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Natuursteen zeker verleggen

6

Basisprincipes
Een groot aantal soorten natuursteen van over de gehele
wereld (meer dan 6000 steensoorten) worden vandaag de
dag aangeboden. De nieuwe bewerkings- en snijtechnieken
doen het overige en maken het vandaag de dag mogelijk
natuursteenplaten te vervaardigen met een precieze maatvoering in bijna alle formaten en diktes. Vergeleken met
keramiek heeft natuursteen ondertussen betaalbare prijzen.
IIn het verleden konden met de oude snijtechnieken ( zagen en
polijsten) ontstane diktetoleranties meestal alleen door een
dikbedverlegging gecompenseerd worden. Door de gekalibreerde natuursteenplaten die vandaag de dag gebruikt
worden (gelijke grote/gelijke dikte) is het mogelijk dit probleemloos in een dunbedverlegging te doen.
Juist door zijn minerale samenstelling, die natuursteen uiteindelijk zijn eigenschappen (kleuring, structuur, drukvastheid, buigvastheid, etc) geeft, stelt natuursteen vanwege
zijn hieruit resulterende gevoeligheid hogere eisen aan
degene die het legt en aan het te gebruiken product.

Natuursteen binnen.

Basisprincipes en naslagwerk voor vakkundige natuursteenverlegging.

Natuursteen buiten.

309

6

Natuursteen zeker verleggen

Basisprincipes

Vanwege de minerale samenstelling bezit natuursteen een
onderscheidende en opmerkelijke gevoeligheid. Vochtigheid
(lijmvochtigheid), vloeibare stoffen, zuren en logen kunnen tot
veranderingen in de steen leiden. Dit betekent dat als de
mineralen met deze stoffen in contact komen, er een chemisch proces kan ontstaan, welke bijvoorbeeld tot een verandering van kleur in de steen leidt.
Te meer moet men er op letten, dat er bij het verleggen niet
reeds gebreken aanwezig zijn, als bijvoorbeeld vervormingen
of verkleuringen.

Rasterelectronenmicroscoopopname: De grote gespletenheid geeft aan, dat
natuursteen naar een sterke wateropname neigen kan.

Verkleuringen door infiltratie van vocht in de voeg.
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Vanwege deze reden moeten natuursteenlijmen altijd snel
verhardend (snelle, kristallijne waterbinding), trashoudend
en afhankelijk van de aard van het natuursteen (doorschijnende materialen) opgebouwd zijn op een witte cement
basis. Intrekkend vocht (regen, stucwater etc.) speelt bij het
later ook een grote rol met het oog op optische inwerkingen in de steen. Afhankelijk van de open poriën van de
steen wordt deze meer of minder donker. Als de steen de
mogelijkheid krijgt om op te drogen dan verdwijnen in de
regel deze donkere plekken weer.

Gele verkleuring van de natuursteen, veroorzaakt door de aanwezigheid
van Pyriet welke geactiveerd wordt door het hoge vochtpotentieel van de
dikbedlijm.

NaturwerksteinNachschlagewerke
vom DNV

6

Natuursteen zeker verleggen

Basisprincipes
Dikte van de platen
De dikte van de platen is afhankelijk van de belasting, de vastheid van de steen, het formaat van de plaat, de techniek
gebruikt voor de verlegging en de ondergrond. Het verleggen van binnen- of buitenshuis heeft een verdere invloed op de
dikte van de platen

Natuursteen platen met een lengte tot 40 cm moeten minimaal 7 mm, stroken minimaal 10 mm dik zijn. Solnhofener platen
moeten bijv. voor vloerbedekkingen tot een lengte van 35 cm 10 mm en bij een lengte van meer dan 35 cm 15 mm dik
zijn.
Afhankelijk van de belastingen, in het bijzonder rollende belastingen, niet te verwarren met statische puntbelasting, moet
de dikte van de platen bepaald worden volgens een meetmethode die overeenkomt met DNV (1.4). De praktijk toont aan,
dat men, afhankelijk van onvoorzienbare verkeersbelasting en de voegvariatie in het gesteente, in het bijzonder bij vloeren,
zich niet op de minimale dikte kan oriënteren, maar zekerheidshalve beter dikkere plaatmaterialen kan kiezen.

Richtwaarden voor druksterkten en buigvastheden van natuursteen
Gesteentengroepen

A. Stollingsgesteenten
1. Graniet, syeniet
2. Dioriet, gabbro
3. Kwartsporfier, keratophyr, porphyrit, andesit
4. Basalt, melaphyr,
basaltlava
5. Diabas
B. Afzettingsgesteenten
6. Kiezelachtige gesteente
a) Gangkwarts, kwartsiet, grauwacke
b) Kwartsiete zandstenen
c) Andere kwartszandgesteente
7. Kalksteen
a) Dichte (vaste) kalk en dolomieten (inclusief marmers)
b) Andere kalkstenen incl. kalkconglomeraten
c) Travertin
8. Vulkanische tufstenen
C. Metamorfe Gesteenten
9. a) Gneis, granuliet,
b) Amfiboliet
c) Serpentijn
d) Dakpannen van Leisteen

1993
Druksterkte van
droge gesteente
DIN 52105
N/mm2

1993
Buigvastheid van
het droge gesteente
DIN 52112
N/mm²

90 – 270
120 – 300
120 – 300
250 – 400*1
80 – 250
180 – 250*1

5 – 22
10 – 20*2
7 – 20
13 – 25

150 – 300*1
120 – 200*1
20 – 180

11 – 25

75 – 240
20 – 160
20 – 100
20 – 30*1
100 – 280
170 – 280*1
140 – 250*1

15 – 25*2

1 – 15
12 – 20*2
3 – 21
2 – 15
2 – 13
0,5 –   6
5 – 25
40 – 80

* Druksterkte waarden van 1939 volgens DIN 52105
*2 Buigvastheidswaarden van 1939 volgens DIN 52105
1
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Basisprincipes
Dun- en middelbedverlegging
Voordelen

Nadelen

•
•
•
•

• Twee arbeidsgangen (1.dekvloer / 2.verlegging)
• Enkel gekalibreerde platen of enkel geringe maat tolerantie
mogelijk in de dikte van de afwerking
• Grotere oneffenheden in de ondergrond moeten worden
uitgevlakt

Gering risico op verkleuring
Geschikt op grote oppervlakken
Korte droog- en uitvaltijden
Snel voegen mogelijk

• In het middelbed verschil in dikte uit te vlakken

Dikbedverlegging
Voordelen

Nadelen

• Plaatmateriaal met grote verschillen in dikte te verleggen
• Enkel een aannemer nodig

•
•
•
•
•
•

Enkel geschikt voor kleine tot middelgrote oppervlakken
Meer gevaar voor verkleuring
Minder goede omkleding van de vloerverwarming
Lange open te houden voegen
Op isolatie enkel bij geringe verkeersbelasting*1
Niet geschikt voor calciumsulfaatdekvloeren

Vochtgehalte van ondergronden bij dun-, middel- en dikbedverlegging
volgens de CM-methode
Vloeren

Vochtgehalte
van de cementdekvloer

Vochtgehalte
van de calciumsulfaatdekvloer

• Materialen van steen en keramiek
in een dunbed/middelbed

2,0 CM- % niet verwarmd/verwarmd

0,5 CM- %*2 niet verwarmd
0,3 CM- % verwarmd

• Materialen van steen en keramiek
in een dikbed

3,0 CM- % niet verwarmd
2,0 CM- % verwarmd

moeten vermeden worden*3
moeten vermeden worden*3

Opmerking:
Drainerende constructies zie hoofdstuk 6.4

  * Bij zwaar belaste materialen (belasting van verkeer boven 1,5 kN/m2, alsook rollende belasting) moet de vereiste dikte van de dekvloer opgemeten
worden. Tegellijm (dikbedlijm) voor natuursteen kan de, als last verdelende laag vereiste, dekvloer conform DIN 18 560 niet vervangen (DNV 2.1, 5.1).

** Het ZDB-informatieblad „Keramische tegels en platen, natuursteen en betonsteen op calciumsulfaat gebonden dekvloeren“ – Hoofdstuk 7
„Zekere verlegging van star afwerkingsmateriaal op vloerconstructies“ moet in acht worden genomen.

*** Enkel met vocht afsluitende voorstrijk maatregelen (bijv. Sopro Epoxy Voorstrijk).
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6.1

Dunbedverlegging
Parallel aan de traditionele dikbedverlegging wordt ook
bij natuursteen steeds vaker naar de dunbedverlegging
(DIN 18 157*), zoals ook bij de verlegging van keramiek
bekent is, terug gegrepen.

Bewegingsvoegen:
Onafhankelijk van de verleg techniek (dun-, middel- of
dikbed) zijn er bij natuursteen afwerkingen ook bewegingsvoegen. Deze mogen niet met de gewoonlijke keramiek of
sanitair siliconen gesloten worden. Een speciaal uitgekozen
silicone (Sopro Marmer Siliconen) moet gebruikt worden,
zodat de randen van de natuursteen niet gaan verkleuren.

Zetten van de natuursteen riempjes met de
gecombineerde methode
op de wand.

Dit is onder andere terug te voeren op de huidige mogelijkheden bij de productie van dunne, nauwkeurige natuursteen tegels en de hoeveelheid verschillende ondergronden
(droogbouw, staal etc.), waar een dikbedverlegging niet op
mogelijk is. (zie hoofdstuk 9 „tegels en platen de metaalen scheepsbouw“).
De lijmdikte bij dunbedverleggingen bedraagt ca.
1 – 5 mm.
De verlegging van keramiek is in vergelijk met natuursteen
volkomen probleemloos. Bij de verlegging van natuursteen moet echter goed opgelet worden bij de keuze van
de tegellijm en voegmortel. Uitbloeïngen, verkleuringen,
licht-donker-effecten (voor een deel reeds bij het verleg proces veroorzaakt) of vervormingen moeten worden
vermeden

4

N

3

2

Verkleuring van de natuursteen vanwege een
verkeerde keuze van siliconen voor de elastische
voeg.
* met geteste lijmen volgens nach DIN EN 12 004

1

Sopro Voorstrijk (Pos. 020)

2

Dunbedlijmen:
Natuursteen gevoelig voor verkleuring:
Sopro Marmer Flexlijm (wand en vloer)
(Pos. 030/040)

3

Voegmortel: Sopro DF 10® DesignVoeg
Flex (Pos. 060)

4

Elastische voeg: Sopro Marmer Siliconen
(Pos. 070)

N

Natuursteen

U

Ondergrond beton/cementdekvloer

1

U
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Dunbedverlegging
Systeemopbouw

Product aanbevelingen

Voorstrijk

Contactlaag

D

Wateropname

I

88

WA
gereduceerde

N

EN 138

Voeg

en
wer d u
el
als bescherming
tegen
schimmel

rust
ge
it

schimm

Sopro DF 10®
DesignVoeg Flex

Sopro
Marmer Siliconen
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E N 12 0

Sopro VarioFlex®
Zilver
Dunbedlijm met vloeibed
eigenschappen

Ge

N

04

04

hoge

Slijtvastheid

04

Ge

st confo
te

rm

Ge

Voegen

N

st confo
te

C2 FT S1
DI

Sopro
Marmer Flexlijm
Flexibele dunbedlijm
voor wand en vloer

DI

DI

E N 12 0

C2 EF S1

rm

C2 FT

N

st confo
te

rm

st confo
te

rm

Kambed

Ge

Sopro Voorstrijk

E N 12 0

Sopro FKM®
Zilver
Flexibele dun-, middel-, en
vloeibedlijm voor wand en
vloer.
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Natuursteen op de barrière vrije
badkamer vloer
Natuursteenmaterialen veroveren nu alle gebieden van de
woningbouw. Naast de gebruikelijke vloeroppervlakken van
een huis, is natuursteen ook de focus van de bouwers als
het gaat om het ontwerp van badkamers.
Als dit de wens is, moet een raadpleging plaatsvinden
voordat een definitieve beslissing wordt genomen over de
eigenaardigheden van natuursteen in wisselwerking met
water, zeep en verschillende schoonmaakproducten. Met
het grote aantal natuursteen dat op de markt verkrijgbaar
is, zijn er stenen die heel goed te gebruiken zijn in natte
gebieden, maar ook anderen die daar niets te zoeken hebben.
Ongeacht welke steen de klant kiest, hij moet begrijpen
dat het een “natuurlijk product” is, dat na verloop van tijd
een bepaalde verandering ondergaat (licht-donker effect),
vooral onder invloed van water.
De natuursteen in de
barrièrevrije badkamer wordt op de eerder afgedichte ondergrond gelegd met
een systeemafdichting (zie hoofdstuk 3)
in een dunbed. De
federale vereniging
van Duitse steenhouwers beschrijft
in een van zijn folders “BIV Merkblad
1.04 - Natuursteen
in vochtige gebieden
met waterdichting
in combinatie (AIV)”
(maart 2012) tot in detail wat moet worden overwogen bij
de planning en uitvoering van de natuurstenen badkamer.

vindt men ook aanwijzingen voor plaatvormige afdichtingen in een systeem (AIV-B)
– Afdichtingen van banen (afkorting B)
alsook plaatvormige afdichtingen in een systeem (AIV-P)
– Afdichtingen van platen (afkorting P).
Natuursteen kan oppervlakkig goed worden verwerkt
door de bestaande machinetechniek. Dit is belangrijk in
zoverre dat de doucheruimten natte barefootgebieden
zijn en daarom moet een goede slipweerstand voor de
gebruiker worden verschaft. Het o. g. Merkblad geeft
een oriëntatiegids met betrekking tot de helling van
het oppervlak en een zinvolle oppervlakte-afwerking.

Oriëntatiegids om het afschot van het
oppervlak te bepalen, rekening houdend
met de oppervlaktebehandeling
Afschot in %

Bewerking

Natuursteen

BIV · WEIßKIRCHENER WEG 16 · 60439 Frankfurt/Main

1,0 – 2,0

fijn gepolijst,
fijn geborsteld

Hardsteen en
dichte kalksteen

1,5 – 2,5

fijn gepolijst,
fijn geborsteld

Kalkstenen,
Zandstenen

1,5 – 2,5

grof gepolijst, grof
geborsteld, gefreest

Hard- en
zachtsteen

1,5 – 2,5

gegolfd en fijn
geborsteld, gezandstraalt en fijn geborsteld

Hard- en
zachtsteen

1,5 – 3,0

gegolfd,
gezandstraalt

Hard- en
zachtsteen

BIV Merkblatt 1.04

Naturwerkstein in Nassbereichen mit Abdichtungen im Verbund (AIV)
Feuchtebelasteter Innenbereich
Private Bäder - Bäder in Hotelzimmern

Stand März 2012

BIV Merkblatt 1.04 Naturstein im Nassbereich

Seite 1

Hier worden de belastingsklassen A en A0 (huiselijk bad /
hoteldouches) genoemd, die het gebruik van natuursteen in
deze gebieden beschrijven. Naast de vloeibaar te verwerken
afdichtingen in een systeem (AIV)
– Polymeerdispersies (afkorting D),
– Kunststof-Cement-Mortel-Combinaties
(afkorting M),
– Reactieharsen (afkorting R)

Badkamer met natuursteen vloer.
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Natuursteen op de barrière vrije
badkamer vloer
Badkamers worden steeds vaker gepland en gebouwd met
douchevlakken op vloerniveau. Dit betekent dat het douchevlak wordt afgevoerd via een vloerafvoer of goot. De
natuursteen die daar wordt gelegd, is blootgesteld aan een
constante penetratie van water en vocht. Om ervoor te zorgen dat er geen permanente verkleuring van de stenen in
het gebied van de goot of de afvoer van de vloer ontstaat,
moet vanaf het planningsstadium rekening worden gehouden met het gebruik van de juiste ontwateringsbouwdelen.
Vloerafvoeren en goten met een opstand of een strak kader
van het rooster mogen niet worden gebruikt bij het leggen

Poging: gedempt water voor een gootopstand op een douchevlak.

Douches met verkleuringen in de randen van de natuursteen na meervoudig gebruik.

van natuursteen. Het water verzamelt zich op het afdichtniveau tot aan de bovenkant van de opstand en hoopt zich
op. De natuursteen die erop ligt absorbeert het water en
kan het niet meer afgeven, omdat het aan de onderkant
altijd van water wordt voorzien.
Om een donkere verkleuring in de natuursteen op de
barrièrevrije badkamervloer te voorkomen, moeten ontwateringscomponenten worden gebruikt, die een afvoer van
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Poging: na een bepaalde tijd worden de toegepaste natuursteenplaten
donkerder.

het water op de systeemafdichting mogelijk maken. Hier
zijn enkele van de systemen dit kunnen en met succes zijn
verwerkt met Sopro systeemafdichtingen.

Natuursteen zeker verleggen

6.2

Natuursteen op de barrière vrije
badkamer vloer
Systeem Schlüter

Systeem Gutjahr

De systeemafdichting ligt gelijk met de randen, drainage van het water is
eenvoudig mogelijk.

De gootbevestiging heeft een frame dat geperforeerd is en zo een veilige
afvoer van het water mogelijk maakt.

Systeem Tece

Systeem Geberit

Het is heel leuk om de aangebrachte natuurstenen plaat te zien die het
ophopende water kan afvoeren op de systeemafdichting.

De in de wand verlaagde afvloei-eenheid maakt een eenvoudige verbinding
met de systeemafdichting mogelijk. Staand water kan ook hier veilig weglopen zonder ophoping.

Systeem Proline

Systeem Dallmer

De goot zit zonder randafwerking gelijk met de rand in de dekvloer. De
afvoer van het water is mogelijk zonder opstuwing.

De systeemafdichting is verzonken gemonteerd. Het water kan zonder
obstakels weglopen. Verschillende railsystemen maken ook een breed
ontwerp mogelijk.
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Natuursteen op de barrière vrije
badkamer vloer
Productoplossingen voor barrièrevrije badkamers met vloerafvoeren en goten
Systeemafdichting
Sopro AEB®
Afdichtings- en ontkoppelingsrol
Dunlagige, waterdichte en scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsrol, aan
beide zijden bedekt met een speciaal weefsel.
Het weefsel bewerkt een optimaal hechtverband
tussen afdichtings- en ontkoppelingsrol en
cementgebonden tegellijm. Is geschikt voor het
zeker en flexibel afdichten van wanden en vloeren onder keramische tegels en platen alsook
natuursteen in badkamers, douches en natte
ruimten. Overlappende gebieden of stootverbindingen worden met Sopro Racofix® Montagekit,
Sopro Racofix® Mon
tage
kit S of met Sopro
TurboDichtlaag 2-K waterdicht verlijmd.
Bijzonder geschikt als snelle afdichtmaatregel op bouwplaatsen met een tijdslimiet.
Geschikt voor de belastingsklassen A en C
conform bouwregellijst A (abP) alsook A0
analoog ZDB-Merkblad.

Sopro Dichtlaag Flex 1-K
1-component, flexibele, cementgebonden
dichtlaag voor het maken van scheuroverbruggende afdichtingen. Geschikt voor alternatieve
afdichting van balkons, terrassen, douches, wasruimten, toiletten, zwembaden. Ter afdichting
van oude, vaste, draagkrachtige betegeling op
balkons en terrassen (tegel over tegel). Voor de
binnenlaag van watercontainers tot 4 m waterdiepte. Geschikt voor de belastingsklassen A en B
conform de bouwregellijst A (abP) alsook A0 en
B0 conform ZDB-Merkblad.

Sopro VlakkenDicht flexibel
Zeer elastische, scheuroverbruggende, 1 component, oplosmiddelvrije vloeibare kunststof
afdichting. Voor systeemafdichtingen op wand
en vloer met tegels en platen tegen niet drukkend water in met vocht belaste gebieden, bijv.
in badkamers, douches, wasruimten, sanitair.
Geschikt voor de belastingsklassen A (wand)
conform bouwregellijst A (abP) alsook A0 conform ZDB-Merkblad.
Contrastkleur: Sopro VlakkenDicht flexibel FDF
527.

Ge

st confo
te

C2 FT S1
N

04

E N 12 0

Sopro Marmer Flexlijm
cementgebonden, snel verhardende, trashoudende, witte Natuursteen flexlijm, C2 FT
conform DIN EN 12 004, voor het zetten en verleggen van lichte, vervormingsstabiele, gekalibreerde marmer- en natuursteen, ook onderwater. Hoge zekerheid tegen verkleuringen,
uitbloeïngen en vlekken. Met Rijnlandse tras
en witte cement ter vermindering van het gevaar
van verkleuringen. Geschikt voor op vloerverwarming en alternatieve afdichtingen.

DI

DI
N

04

C2 FT

rm

st confo
te

rm

Ge

Tegellijm

E N 12 0

Sopro FKM® Zilver
MultiFlexlijm Zilver
Zuinige, cementgebonden, zilvergrijze, snel
verhardende, multifunctionele Flexlijm, C2
FT S1 conform DIN EN 12 004, met een hoge
kunststof vergoeding en originele Rijnlandse tras.
Voor het zetten en verleggen van keramische
vloer- en wandbekledingen, in het bijzonder
voor lichte, vervormingsgevoelige natuursteen op alle ondergronden. Voor groot formaat
zwak zuigende keramiek op wand en vloer.
Voor balkons en tarrasse. Geschikt op wand- en
vloerverwarming en alternatieve afdichtingen
balkons en terrassen. Zeer smeuïge , romige en
niettemin standvaste verwerkingsconsistentie. Met de bekende 4-in-1-Technologie. Ideaal
voor bouwwerken met een tijdslimiet door
snelle uitharding.

st confo
te
hoge

Slijtvastheid

D

Wateropname

I

88

WA
gereduceerde

N

rm

Ge

Voegen

EN 138
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Sopro DF 10®
DesignVoeg Flex
1 – 10 mm
Cementgebonden, flexibele, snel verhardende en belastbare voegmortel, CG2 WA conform DIN EN 13 888, voor het met
kleurglans en zonder kalksluier voegen van allerlei soorten keramiek en natuursteen. De verhoogde bescherming tegen schimmels en micro-organismen alsook het vrij blijven van kalksluier zorgen voor een lang aanhoudend mooi, glanzend
voegbeeld binnen- en buitenshuis alsook speciaal op plekken, die met vocht worden belast. Het ingebouwde pareleffect en de
Hydrodur®-Technologie zorgen voor water- en vuilwerende voegen en antibacteriële eigenschappen. Ook buitenshuis alsook
geschikt voor het voegen van dunlagige tegels en platen (≤ 4 mm). Voor zwembaden bevelen wij Sopro TitecVoeg® plus en Sopro
TitecVoeg® breed, Sopro VoegEpoxy plus of Sopro VoegEpoxy speciaal of Sopro Topas® DesignVoeg Epoxy aan.
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6.3

Middelbedverlegging
Naast de DIN-gereguleerde zogenoemde dunbedverlegging (morteldikte 1 - 5 mm), heeft zich de afgelopen jaren parallel
hieraan en vooral voor natuursteen, de verlegging in het middelbed ontwikkelt en gevestigd.
Vooral wanneer grootformaat natuursteenplaten moeten
worden gelegd, die ook kleine diktetoleranties kunnen
hebben, is het verleggen in een middelbed erg nuttig.
De middelbedverlegging beweegt in een morteldikte van
5 - 20 mm.
Verschillende mortelmengsels zorgen ervoor dat bijna elke
natuursteen veilig kan worden gelegd. Er zijn zowel normale verhardende, als snel verhardende en op wit cement
(witte mortel) opgebouwde middelbed mortels.

Verleggen van de natuursteen met de middelbed methode met de Sopro
Middeldikbed mortel.

N

3
1

Sopro Voorstrijk
(Pos. 020)

2

Verkleuringsgevoelige Natuursteen: Sopro Middel
DikbedMortel wit
Niet verkleuringsgevoelige
natuursteen zonder doorschijnend effect:
Sopro MiddelDikbedMortel
(Pos. 050)

U

1

3

Voegmortel: Sopro DF 10®
DesignVoeg Flex (Pos. 060)

N

Natuursteen afwerking

U

Ondergrond Beton/cement
deklvoer

2
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Middelbedverlegging
Systeemopbouw

Product aanbeveling

Voorstrijk

Contactlaag

Lijmbed

Sopro Voorstrijk

Sopro
MiddelDikbedMortel
Snel verhardende,
flexibele, trashoudende
Middelbedmortel

Sopro
MiddelDikbedMortel
wit
Witte, snel verhardende,
flexibele, trashoudende
Middelbedmortel

st confo
te
hoge

Slijtvastheid

rm

WA
gereduceerde

D

I

N

Wateropname

88

Ge

Voegen

EN 138

Sopro DF 10®
DesignVoeg Flex

D

I

Voeg

Wateropname

88

WA
gereduceerde

N

schimm

hoge

Slijtvastheid

EN 138

®

Sopro TitecVoeg
plus
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schimmel

rust
ge
it

st confo
te

rm

Ge

Zware belastingen

Sopro
Marmer Siliconen
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6.3

Voorbeeldspecificaties – Natuursteenverlegging in een dun- en middelbed
Bouwdeel: vloer/wand
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiding van de ondergrond:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Reinigen van de ondergrond en het verwijderen van hechtingsverminderende stoffen. Stofresten grondig opzuigen. Materiaal
opnemen en verwijderen.
020

Voorstrijken:

m²

Aanbrengen van een voorstrijk op kunstharsbasis op zuigende
ondergronden (dekvloer, stuc, droge bouwmaterialen) als voorbehandeling voor de opname van de navolgende dunbedmortel
of systeemafdichting. Voorstrijk laten drogen.
Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).
030

Verleggen van natuursteen platen in een dunbed
(vloeren):
Natuursteen soort:
Natuursteen formaat plaat:
Natuursteen oppervlak:

m²

__________
__________
__________

Verleggen van gekalibreerde natuursteen platen in een dunbed
op voorgestreken vloeren, met hydraulisch snel verhardende,
flexibele vloei- of dunbedmortel. C2 EF S1,
C2 FT of C2 FT S1 conform DIN EN 12 004.
Materiaal: Sopro VarioFlex® Silver (VF 419).
Voor doorschijnend natuursteen:
Sopro MarmerFlexlijm (MFK 446)
Sopro FKM® Silver (FKM 600).
040

Zetten van natuursteen platen in een dunbed
(wanden):
Natuursteen soort:
Natuursteen formaat plaat:
Natuursteen oppervlak:

m²

__________
__________
__________

Zetten van gekalibreerde natuursteen platen in een dunbed op
voorgestreken wanden, met hydraulisch snel verhardende, witte,
trashoudende en flexibele dunbedmortel. C2 FT of C2 FT S1
conform DIN EN 12 004.
Materiaal: Sopro MarmerFlexlijm (MFK 446)
Sopro FKM® Silver (FKM 600).
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Voorbeeldspecificaties – Natuursteenverlegging in een dun- en middelbed
Bouwdeel: vloer/wand
Pos.

050

Hoeveelheid
Zetten en verleggen van natuursteen platen in een
middelbed:
Natuursteen soort:
Natuursteen formaat plaat:
Natuursteen oppervlak:

Een
heid
m²

__________
__________
__________

 ydraulisch verZetten en verleggen van natuursteen platen met h
hardende, trashoudende middelbedmortel (laagdikte 5 – 30 mm)
op voorgestreken ondergronden.
Materiaal: Sopro MiddelDikbedMortel wit (MDM 885).
Opmerking: voor niet doorschijnend natuursteen:
Sopro MiddelDikbedmortel (MDM 888).
060

Voegen:

m²

Voegen van de natuursteen met trashoudende, h
 ydraulisch snel
verhardende voegmortel.
Voegbreedte _____ mm, Kleur voeg ______ .
Materiaal: Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).
Opmerking: voor zware belasting:
Sopro TitecVoeg® plus (TF+).
070

Aansluitvoegen sluiten:
Aansluit- en bewegingsvoegen met neutraal vastzettende,
schimmelwerende kit vullen.
Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro Marmer Siliconen.
De volgende technische informatiebladen moeten in acht
worden genomen bij de verwerking van de producten:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Sopro Voorstrijk (GD 749)
Sopro MarmerFlexlijm (MFK 446)
Sopro FKM® Silver (FKM 600)
Sopro VarioFlex® Silver (VF 419)
Sopro MiddelDikbedMortel wit (MDM 885)
Sopro MiddelDikbedMortel (MDM 888)
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
Sopro TitecVoeg® plus (TF+)
Sopro Marmer Siliconen

m1

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

Natuursteen zeker verleggen

6.4

Drainerende verlegsystemen
Drainerend systeem voor buitenshuis

Om de buitenbekledingen te beschermen tegen vochtpenetratie en vorstschade, wordt aanbevolen om ze te leggen
met een korrelige mortel. De behaalde, snelle drainage in de
constructie minimaliseert de uitslag en verkleuring van het
bovenoppervlak. Het wordt aanbevolen om de installatie
uit te voeren met Sopro Drainage Mortel eXtra. Dankzij de
structuur met één korrel heeft deze mortel een zeer hoge
doorlaatbaarheid voor water, wat een snelle afvoer van
water op een afdichtingsniveau mogelijk maakt (bijv. Sopro
Dichtlaag Flex 1-K) en zorgt voor vorstbestendigheid dankzij
de hoge porieruimte.

Als de verkeersbelastingen overeenkomstig hoog zijn, moet
de structuur, in termen van dikte, worden gedimensioneerd
met behulp van DIN 1055-3 en DIN 18 560-2 .

Voor vlakken buitenshuis moet een afschot van 1,5 - 3%
worden gepland en de afwateringsmortel moet altijd worden gecombineerd met de Sopro Drainagemat. De gespecificeerde mortelbeddikten volgens DIN 18 322 van 10 - 30
mm voor het leggen van een dikbed (systeemverlegging)
moeten worden verhoogd in combinatie met de grofkorrelige drainagemortel om het leggen te vergemakkelijken en
een betrouwbaar drainage-effect te bereiken.

Verlegging
Draineerbare constructies kunnen worden geproduceerd met
de dikbed verleg techniek of als dekvloerconstructie, waarop
de bekleding vervolgens wordt verlijmd in een dunbed. Bij
het werken in een dikbed moet de drainagemortel van te
voren worden gedicht, afgerijt en, nadat de platen op de rugzijde zijn ingesmeerd met een hechtbrug (Sopro Hechtlaag
Flex, Sopro Marmer Hechtbrug enz.), in de voorbereide drainagemortel worden geklopt.

Grotere mortelbeddikten (60 mm en meer) kunnen eenvoudig worden geïmplementeerd met drainagemortel. Door
het ontbreken van fijnaandeel (toeslag) en de lage waterbehoefte zijn de krimp- en krimpvervormingen verwaarloosbaar. Volgens de ZDB-brochure „Buitenbekledingen,
afdekconstructies met tegels en panelen buiten gebouwen“
(vanaf oktober 2005) moet om structurele redenen een
minimale dikte van de belastingverdelende drainagestructuur (dekvloer) van ten minste 50 mm worden gehandhaafd.
* Afhankelijk van de verkeerslast dikker dimensioneren.

De Sopro-drainagemortel eXtra kan worden gebruikt
als legmortel of met de geschikte dikte om een lastverdelende laag (dekvloer, min. 50 mm*) op een scheidingslaag te produceren, zwevend of in een systeem. De
speciale mortel formule voorkomt de gebruikelijke en
bekende efflorescentie-effecten, veroorzaakt door de
vrije kalkaanslag, tijdens het latere bevochtigingsproces.

Als de tegelzetter er de voorkeur aan geeft de platen in
een dunbed te leggen, wordt met de drainagemortel een
dekvloer met een minimumdikte van 50 mm gemaakt. Dit
moet 3 - 4 dagen uitharden en drogen. Vervolgens kan
het verleggen van de platen volgen. Het is raadzaam om
bij het verleggen de dunbedlijm (Sopro MarmerFlexlijm,
Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm, enz.) op de achterzijde van de
plaat (Buttering-methode) te verdelen en aansluitend op de
drainerende dekvloer te verlijmen. Dit heeft het voordeel
dat de open poriën van de drainagemortel oppervlakkig
beter behouden blijven.
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Drainerende verlegsystemen
Drainerend systemen voor buitenshuis (balkon/terras)
N

3

2

4

6

1

5

B

Sopro DrainageMortel eXtra op systeemafdichting
met Drainagemat (Drainagedekvloeropbouw)
1

Sopro Dichtlaag Flex 1-K
in twee arbeidsgangen (Pos. 070)

2

Sopro FlexVoeg plus (Pos. 100)

3

Sopro DrainageMortel eXtra (Pos. 090)

4

Contactlaag (Pos. 090)

5

Afschot Sopro RAM 3® (Pos. 020)

6

Sopro Drainagemat (Pos. 080)

B

Beton

N

Natuursteen plaat

Uitrollen van de Sopro Drainagemat op het afgedichte vlak met aansluitend de verlegging van de natuursteen met Sopro DrainageMortel eXtra.
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Drainerende verlegsystemen
Systeemopbouw

Product aanbeveling

tlaag

1. Dich

tlaag

2. Dich

„nat-in-nat“-verlegging

t

gema

Draina

Sopro TurboDichtlaag 2-K

Sopro
Dichtlaag
Flex 1-K

Sopro Dichtlaag
Flex 1-K snel

Sopro Drainagemat

Verlegging op last
verdelende laag

loer

e dekv

Ge

Ge

C2 EF
N

S2

E N 12 00

4

Ge

Ge

04

04

04

E N 12 0

ns

N

E N 12 0

st volge
te

DI

E N 12 0

rm

aag
ntactl

C2 FT S1

C2 FT

N

st confo
te

DI

N

st confo
te

rm

C2 FT

DI

DI

EN 1

20

st confo
te

DI

C2 FT

N

Sopro Drainage
Mortel eXtra

rm

st confo
te

rm

Ge

Sopro Drainage
Mortel eXtra

04

g
Draina

Co

nd of brengen)
dergro
n
(op on de plaat aa
zij
op rug

Wateropname

88

schimm

Ge

88

Sopro FL plus
FlexVoeg plus

WA
gereduceerde

N

Sopro MarmerFlexlijm, Sopro FKM®
Silver, Sopro megaFlex S2 turbo

en
wer d u
el
als bescherming
tegen
schimmel

rust
ge
it

EN 138

hoge

Slijtvastheid

rm

WA
Wateropname

st confo
te

I

I

N

D

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

D

Voeg

st confo
te

rm

Ge

Sopro Hechtlaag Flex, Sopro
MarmerFlexlijm, Sopro megaFlex TX

EN 138

Sopro DF 10®
DesignVoeg Flex

Sopro Marmer
Siliconen
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Verwerking Sopro DrainageMortel eXtra
Inbouw als dekvloer met aansluitend verlegging afwerkingsmateriaal in een dunbed

1

Mengen van de mortel met menger of dekvloerpomp.

2

aanleggen van kalibratie.

3

Maken van lastverdelende laag met Sopro DrainageMortel eXtra.

4

Afgebonden Drainage-dekvloer-constructie met open, waterdoorlatende structuur.

5

Op de rugzijde opzetten (Buttering-methode) van de dunbedlijm
(Sopro MarmerFlexlijm) op de natuursteen plaat.

6

Na het op de rugzijde aanbrengen van de dunbedlijm wordt de
natuursteen plaat op de Drainagemortel-last verdelende laag verlijmd.
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6.4

Verwerking Sopro DrainageMortel eXtra
Verwerking in een dikbed

1

Mengen van Sopro DrainageMortel eXtra met een cementmolen.

2

Voorbereiden van de Drainage-dikbedmortel voor de „nat-innat“-verlegging.

3

Aanbrengen van een hechtbrug (Sopro Hechtlaag Flex) op de rugzijde van de natuursteen plaat.

4

Aankloppen van de natuursteen plaat in de voorbereidde drainerende dikbedmortel.

5

Verdeling van de Sopro DrainageMortel eXtra voor de verlegging
van een groot formaat plaat in het dikbed.

6

Machinaal zetten van de met een hechtbrug (Sopro Hechtlaag
Flex) voorbereidde plaat in een dikbed.
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Drainerende verlegsystemen
Trappen buiten
Ook op het gebied van trappen en aanlandingen worden herhaaldelijk de verkleuring van natuursteenbedekkingen en uitbloeïngen door het binnendringende water vastgesteld. Ook hier is het logisch om de trapbedekking te verleggen met een
drainagemortel (Sopro DrainageMortel eXtra).Grotere bordessen of tussenliggende platforms van een trap mogen niet over
de trap ontwateren, maar moeten altijd een extra afwateringsmogelijkheid (vloerafvoer, waterspuwer, enz.) hebben om af
te kunnen voeren..

1

4

2

3

N

Terras welke over een trap ontwatert. Vervuilingen zijn het
gevolg.

Het indringende water stroomt door de drainagemortel op de afdichting.
Belangrijk: op de laatste trede moet een voldoende grote infiltratiemogelijkheid
(grindstrip enz.) worden gepland. Het drainagemortelbed moet 3 cm dik zijn om
een voldoende waterafvoer te garanderen.
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1

Afschot
Sopro RAM 3® Renovatie& Uitvlakmortel

2

Systeemafdichting bijv.
Sopro Dichtlaag Flex 1-K

3

Drainerende tegellijm
Sopro DrainageMortel eXtra

4

Hechtbrug bijv.
Sopro MarmerFlexlijm/
Sopro Hechtlaag Flex

N

Natuursteen
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6.4

Drainerende verlegsystemen
Trappen buiten
Om te voorkomen dat het water via de zijkanten wegloopt en de daar bijbehorende vervuiling op de trapboom te verhinderen, wordt voor het afdichtingswerk aan de zijkanten bijv. een piepschuimstrook met de juiste hoogte (altijd een paar
centimeter lager dan de latere dikte van het mortelbed) gelijmd. Na het uitharden wordt dit overwerkt met de systeemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex). Het opgehoopte water kan dus niet zijdelings ontsnappen en wordt via de trap naar de
afvoerstrook geleid.

1

1

Systeemafdichting
Sopro Dichtlaag Flex 2-K

2

Drainerende tegellijm
Sopro DrainageMortel eXtra

3

Hechtbrug bijv.
Sopro MarmerFlexlijm/
Sopro‘s No.1 S1 Flexlijm

N

Natuursteen

P

Stuc met bewapening

TL

Trap

ST

Piepschuimstroken

TL
Trap met aan de zijkanten opstaande randen.
ST

N
3

Uittreding van water aan de zijkanten leidt tot schade en lelijke vervuilingen.

2
3
1

P
ST

Opbouw van de afwerking van een trap.
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Verwerking Sopro DrainageMortel eXtra
„nat-in-nat“-verlegging op een trap

1

Afschot met Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel.

2

Aanbrengen van de Sopro Hechtlaag Flex op de systeemafdichting
als contactlaag voor de Sopro DrainageMortel eXtra.

3

Voorbereiden van het afwerkingsmateriaal door het op de rugzijde insmeren met Sopro Hechtlaag Flex of Sopro Marmerlaag.

4

Verleggen van de aantrede met de Sopro DrainageMortel eXtra.

5

Het voorbereidde drainagemortelbed voor de opname van de
trede.

6

Afgewerkte trede, gezet met Sopro DrainageMortel eXtra.
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6.4

Voorbeeldspecificaties – Drainerende verlegsystemen
Bouwdeel: vloeren
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiding van de ondergrond:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Reinigen van de ondergrond en het verwijderen van hechtingsverminderende stoffen. Stofresten grondig opzuigen. Materiaal
opnemen en verwijderen. .
020

Maken van afschot:

m²

Voorbehandeling van de ondergrond met voorstrijk op basis van
kunsthars. Afschot met hydraulisch verhardende, trashoudende,
standvaste spachtelmassa (voor laagdikten 3 – 30 mm) maken.
Na inbouw van de spachtelmassa deze glad in het afschot afrijen.
Laagdikte in het midden ______ mm, afschot _____ %.
Materiaal: Sopro RAM 3® Renovatie- & UitvlakMortel
(RAM 3 454),
Sopro Voorstrijk (GD 749).
030

Voorstrijken:

m²

Aanbrengen van een voorstrijk op kunstharsbasis op zuigende
ondergronden (dekvloer, stuc, droge bouwmaterialen) als voorbehandeling voor de opname van de de navolgende dunbedmortel of systeemafdichting. Voorstrijk laten drogen.
Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).
040

Eventuele positie:
Fijne smering:

m²

Maken van een fijne smering (laagdikte 1 – 5 mm) voor het sluiten van kleine porieen en gaatjes, met hydraulisch verhardende,
flexibele dunbedmortel voor de opname van de navolgende systeemafdichting.
Materiaal: Sopro‘s No. 1 (No. 1 400).
050

Afdichten van bewegings- en aansluitvoegen, hoeken:

m1

Zeer elastische, veiligheidsband met vliesweefsel alsook kant en
klare interieur en exterieur hoeken over aansluit- en bewegingsvoegen alsook hoeken van wanden met systeemafdichtingsmateriaal vastzetten en volledig bedekken. Stootnaden overlappend uitvoeren.
Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438),
Sopro Afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/015),
Racofix® Montagekit (RMK 818).
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Voorbeeldspecificaties– Drainerende verlegsystemen
Bouwdeel: vloeren
Pos.

060

Hoeveelheid
Afdichten van doorvoeringen (vloerdoorvoeringen):

Een
heid
St.

Opstaand element van de vloerafvoer richten en met hydraulisch
snel verhardende, krimparme speciale gietmortel gieten. Sluiten
van de systeemafdichting aan de afdichtingsflens van het
opstaande element onder aanbrengen van alkalibestendig glasvezelweefsel als versterking.
Materiaal: Sopro VM 12 Gietmortel 2-12 cm (VM 12 745)
Sopro Bewapening (AR 562).
070

Vlakken afdichting:

m²

Vloeren, aansluitend het gebied van de plinten met een flexibele
cementgebonden Dichtlaag in min. twee arbeidsgangen met de
smeer methode een laag aanbrengen. Gebied van plinten moet
tot op 15 cm boven de plint afgedicht worden. Het aanbrengen
van iedere laag moet zonder fouten en met een gelijkmatige
dikte worden uitgevoerd. Lagen iedere keer laten drogen.
Gezamenlijke-droge laagdikte min. 2,0 mm.
Materiaal: Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523).
080

Drainagemat verleggen:

m²

Verleggen van een Drainagemat van HD-Polyethyleen en een
speciaal glasvezelweefsel (d = 8 mm) als bescherm- en drainagelaag op de afgedichte ondergrond met afschot, voor een aansluitende opbouw van Drainagemortel met een minimale laag
van 50 mm. Stootnaden overlappend uitvoeren.
Materiaal: Sopro Drainagemat (DRM 653).
090

Verlegging van natuursteen met waterdoorlatende
Drainagemortel:
Natuursteen soort:
Natuursteen formaat plaat:
Natuursteen oppervlak:

__________
__________
__________

Verlegging van de natuursteen platen in een drainerend mortelbed, van trascement gebonden kant en klare droge mortel met
een korrel tot 8 mm zonder fijnaandeel. Aanbrengen van een
afdicht- en hechtlaag op de rugzijde van de natuursteen platen
als bescherming van de natuursteen tegen doorschijnende effecten en voor het bereiken van het hechtverband. De natuursteen
platen „nat-in-nat“ in het mortelbed kloppen en richten.
Morteldikte in het midden: ______ cm
Materiaal: Sopro DrainageMortel eXtra (DMX 619),
Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748),
Sopro Marmer Hechtbrug (MAS 418).
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6.4

Voorbeeldspecificaties – Drainerende verlegsystemen
Bouwdeel: vloeren
Pos.

100

Hoeveelheid
Voegen:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

De natuursteen vlakken met hydraulisch verhardende, trashoudende, zeer flexibele voegmortel voegen. CG2 (WA) conform DIN EN 13 888.
Voegbreedte _____ mm, Kleur voeg ______ .
Materiaal: Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).
Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
110

Aansluitvoegen sluiten:

m1

Aansluit- en bewegingsvoegen met neutraal vastzettende,
schimmelwerende kit vullen.
Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro Marmer Siliconen.
De volgende technische informatiebladen moeten in acht
worden genomen bij de verwerking van de producten:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sopro Voorstrijk (GD 749)
Sopro RAM 3® Renovatie & Uitvlakmortel (RAM 3 454)
Sopro VM 12 Gietmortel 2-12 cm (VM 12 745)
Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523)
Sopro Afdichtband (DB 438)
Sopro Afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/ 015)
Sopro Bewapening (AR 562)
Sopro DrainageMortel eXtra (DMX 619)
Sopro Drainagemat (DRM 653)
Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748)
Sopro Marmer Hechtbrug (MAS 418)
Sopro´s No. 1 (No. 1 400)
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
Sopro Marmer Siliconen
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Dikbedverlegging
De traditionele verlegging van natuursteen of betonsteen met de dikbedmethode - volgens DIN 18 332 en DIN 18 333 wordt gebruikt wanneer bijv. afwerkingen moeten worden gelegd met geschikte diktetoleranties.
Als de DIN een trashoudend bindmiddel voor het zand-cement-mortelmengsel voorschrijft, is dit vaak niet voldoende voor
het zonder problemen verleggen van natuur- of betonsteen.
In de praktijk is gebleken dat er ook sprake is van hechtingsschade (tussen mortelbed en ondergrond of mortelbed en
natuursteen), uitbloeïngen, verkleuring en doorschijnende effecten bij het verleggen in een dikbed.
Deze schade, die onder meer kan worden toegeschreven aan het vocht in het dikbed, kan worden vermeden door slem te
gebruiken. Dit vervult de taak van hechtbrug en afdichting.

Verkleuringen van de randen en kleurveranderingen binnen de platen vanwege het hoge vochtpotentieel in de dikbedmortel.

Systeemopbouw voor een zekere dikbedverlegging:
1
2
3

4

B
N

Sopro Hechtlaag Flex
Hechtbrug voor de ondergrond (Pos. 020)
Dikbedmortel zand-trascementmengsel,
gemaakt met Sopro Tras Binder (Pos. 030)
Sopro MarmerFlexlijm als hechtbrug bij
verkleuringsgevoelige natuursteen
Alternatief bij verkleuringsongevoelige
natuursteen: Sopro Hechtlaag Flex
(Pos. 030/040)
Voegen met Sopro DF 10® DesignVoeg
Flex/Sopro Meestervoeg breed betongrijs
(trashoudend) (Pos. 050)
Alternatief bij zware belasting:
Sopro TitecVoeg® plus
Betonnen ondergrond
Natuursteen
B

1

2

3

N

4

Opmerking:
Voor het vullen van bewegingsvoegen bij natuursteen moeten speciaal geschikte natuursteen siliconen gebruikt worden.
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Dikbedverlegging
Productaanbevelingen

Dikbedmortel
Hydraulisch verhardende Tras cement mortel
voor het zetten en verleggen met de dikbed
methode conform DIN 18 352, 18 332 en 18 333
van verkleuringsongevoelige natuursteen als bijv.
Solnhofener natuursteen platen, Jura-Marmer
alsook Betonsteen een vensterbanken .
Verwerking in combinatie met Sopro Marmer
Hechtbrug of Sopro Hechtlaag Flex.

Sopro Tras Zetmortel

Trashoudend bindmiddel
Cementgebonden, trashoudend speciaal bindmiddel voor het vervaardigen van dikbed- en
zetmortels voor de verlegging van natuursteen,
met hoog trasaandeel om het risico op kalkuitslag en verkleuring aanzienlijk te verminderen.
Moet op de bouwplaats met zand (korrel is naar
opbouwhoogte te kiezen) gemengd worden.

Verlegging van een lichte natuursteen in een dikbedmortel. De gevolgen
kunnen een snelle doorvochtiging met bijbehorende verkleuringen zijn.

Sopro Tras Bindmiddel
Witte Flexlijm
Cementgebonden, snel verhardende, trashoudende, witte natuursteen flexlijm, C2 FT
conform DIN EN 12 004, voor het zetten en verleggen van lichte, vervormingsstabiele, gekalibreerde marmer- en natuursteen afwerkingen, ook onder water. Hoge zekerheid tegen
verkleuringen, uitbloeïngen en vlekvorming.
Met Rijnlandse tras en wit cement ter vermindering van het gevaar van verkleuringen.
Geschikt op vloerverwarming en systeemafdichtingen.

Sopro Marmer
Hechtbrug

Grijze slem
1-component, met kunststof gemodificeerde trashoudende hecht- en contactlaag.
Als flexibele hechtlaag voor het maken van een
optimaal verband tussen de achterzijde van
natuursteen en de dikbed verlegmortel. Of als
hechtbrug bij systeemconstructies tussen dikbedverlegmortel en ondergrond (betonnen vloeren).
Hechtbrug voor systeemdekvloeren.

Sopro
Hechtbrug Flexibel
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Voorbeeldspecificaties – Natuursteenverlegging in een dikbed
Bouwdeel: vloer/wand
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiding van de ondergrond:

Een
heid
m²

Reinigen van de ondergrond en het verwijderen van hechtingsverminderende stoffen. Stofresten grondig opzuigen. Materiaal
opnemen en verwijderen. .
020

Aanbrengen van een contactlaag:

m²

Aanbrengen van een cen=mentgeonden, met kunststof gemodificeerde en hechtsterke contactlaag op de ondergrond.
Materiaal: Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748).
030

Verleggen van natuursteen platen:
Natuursteen soort:
Natuursteen formaat plaat:
Natuursteen oppervlak:

m²

__________
__________
__________

Verleggen van de natuursteen platen in een dikbed conform DIN
18 332 met hydraulisch verhardende dikbedmortel (laagdikte
≥ 15 mm) op de nog verse contactlaag. (Pos. 020).
Het maken van de dikbedmortel gebeurt met cementgebonden,
trashoudend speciaal bindmiddel en zand 0/4 mm conform DIN
EN 12 620 met de mengverhouding 1 : 4 in delen.
Aanbrengen van een hechtbrug op de rugzijde van de natuursteen plaat als bescherming van de natuursteen tegen verkleuringen, doorschijnende effecten en voor het bereiken van het
hechtverband. De natuursteen platen „nat-in-nat“ in het mortelbed kloppen en richten.
Morteldikte in het midden: ______ cm
Materiaal: Sopro MarmerFlexlijm (MFK 446),
Sopro Tras Bindmiddel (TRB 421).
Opmerking: bij verkleuringsongevoelide natuursteen:
Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748).
040

Toelage positie:

m²

Als de voorgaande positie (Pos. 030) echter de verlegging van
de natuursteen platen met werk droge mortel van Tras cement
(laagdikte 10 – 40 mm).
Mortel dikte in het midden: ______ cm
Materiaal: Sopro Tras Verlegmortel (TVM 858).
050

Voegen:
Voegen van de natuursteen afwerking met hydraulisch
snel verhardende voegmortel.
Voegbreedte _____ mm, kleur voeg ______ .
Materiaal: Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10),
Sopro FlexVoeg plus (FL plus).
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prijs

Totaal
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Voorbeeldspecificaties – Natuursteenverlegging in een dikbed
Bouwdeel: vloer/wand
Pos.

060

Hoeveelheid
Aansluitvoegen sluiten:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m1

Aansluit- en bewegingsvoegen met neutraal vastzettende,
schimmelwerende kit vullen.
Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro Marmer Siliconen.
De volgende technische informatiebladen moeten in acht
worden genomen bij de verwerking van de producten:
–
–
–
–
–
–
–

Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748)
Sopro MarmerFlexlijm (MFK 446)
Sopro Tras Bindmiddel (TRB 421)
Sopro Tras Tegellijm (TVM 858)
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
Sopro Marmer Siliconen
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Sopro Productsystemen voor
duurzaam bouwen

Schematische Systeemopbouw

Emissie-arme tegellijm / verlegmortel*

VarioFlex® Silver
Groot formaat-Flexlijm
VF 419
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
Doel 8**

IS SIE

A

MiddelDikbedMortel
wit MDM 885
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
Doel 8**

M

EM

A

R

M

EM

R

M

M

R

M

R

A

R

E

IS SIE

PLUS

ZE

MarmerFlexlijm MFK
556
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
Doel 8**

EM

R

E

A

PLUS

ZE

IS SIE

R

E

FKM® Silver MultiFlexlijm Silver
FKM Silver
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
Doel 8**

EM

PLUS

ZE

A

E

E

IS SIE

ZE

ZE

EM

PLUS

R

R

PLUS

R

IS SIE

MiddelDikbedMortel
MDM 888
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
Doel 8**

* Een overzicht van alle producten kunt u vinden in onze brochure duurzaamheid.
** Beoordeling conform DGNB (Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen), Criterium „ENV1.2 Risico‘s voor het lokale
milieu“ (versie 2015).
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