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Stalen ondergronden

Of het nu in de hoog-, diep- of ingenieurbouw is, met één 
onmisbare en belangrijke bouwstof zal men altijd gecon-
fronteerd worden. Het gaat hier om de grote groep bouw- 
en edelstaal, zonder welke vele constructies niet mogelijk 
zouden zijn geweest. We vinden het in de ruwbouw (bewa-
pening, stutten, dragers etc.) of als vormgevend element 
(bijzondere trappen) alsook op het gebied van de techni-
sche uitrusting van een gebouw (bijv. liften). 

Staal, een belangrijke bouwstof zonder welke het bouwen van vandaag 
niet denkbaar zou zijn.

Lichtgebouwde stalen trapconstructie over meerdere verdiepingen betegelt 
met natuursteen.

Vanwege de eigen trilverhouding van de constructie is een hoge span-
ningsopname van de tegellijm noodzakelijk.

Staal heeft bijzondere eigenschappen, wat het voor de 
bouw zo begeerlijk maakt. Dit zijn onder andere een hoge 
trek- en drukvastheid alsook hoge elastische eigenschap-
pen. 

In het kader van een uitbouw en de vormgeving van gebou-
wen komen situatie‘s voor waarin de staalconstructie of 
vlakken met starre bedekkingen (keramiek of natuursteen) 
gecombineerd moeten worden. Dit betekent dat een starre, 
in de regel broze plaat op een „glad“, zich vervormend en 
uitdijend staalvlak gefixeerd resp. verlijmt moet worden.

Wil dit succesvol en langlevend functioneren, dan is dit niet 
mogelijke met de gewone, hydraulisch afbindende mortels, 
welke normaal gesproken gebruikt worden. Deze bereiken 
niet de noodzakelijke hechtverbinding met het zeer gladde 
en gesloten stalen oppervlak en kunnen vanwege hun vast-
heid mogelijke vervormingen - die uit de stalen ondergrond 
komt - niet opvangen.

Vanwege deze reden kunnen wanneer in direct contact op 
de metalen ondergronden enkel zogenaamde reactiehars-
lijmen ingezet worden of in enkele gevallen hoogwaardige 
S2-lijmen. Hiervoor moet een van onze adviseurs worden 
gecontacteerd.
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2-componenten, polyurethaan reactieharslijm voor 
het zetten en leggen van kerami sche tegels en 
platen, beton- en natuursteen platen. Bijzonder 
geschikt voor op metalen en houten bouwma-
terialen.
Voor verhoogde eisen aan de hecht-, trek- en 
schuifsterkte, elasticiteit en waterdichtheid op 
kritieke ondergronden.

Productaanbeveling:

Polyurethaanharslijmen hebben zich als beste bewezen.  
omdat zij in uitgeharde toestand hun flexibiliteit goed 
behouden. Verder bezitten zij een zeer goed hechtverhou-
ding op gladde, gesloten oppervlakken  (4 N/mm²), wat 
ertoe voert, dat de op deze manier uitge- voerde verleggin-
gen zeer stabiel en duurzaam zijn.

Bekleding van edelstaalgoten, deze worden met een zeer sterke kerami-
sche bedekking bekleed. De keramiek staat in direct contact met het staal, 
de verlijming wordt uitgevoerd met Sopro PU-Lijm.

Sopro PU-lijm 
Reactieharslijm

Doorbuiging naar beneden van de vloer van een liftcabine bij een perso-
nenbelasting door de massatraagheid bij een opwaartse beweging.

Doorbuiging naar boven van de vloer van een liftcabine bij ontlasting van 
de vloer bij een neerwaartse beweging.

Stalen ondergronden

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

R2 T

Gescheurde tegels op een liftvloer, 
waarbij op optredende vervormingen 
niet is gelet.

Verlijming van de keramiek met   
Sopro PU-lijm in direct contact met 
het metalen oppervlak.
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Een speciale vorm van staalbouw is de scheepsbouw. 
Vaak privé jachten of grote passagiersschepen, in hun 
eisen en probleemstellingen zijn zij gelijkwaardig. 

Dit betekent dat gelegde tegel- en plaatafwerkingen op 
schepen de bewegingen en vervormingen, welke een 
scheepslichaam altijd heeft, zonder schade, duurzaam 
moet kunnen opnemen. Dit is zeker het geval als de 
bedekkingen in direct contact met het scheepslichaam 
(metalen oppervlak) staan.

Starre afwerkingsmaterialen in de scheepsbouw

„MSC Fantasia“

„Queen Mary 2“

Het testen van een proeflichaam in het brandhuis. 

Vanwege brandwerende redenen, die in de scheeps-
bouw een beslissende rol spelen, moeten alle in te zetten 
producten aanvullend in het kader van een brandwe-
rende test beoordeeld worden.

Na een succesvol ondergane brandtest en diverse ver-
dere beoordelingscriteria worden de overeenkomstige  
getuigschriften afgegeven en verkrijgt het product het 
stuurwielsymbool.

Vervormingen die voortdurend door invloeden van buitenaf op het 
scheepslichaam inwerken.
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Starre afwerkingsmaterialen in de scheepsbouw
D

IN
E N 1 2 0 0

4

Ge

test conform

C2 TE S1

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro
Bauchemie GmbH

Systeemloplossingen

Badkamer, toilet (matige belasting)

Wellness (zware belasting)

1

2

1 Scheepsdekvloer of 
uitvlaklaag met Sopro 
PU-Vlakkendicht 

2 Hechtbrug 
Sopro HechtPrimer S 

3 Systeemafdichting 
Sopro Dichtlaag 
Flex 2-K

4 Verlijming 
Sopro FKM® XL

5 Voegen 
Sopro Brillant® 
Parelvoeg

1 Scheepsdekvloer of 
uitvlaklaag met Sopro 
PU-Vlakkendicht

2 Systeemafdichting 
Sopro Dichtlaag 
Flex 2-K

3 Verlijming 
Sopro Voeg Epoxy

4 Voegen 
Sopro Voeg Epoxy

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

Sopro
Bauchemie GmbH

5

12

3

4

1 2 3 4
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Systeemloplossingen

Verlegging op het dek

Verzorging en grootkeuken  
(Zware belasting met agressieve middelen)

Starre afwerkingsmaterialen in de scheepsbouw

Ruwbouw op het 
dek

Gereed  
vormgegeven 
dekopbouw met 
mozaïekafwerking

3

4

Stalen vloer met 
lasnaden, welke 
voor de tegelver-
legging uitgevlakt 
moeten worden.

1 Egaliseren/Uitvlakken 
Sopro PU-lijm of  
Uitvlak- en afdichting 
Sopro PU-Vlakkendicht 

2 Verlijming 
Sopro PU-lijm 
 

3 Voegen 
Sopro Voeg Epoxy

1 Uitvlakken en  
afdichting  
Sopro PU-lijm 

2 Verlijming 
Sopro Voeg Epoxy

3 Voegen 
Sopro Voeg Epoxy

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

R2 T

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

R2 T

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

13 2

1 2 3
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Starre afwerkingsmaterialen in de scheepsbouw

Systeemoplossingen

Opslagruimten (droge gebieden)5

Met PU-Vlakken 
Dicht voorbereidde 
stalen bekkenli-
chaam.  
PU- Vlakken Dicht 
dient als hechtbrug, 
als ontspanningslaag 
en als afdichtings-
vlak.

1 Hechtbrug 
ontspanningslaag 
+ afdichting 
Sopro PU-VlakkenDicht

2 Verlijming 
Sopro Voeg Epoxy

3 Voegen 
Sopro Voeg Epoxy

D
IN

E N 1 2 0 0
4

Ge

test conform

C2 TE S1

1 Hechtbrug 
Sopro HechtPrimer S 

2 Egalisatie laag 
(scheepsdekvloer) 
Sopro Vezel Nivelleer 

3 Verlijming 
Sopro FKM® XL

4 Voegen 
Sopro TitecVoeg® breed

Stalen zwembadbekkens6

Systeemopbouw  
op een model

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

13 2

1 2 3 4
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Individuele Vereisten

Muster-Leistungsverzeichnis -  
Fliesen und Platten auf Metalluntergründen

Pos.   Menge Einheit Einheits- Gesamt-
     preis betrag 

010 Vorbereitung des Untergrundes:  m2  
 

Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen,  
Staubreste gründlich absaugen. Entfernen von Öl, Fett, Rost,  
Staub und sonstigen trennend wirkenden Stoffen mit Aceton.  
Material aufnehmen und entsorgen.  
Der Untergrund muss trocken und gegen Rost dauerhaft geschützt  
sein. 

020 Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten:  m2  
 

Fliesenfabrikat: _____________________ 
Fliesentyp: _____________________ 
Fliesenformat: _____________________ 
Fliesenfarbe: _____________________ 
Rutschhemmung: _____________________ 
 
Vollsattes Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten mit  
Reaktionsharzmörtel auf Polyurethan-Basis R1 T nach DIN 12004,  
im Dünnbettverfahren nach DIN 18157. In stark belasteten Be- 
reichen im Buttering-Floating-Verfahren arbeiten. 
 
Material: Sopro PU-Kleber (PUK 503).

030 Verfugung:   m2   
 
Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, hochflexiblem Fugen- 
mörtel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888. 
Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe ______. 
 
Material: Sopro FlexFuge FL. 
 
Anmerkung: für hohe Beanspruchung 
Material: Sopro TitecFuge® breit (TFb). 

040 Anschlussfugen schließen:  lfm.  
  

Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem, fungizid und  
fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff verfüllen. 
Fugenfarbe ______. 
 
Material: Sopro SanitärSilicon.

 
Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der  
Produkte zu beachten:

 
- Sopro PU-Kleber (PUK 503) 
- Sopro FlexFuge FL 
- Sopro Saphir® PerlFuge  
- Sopro TitecFuge® breit (TFb) 
- Sopro SanitärSilicon

Bauteil: 
Muster-Leistungsverzeichnis -  

Fliesen und Platten auf Metalluntergründen

Pos. 
 

 

Menge 
Einheit Einheits- 

Gesamt-

 
 

 

 

 
preis 

betrag 

010 
Vorbereitung des Untergrundes: 

 
m2 

 

 

Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen,  

Staubreste gründlich absaugen. Entfernen von Öl, Fett, Rost,  

Staub und sonstigen trennend wirkenden Stoffen mit Aceton.  

Material aufnehmen und entsorgen.  

Der Untergrund muss trocken und gegen Rost dauerhaft geschützt  

sein. 

020 
Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten: 

 
m2 

 

 

Fliesenfabrikat: _____________________ 

Fliesentyp: 
_____________________ 

Fliesenformat: 
_____________________ 

Fliesenfarbe: 
_____________________ 

Rutschhemmung: _____________________ 

 
Vollsattes Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten mit  

Reaktionsharzmörtel auf Polyurethan-Basis R1 T nach DIN 12004,  

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157. In stark belasteten Be- 

reichen im Buttering-Floating-Verfahren arbeiten. 

 
Material: Sopro PU-Kleber (PUK 503).

030 
Verfugung: 

 

 
m2 

 

 

 
Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, hochflexiblem Fugen- 

mörtel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888. 

Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe ______. 

 
Material: Sopro FlexFuge FL. 

 
Anmerkung: für hohe Beanspruchung 

Material: Sopro TitecFuge ® breit (TFb). 
040 

Anschlussfugen schließen: 

 
lfm. 

 

 
 

Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem,  

pilzhemmend ausgerüstetem Fugenfüllstoff verfüllen. 

Fugenfarbe ______. 
 

Material: Sopro SanitärSilicon.

 

Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der  

Produkte zu beachten:

 

- Sopro PU-Kleber (PUK 503) 

- Sopro FlexFuge FL 
- Sopro Saphir ® PerlFuge  

- Sopro TitecFuge ® breit (TFb) 

- Sopro SanitärSilicon

Bauteil: 

Vanwege de complexiteit en de verschillende eisen aan de materialen in de scheepsbouw, staat ons team van advi-
seurs voor al uw vragen over de planning en uitvoering voor u klaar. Neemt u alstublieft contact met ons op via ons 
algemene nummer.

Voor bouwvergaderingen stellen wij prestatiebestekken en details die betrekking hebben op het aanstaande/lopende 
project tot uw beschikking.




