatie& Uitvlakmortel

Sopro Voorstrijk
max. 30 mm

EM

M

Productaanbeveling

Speciaal bij saneringen is het vaak noodzakelijk, wanden glad
te maken resp. uitstulpingen of verdiepingen voor het verleggen met nieuwe keramiek in het dunbed uit te vlakken.

IS SIE-A

R

Sopro RAM 3®
Renovatie- &
Uitvlakmortel
na ca. 2 uur
te betegelen

Cementgebonden, snel verhardende,
universeel toepasbare, stabiele pleister- en vulmortel voor snel pleisteren,
egaliseren en repareren van wand- en
vloeroppervlakken. Op minerale ondergronden zoals bijv. beton, cellenbeton
en metselwerk. Zeer goede verwerkingseigenschappen en modellering. Ideaal
voor renovatie en renovatie. Al na 2 uur
te betegelen. Geschikt in vochtige en
natte ruimtes, maar ook op balkons en
terrassen. Door de snelle ontwikkeling
van de vastheid kunnen oneffenheden
in een vroeg stadium worden verwijderd
met behulp van gipsschaaf (Rabot).
•
•
•
•
•
•

Laagdikte: 3 – 30 mm
Vloer, wand, plafond
Binnen en buiten
Verwerkingstijd: ca. 20 minuten
Te belopen: na ca. 1,5 uur
Voldoet aan DIN EN 998-1,
Vastheidsklasse CS IV
• Chromaatarm conform verordening
(EG) Nr. 1907/2006, Aanhangsel
XVII

Systeemafdichting

Dunbedmortel

Tegel

Uitvlakken van metselwerk met Sopro RAM 3®
Renovatie- & Uitvlakmortel voor het zetten van
tegels en platen met de dunbed methode.
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Ondergronden uitvlakken en nivelleren

Standvaste materialen
Zwembadbouw
Als de zwembaden van gewapend beton in zwembadconstructies moeten worden genivelleerd, geëgaliseerd en
gemodelleerd (kinderbad), dan is dit alleen mogelijk met
speciaal ontwikkelde en aangeprezen, cementgebonden,
kalkvrije pleisters en egalisatiemiddelen.
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Sopro Zwembadstuc is speciaal ontwikkeld voor dit
toepassingsgebied en voldoet aan de vereisten van de
ZDB-folder „Schwimmbadbau“. Sopro Zwembadstuc
is bovendien snel uithardend en laat een snel verdere
bewerking toe (afdichting en tegelwerk).
Sopro Zwembadstuc

Sopro Zwembadstuc is makkelijk met de hand te verwerken.

Voor grootschalige toepassing kan Sopro Zwembadstuc ook met de machine worden verwerkt.

Met de aluminium lat kan de Sopro Zwembadstuc eenvoudig worden
afgerijd.

Bij het zwembadhoofd kan Sopro Zwembadstuc gemakkelijk gemodelleerd
worden met een sjabloon.
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11.2

Standvaste materialen
Speciale toepassingen
In het geval van gebieden die onderhevig zijn aan zware
mechanische belasting (vrachtverkeer, heftruckverkeer) zijn
soms gedeeltelijke reparaties noodzakelijk. Dat wil zeggen,
een mortel met de hoogste vastheid alsook chemische weerstand is noodzakelijk voor om bijv. een oprit te saneren.

Productaanbeveling

Sopro Epoxy Mortel

Sopro Epoxy Mortel kenmerkt zich door:
• Extreem hoge eindsterkte
• Hoge hechting aan de ondergrond
• Chemische bestendigheid
• Gemakkelijke verwerking
Zwaarbelaste bereiken, bijv. opritten.

Het zetten van een zwembadrand met Sopro Epoxy Mortel.
Zeer sterke epoxymortel-egalisering voor de opname van zeer beweeglijke puntbelasting.

Afvoer in de vloer,
gezet met Sopro Epoxy Mortel
5
2

F

1

D

BA

3

E

4

B

1

Systeemafdichting

2

Flexibele Dunbedmortel

3

Sopro Epoxy M
 ortel

4

Voegmortel, bijv. Sopro TitecVoeg®

5

Elastische voeg, bijv. Sopro Sanitair Siliconen

B

Beton

BA Afvoer

in de vloer

D

Isolatie

E

Dekvloer

F

Tegel
Opmerking: Met Sopro Epoxy Mortel is het ook
mogelijk om dungelaagde, zwevende dekvloerconstructies te maken, die steeds weer nodig zijn bij de
constructie van inloopdouches. Zie ook hoofdstuk 3.
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11.3

Ondergronden uitvlakken en nivelleren

Sopro Productsystemen voor
duurzaam bouwen

Schematische Systeemopbouw

Emissie-arme egalisaties* – zelfnivellerend

IS SIE

A

Vezel Nivelleer
FAS 551
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
Doel 8**

em

rm

M

EM

-

a

M
R

M
R

R

er

A

Nivelleer zwaar
belastbaar HF-S 563
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
Doel 8**

ze

IS SIE

E

Nivelleer
FS 5 549
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
Doel 8**

EM

PLUS

PLUS

ZE

A

E

E

IS SIE

ZE

ZE

EM

PLUS

R

R

PLUS

R

m issie

Anhydriet Nivelleer
AFS 561
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
Doel 8**

Renovatie- &
Uitvlakmortel
RAM 3® RAM 454
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
Doel 8**

R

R

EM

M

IS SIE-A

E

E

EM

ZE

ZE

R

M

Emissie-arme egalisaties* – standvast

IS SIE-A

R

Zwembadstuc
SBP 474
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
Doel 8**

*Een overzicht van alle producten is te vinden in onze duurzaamheidsbrochure.
**Beoordeling volgens DGNB (Duits certificaat voor duurzaam bouwen), criterium „ENV1.2 Risico‘s voor de lokale omgeving“ (versie 2015).
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