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De Sopro Planner heeft zich in het verleden bewezen als zijnde een duidelijk en gebruikersvriendelijk naslagwerk voor 
architecten, aannemers en arbeiders. Het is niet meer weg te denken uit veel bureaus, het is een leidraad en een 
basis voor beslissingen. De compleet bewerkte 8ste oplage biedt de branche opnieuw belangrijke, praktijkgerichte tips 
en aanwijzingen. Het geeft informatie over actuele technische trends in relatie tot producten en oplossingen op basis 
van de nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen. 

 Gedetailleerde achtergrondinformatie

De Sopro Planner geeft omvangrijke achtergrondinfor-
matie, maar biedt echter ook gevarieerde, toepassings- 
en praktijkgerichte knowhow. In sommige gevallen zijn 
aanvullend gedetailleerde oplossingen opgenomen, de 
prestatie-bestekken zijn uitgebreid. Alle gedetailleerde 
informatie en beschrijvende teksten die in het Sopro 
Praktijk handboek zijn opgenomen zijn overzichtelijk en 
geordend op toepassings- en inzetgebied.

 Gefundeerd technisch advies

Voor verregaand technisch advies en verder voerende 
planmatige ondersteuning staat het Sopro-team met 
experts u ten alle tijden ter vervoeging. Veelzijdige ser-
vice en advisering helpen gebruikers ter plaatse, con-
creet, problemen op te lossen. Voor alle vragen staat er 
iemand tot uw beschikking die ook planologen met 
raad en daad ondersteunt. Opdat u vanaf het begin af 
aan op een zekere en een in de praktijk uitgeprobeerde 
systeemoplossing kunt bouwen.

 Presentatie van standaard- en  
   speciale oplossingen

In de Sopro Planner vindt u de actuele regels en voor-
schriften voor systeemafdichtingen met tegels en platen 
alsook speciale productoplossingen voor professionele 
betonsanering en een betrouwbare bescherming tegen 
vorstschade en uitbloeïngen op balkons, terrassen en 
trappen buitenshuis. Het spectrum van voorgestelde 
oplossingen reikt van productsystemen voor baden in 
huis tot aan de industriële en zwembadbouw.

Ook voor speciale oplossingen, bijvoorbeeld voor de sa-
nering met geluids- en warmte-isolatie alsook ontkop-
pelende systemen, vindt u passende informatie. Specia-
le gebieden in de straat- en wegenbouw of de 
vormgeving van bestrating buitenshuis met zeer sterke 
en drainerende voegmortelsystemen zijn eveneens op-

De Sopro Planner–  
het standaardwerk voor probleem- 
oplossend vermogen op de bouw

gevoerd alsook het geteste betonsaneringssysteem voor 
civieltechnische werken.

 Actuele aanvullingen

De „groot formaat verlegging“ van tegels is een belang-
rijk, actueel thema. Daarom hebben wij dit thema in 
hoofdstuk 1 voldoende ruimte gegeven. Hoofdstuk 3 
worden de nieuwe afdichtingsnormen voor bouwwer-
ken, waarin de vereisten aan de algemene eigenschap-
pen, de soort belasting, de ondergrond en de planning 
van het bouwwerk zijn aangepast, aangevuld en be-
werkt. Verwerkt zijn de afdichtingsnormen DIN 18534 
voor ruimten binnenshuis en DIN 18531 deel 5 voor bal-
kons, loggia en gangen. De nieuwe afdichtingsnormen 
worden uitgebreid toegelicht en de Afdichtingssystemen 
uitgelegd.

Hoofdstuk 4 met het thema zwembadbouw werd aan de 
nieuwe afdichtingsnorm DIN 18535 (reservoirs en bek-
kens) aangepast. Hoofdstuk 7 behandelt het thema  „Re-
actieharsgebonden dekvloeren voor dunlagige con-
structies“. Welke mogelijkheden de inzet van Ambiento 
Floor bij het maken van baden zonder voegen biedt, wordt 
in hoofdstuk 11 beschreven. In hoofdstukken 3 en 13 
vindt u oplossingen voor het verleggen van groot formaat, 
keramische tegels (2 cm) op oppervlakken buitenshuis. En 
in hoofdstuk 14 is de nieuwe norm voor kelderafdichting 
conform DIN 18533 opgenomen. Bovendien vindt u hier 
tips voor bitumenvrije reactieve afdichtingen, als bijvoor-
beeld Sopro ZR Turbo XXL.

 Nieuwe uitdagingen hebben 
   innovatieve productsystemen nodig

Sopro producten en Sopro productsystemen zijn altijd  
ingesteld op de nieuwste kennis en onderzoeken en zijn 
perfect op elkaar afgestemd. Zij overtuigen door vele 
unieke en onderscheidende kenmerken en externe test-
certificaten, die de gebruiker niet alleen een uitsteken-



Sopro is lid van de Duitse Vereniging voor duur-
zaam bouwen en van het MINERGIE®-Systeem in 
Zwitserland.

Ook op de keramiek markt wint milieuvriendelijk 
bouwen steeds meer betekenis. Hier is Sopro als 
Partner van de EUF (Europese Unie van de tegel-  
vakbond) actief. 

de productkwaliteit documenteren, maar ook altijd een 
hoog verwerkingscomfort zeker stellen. Alle interne 
productie- en bereidingsprocessen zijn volgens EN ISO 
9001 gecertificeerd. Bovendien is Sopro in 2014 gecer-
tificeerd voor Energiemanagement conform DIN EN ISO 
50 001.

 Duurzaamheid is het gebod van het uur

Sopro Bouwchemie GmbH heeft het thema „duur-
zaamheid“ vast in de ondernemingsfilosofie verankert. 
Daartoe behoren milieuvriendelijkheid en ressource 
schone productie net als de ontwikkeling van emis-
sie-arme producten en oplossingen. De gebruiker profi-
teert van stof gereduceerde recepten en emissie-arme 
producten.

Intelligente recepten met lichte materialen en met tot 
60 % meer zuinigheid brengen daarbij tot 40 % ge-
wichtsbesparing bij transport en verwerking. Recycle bare 
verpakkingen uit een stof of het aanbod van grote ver-
pakkingen zijn verdere voordelen, die voor een milieu 
schone en efficiënte vooruitgang van de bouw zorgen. 
Veel van onze producten zijn overeenkomstig gecertifi-
ceerd en zijn bijvoorbeeld met het EC 1Plus-zegel van de 
GEV in Duitsland of de A+ classificering van de Franse 
VOC-regeling voor zeer emissie-arme eigenschappen 
onderscheiden.

 Sopro Bouwchemie GmbH – leidend in Europa

Sopro Bouwchemie GmbH hoort bij de leidende fabri-
kanten van bouwchemische producten in Europa met 
een omvattend productprogramma op het gebied van  
tegeltechniek, bouwmaterialen en GaLaBouw. De on-
derneming biedt innovatieve en professionele systeem- 
oplossingen voor tegelverleggingen, dekvloer werkzaam-
heden, stuc- en egalisatiewerkzaamheden, afdichtings- 
werkzaamheden, metselwerken, betonreparatie, GaLa- 
en wegenbouw. Daarbij verbind men op een buitenge-
wone wijze het historisch gegroeide ervaringspotentieel 
met een toekomst georiënteerd product- en merkstrate-
gie. 

De onderneming heeft zijn oorsprong in de Wiesba-
dener Stammwerk van de Duitse cementfabrikant Dyc-
kerhoff. Sinds 2002 handelt Sopro onder de naam 
Sopro Bouwchemie GmbH onder het dak van de groot-
ste fabrikant van bouwlijmstoffen, de internationale  
Mapei-groep.

 

De Sopro Planner maakt uw werk makkelijker. Het is 
praktisch het standaardwerk voor oplossingsgerichtheid 
in de bouw. Omdat het u helpt, uw taken efficiënt en 
doelgericht op te lossen. Gebruik deze professionele 
aanbieding.

Duurzaamheid is de beste kwaliteit en bij Sopro een  
belangrijk deel van de ondernemingsfilosofie

Sopro is lid van het Ökoprofit-Initiatief van de 
hoofdstad Wiesbaden en reeds vaak gelauwerd.

Sopro is volwaardig lid van de GEV. Door het kenmer-
kingssysteem EMICODE® is de mogelijkheid gegeven, 
verlegmaterialen en bouwproducten conform hun 
emissie verhouding vergelijkend te beoordelen. Deze 
kwestie is ook erg belangrijk in Frankrijk. Daarom la-
ten we onze producten testen volgens de Franse 
VOC-regelgeving.
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen 1 

Basisprincipes

Er zijn de volgende groepen afwer-
kingsmaterialen:

• Tegels (keramiek)

 – Zuigende tegels

 – Zwak zuigende tegels

 – Niet zuigende tegels

 – Cotto

• Platen

Bindmiddel bevattende platen

 – kunstharsgebonden platen

 – cementgebonden platen

Natuurlijke platen

 – Natuursteen platen

 (zie hoofdstuk 6)

Glasplaten

• Mozaïek

 – Keramiek

 – Natuursteen

 – Glas

De keuze van de juiste tegellijmen is afhankelijk van veel verschillende criteria.

Wezenlijke keuze criteria zijn de ondergrond, mogelijke belastingen van verkeer, 
temperatuurveranderingen en de daardoor veroorzaakte uitzettingen en bewe-
gingen van de gezamelijke constructie, alsook de tijdsdruk bij de uitvoering. 
Afhankelijk van deze te verwachten variabele factoren, is bijna altijd een flexibele 
(veredelde), cementgebonden dunbedlijm voor het leggen van de tegels en platen 
te gebruiken. Beslissend voor de keuze van de juiste tegellijm is echter het 
afwerkings materiaal, dat zich in mate riaal     sam enstelling, fabricage, tech nische 
eigenschappen (vastheid, water opna me etc.), kleur en vorm onderscheidt.

Afhankelijk van deze afwerkingsmaterialen en de voorwaarden moet de juiste 
tegellijm zorgvuldig uit gekozen worden, om een zekere, vrij van gebreken en 
langlevende constructie van het afwerkingsmateriaal te kunnen waarborgen.

Sopro tegellijmen voor verschillende toepassingen en afwerkingsmaterialen.
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen1 

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

R1 T

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

R2 T

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

D1 T

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

D2 TE

T = thixotrop: staat voor verminderd afglijden

E = extended open time: staat voor verlengde open tijd 
  (alleen bij cementgebonden lijmen en dispersielijmen 
  van de klasse D2)

F = fast setting: staat voor snel afbindend
  (alleen bij cementgebonden lijmen)

D = Dispersielijmen

R = Reactieharslijm

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 FT

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2

Basisprincipes

De vandaag de dag gebruikte dunbedlijmen worden aan 
een groot aantal testen onderworpen, welke in de regelge-
ving van de volgende instanties beschreven worden:

• Europese Normering van tegellijmen
• Industrieverbond Duitse Bouw che mie e.V.
• Vakverbond van de Duitse tegelbedrijven in het  

centrale verbond van de Duitse bouwbedrijven
• Industrieverbond keramische tegels en platen e.V.
• Industrieverbond kleefstoffen e.V.

Definitie en specificatie
Dunbedlijm voor het verwerken van keramische tegels en 
platen moet aan zekere prestatie-eisen voldoen. Deze zijn in 
de Europese norm, DIN EN 12004 (resp. ISO-Norm 13007 
deel 1) precies gedefinieerd.
Kenmerking volgens bindmiddel typen:

 C ➥ cementgebonden lijm
 D ➥ dispersielijm
 R ➥ reactieharslijm

Cementgebonden lijmen (C) worden op hun hechtkracht en 
aanvullend op hun doorbuigendheid volgens DIN EN 12002 
beoordeeld en ingedeeld. De hechtkracht wordt bij 4 ver-
schillende typen opslag getest. De cementgebonden lijmen 
moeten aan alle typen opslag met een hechtwaarde ≥ 0,5 
N/mm2 resp. > 1,0 N/mm2 voldoen, om in de klasse C1 resp. 
klasse C2 ingedeeld te worden.

Zowel C1 alsook C2 verlangen een hechtkracht van ≥ 0,5 N/mm² na een 
open tijd van 10 minuten voor snel verhardende lijm en een open tijd van 
20 minuten voor normaal verhardende lijm. Tevens wordt na 6 uur voor 
snel verhardende lijm een hechtkracht van ≥ 0,5 N/mm² vereist. Als een 
cementgebonden lijm in C2 wordt ingedeeld dan voldoet deze duidelijk 
aan een verhoogde belastingsstandaard. 

C = cementgebonden lijm

Typen opslag:

Vanwege hun stoffelijke samenstelling worden dispersie- en 
reactieharslijmen volgens hun schuifsterkte getest en inge-
deeld.

Dispersielijmen worden in D1 ingedeeld, wanneer zij na een 
droge en warme opslag aan een schuifsterkte van minstens. 
1 N/mm2 voldoen. Voor D2 moet aanvullend na een vochti-
ge opslag aan een waarde van minstens 0,5 N/mm2 alsook 
aan een waarde van minstens 1N/mm² bij verhoogde tem-
peraturen voldaan worden. Zowel D1 als D2 verlangen een 
hechtkracht van ≥ 0,5 N/mm² na een open tijd van 20 
minuten.

Reactieharslijmen worden ingedeeld in R1, wanneer na een 
droge en vochtige opslag een schuifsterkte van min. 2 N/
mm2 bereikt is. Voor R2 moet bovendien na een tem peratuur 
wissel een waarde van min. 2 N/mm2 bereikt worden. Zowel 
R1 als ook R2 verlangen een hechtkracht ≥ 0,5 N/mm² na 
een open tijd van 20 minuten.

Verwerkingseigenschappen:
Verdere hoofdletters als T, E en F in de kenmerking defi-
niëren aanvullend de verwerkingseigenschappen, die vrij 
kiesbaar zijn.

Klasse C1 Klasse C2

Hechtkracht na droge opslag ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Hechtkracht na vochtige opslag ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Hechtkracht na warme opslag ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Hechtkracht na vorst-dooi-wissel-
opslag

≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen 1 

Flexlijm

Stempel

Proefinstallatie

Flexlijm

Stempel

Proefinstallatie

Flexlijm

Stempel

Proefinstallatie

Breuk

Basisprincipes

Om conform S1 geclassificeerd te worden, moet de door- 
buiging minstens 2,5 mm bedragen. Ligt deze boven 5 mm 
dan wordt de lijm conform S2 geclassificeerd en kan als 
sterk vervormbare Flexlijm ingedeeld worden.

Flexmörtel
Erfüllt die Anforderungen der 

Richtlinie „Flexmörtel“

Stand Juni 2001

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

S1 D
IN

 EN 12 00
4

G
et

est
 conform

S2

≥ 2,5 mm ≥ 5 mm

Aanvullend: CE-Kenmerking

Met het CE-teken bevestigt een fabrikant de con formiteit 
van zijn producten met de Euro nor men van dat moment. 
Een CE-kenmerking is sinds 01.04.2004 wettelijk voor 
dun bed lijmen voorgeschreven en dient als „goederen pas“ 
voor het vrije goederenverkeer in Eu ro pa. Min imale eis is de 
kwaliteit C1 conform DIN EN 12004.Test tot aan de breuk van de lijmstrook.

Vaststelling van de maximale doorbuiging.

Proefinstallatie voor de vaststelling van de flexibiliteit van dunbedlijmen 
gedurende de doorbuiging.

Doorbuiging

Om conclusies uit de flexibiliteit van cementgebonden lij-
men te kunnen trekken, worden deze aanvullend volgens 
DIN EN 12004 op hun doorbuiging beoordeeld. Hiervoor 
worden gedefinieerde lijmstroken (proeflichamen) aan een 
doorbuigproef onderworpen.

1

2

3

De Flexlijm-Richtlijn is een (Duitse) nationale regeling voor 
1-component, flexibele lijm zonder Europese geldigheid.

Voldoet de lijm aan de minimale eisen conform C2 en aan-
vullend aan een doorbuiging van minstens 2,5 mm dan 
behoudt hij de Flexlijm-ruit.

Voldoet een cementgebonden lijm aan de wezenlijk hogere 
proefeisen van DIN EN 12004 dan wordt hij in C2/S1 inge-
deeld. De lijm voldoet en overtreft daarmee automatisch de 
eisen van de (Duitse) nationale Flexlijm-Richtlijn.

Proefinstallatie voor de S1/S2-test.
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen1.1

Productaanbevelingen

Zwak zuigende tegels

Zuigende tegels Standaard

Tegels

De achterkant van zuigende en zwak zuigende tegels hebben een struc-
tuur met open poriën. De hydraulisch verhardende lijm kan zich zeer goed 
in de achterkant van de tegel verankeren.

Sopro 
Standaardlijm 

Sopro  
Standaardlijm snel 

Sopro VarioFlex® XL
enkel vloeren

Sopro´s No.1  
S1 Flexlijm
wand en vloer

Sopro  
VarioFlex® Silver
enkel vloeren

D
IN EN 12 004

G
et
est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 FTE

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

Normale bouw Tijdslimiet bouw

Elektronenrastermikroskop-Aufnahme

Voor het leggen van keramiek op vloeren is vanwege de 
omstandigheden (verkeersbelasting, buitenbestrating etc.) 
een volzatte verlegging (buttering-floating-methode) ver-
eist.

Sopro VarioFlex® XL alsook VarioFlex® Silver vergemakkelij-
ken het verleggen vanwege hun bijzondere lijm receptuur. 
De lijm vloeit gemakkelijk in elkaar bij het verleggingspro-
ces. Het effect van een verreikende volzatte tegelverlegging 
wordt gegeven. 

In de totaliteit van afwerkingsmaterialen vormen de zuigen-
de en zwak zuigende materialen een zeer grote groep. Een 
groot deel van de bouwplannen wordt met deze materialen 
uitgevoerd. Zij hebben zichzelf al vele jaren bewezen en 
zorgen niet voor problemen bij het leggen. 

Dankzij hun structuur (open poriën – zie de elektronen-
rastermicroscoop-opnamen) kan de tegellijm zich zeer goed 
verankeren, en ontstaat er een zeer goed hechtverband.

Toegestane standaard dunbedlijmen conform DIN EN 12004 
voldoen voor de verlijming.

Elektronenrastermicroscoop-opname

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF S1



13

Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen 1.1

Productaanbevelingen

Niet zuigende tegels

Tegels

Cotto

Sopro’s No.1  
S1 Flexlijm
Flexlijm hoge verede-
ling, wand en vloer

Sopro FKM® XL
Stofreducerende, 
extreem zuinige 
extralichte, multi-
funktionele Flexlijm

Sopro VarioFlex® XL
Vloeibedtegellijm,  
vloer 

De achterkant van de tegel is zo glad en gesloten, dat het de hy drau lisch 
verhardende lijm niet voldoende verankeringsmogelijkheden biedt. Om 
een op ti male hechting te kunnen waarborgen, is de inzet van tegellijmen 
met een kunsstoftoeslag (flexlijmen) noodzakelijk.

Aanbevolen

Handgevormde tegels vereisen op grond van hun typische onregelmatig- 
heden en open poriën een bijzonder verleggingssysteem

Cotto-Verlegsysteem

Sopro  
Middelbedlijm flex
flexibele middel bed  lijm 

Sopro meester-
voeg breed

Sopro 
Cementsluier-
Verwijderaar

Naast zuigende en zwak zuigende tegels is een derde 
groep, de zogenaamde niet zuigende tegels, zeer sterk ver-
spreid. De hoge dichtheid en de bijzonder ge ringe waterop-
name van niet zuigende tegels hebben een negatieve 
invloed op de hechtingsverhouding tussen de cementlijm en 
de achterkant van de tegel. Bij het microscopisch onderzoek 
wordt duidelijk, dat in vergelijking met zuigende en zwak 

Elektronenrastermicroscoop-opname

zuigende tegels het wezenlijke gladdere, dichtere oppervlak 
van de niet zuigende tegels de hydraulisch verhardende lijm 
geen enkele verankeringsmogelijkheden biedt. Bij niet zui-
gende tegels moeten dienovereenkomstig lijmen met een 
kunststoftoeslag (flexlijmen) worden in gezet, die dankzij 
hun hoge kleefgehalte de hechting kunnen waarborgen.

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen1.2

Productaanbevelingen

Kunsthars- resp. cementgebonden platen

Platen

Sopro PU-Kleber 
Polyurethaan- 
Reactieharslijm

Sopro FKM® Silver 
snel verhardende  
Multiflexlijm met 
kristallijne  
waterbinding

Een andere groep vormen de kunststeenplaten. Ze ken-
merken zich door hun grote formaat en de diversiteit aan 
mogelijkheden voor de optische vormgeving.

Kunstharsgebonden platen imponeren door hun optische vormgevings-
mogelijkheden.

Naar boven stekende tegel hoeken – optische mankementen en verschillen 
waarover men struikelt – aanleiding voor reclamaties.

Vervormingstest van een monsterplaat met de modernste testmethoden

Vaak handelt het zich hierbij om zeer dure afwerkingsmate-
rialen, die een bijzonder zorgvuldige keus van de juiste lijm 
vereisen.
Omdat de genoemde afwerkingsmaterialen kunst  hars- 
resp. cementgebonden zijn, kan het bij vochtin wer king 
door een hydraulisch normaal verhardende lijm leiden tot 
uitdijen/zwellen van de plaat en bijgevolg tot ongelijke ver-
vorming (schoteleffect bij het leggen). Door de keuze van 
een snel verhardende, hydraulisch af bin  den  de lijm, die 
het aanmaakwater zeer snel chemisch-kristallijn inbindt 
(bijv. Sopro VarioFlex® HF® of Sopro FKM® Silver), wordt 
deze proble matiek ver meden.
Omdat echter een klein deel van de op de markt verkrijg-
bare kunstharsgebonden platen vanwege de hogere vervor-
m ings   gevoeligheid ook niet met snel verhardende, cement-
gebonden lijm  kunnen worden verlegd, is het raadzaam 
om in principe een vervormingstest uit te voeren. In enkele 
gevallen (afhankelijk van de uitkomst van de test) is een 
verlegging enkel met react ieharsen mogelijk (bijv. PU-lijm). 
Het watervrije Reactiehars-systeem beïnvloed de afwer-
kingsmaterialen op geen enkele manier in vorm en uiterlijk.  
Sopro Bouwchemie GmbH voert interne ver vor mings testen 
uit met aansluitend de vervaardiging van een objectgericht 
verlegadvies.  

Sopro VarioFlex® 
HF® Flexlijm 
zwaar belastbaar
turbo-snel verhar-
dende nivelleer
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Aanbevolen

Verschoteling van een kunstharsgebonden of cementgebonden plaat door 
wateropname via de onderzijde tijdens het verleggen.
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen 1.2

Groot formaat glasplaten zijn 
met Sopro PU-lijm gemakkelijk 
te zetten.

Glasplaten

Natuursteen platen

Geen wateropname is mogelijk door gladde oppervlakken zonder poriën. 
Ideaal voor het leggen van glas is een witte reactieharslijm, die een opti-
male hechting met de achterzijde van de glastegel waarborgt en de optiek 
van de tegel (doorschijnend effect) niet beïnvloed.

Voor natuursteen moeten speciale lijmsystemen ingezet worden. Ze bevat-
ten tras, zijn snel verhardend en zijn in de regel opgebouwd op basis van 
witte cement, om een zekere, verkleuringsvrije, duurzame verlegging te  
waarborgen.

Sopro PU-Lijm 
Polyurethaan-Rea ct i e-
hars lijm, wand en 
vloer 

Sopro Marmer & 
Mozaïek  Flexlijm
flexibele, witte,  
snel verhardende  
dunbed lijm,  
wand en vloer

Sopro  
Middel/Dikbedmortel  
wit/grijs 
flexibele middeldik-
bed-lijm voor wand en  
vloer

Gedetailleerde informatie zie hoofdstuk 6  
„Natuursteen zeker verleggen“

Ook groot formaat glasplaten bevinden zich vandaag de 
dag in de rij van afwerkingsmaterialen. Net als niet zuigen-
de tegels heeft glas een zeer glad, dicht oppervlak 
(water opname gelijk aan nul; zie elektronen raster micros-
coop-opname). Het leggen met de gebruikelijke cementge-
bonden  sys te men is niet mogelijk, alleen reactieharslijmen 
(Sopro PU-lijm) waarborgen het noodzakelijke hechtingsver-
band en zijn duurzaam elastisch, waardoor spanningen uit de 
ondergrond niet op de broze glasplaat overgedragen  
worden.

Elektronenrastermicroscoop-
opname

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 FT

ProductaanbevelingenPlaten

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

R2 T

Sopro FKM® Silver 
snel verhardende  
Multiflexlijm met 
kristallijne  
waterbinding

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 FT S1

Glasmozaïek
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen1.3

ProductaanbevelingenMozaïek

Keramiek, natuursteen of glasmozaïek

Sopro’s No.1 wit 
Flexlijm
lijmen en voegen in  
één stap mogelijk

Sopro  
VoegEpoxy plus
lijmen en voegen in  
één stap mogelijk

10% Sopro 
FlexEmulsie
(bij het leggen van 
glas mozaïek )

Mozaïek voor de meest uiteenlopende inzetgebieden (badkamers, zwem-
baden etc.) heeft op grond van het smalle, zeer grote voegenaandeel en 
de zeer geringe lijmbeddikte een lijmsysteem nodig, waarmee het mogelijk 
is te lijmen alsook te voegen, wat het arbeidsproces vergemakkelijkt.

Aan de voorzijde met papier gefixeerd glasmozaïek, speciaal voor het leg-
gen onder water. 

Keuze van de voegmortel afhankelijk van belasting  
en kleurwens

D
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G
et
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C2 TE S1

Mozaïekvlakken kunnen bestaan uit keramiek, natuursteen 
of glas. De enkele steentjes worden door op de rugzijde 
geplakte draagnetten gefixeerd,.resp. door aan de voorzijde 
geplakt papier of plasticfolie samengehouden*. 
De mozaïekvlakken beschikken over een zeer groot en smal 
voegaandeel, die het leggen en in het bijzonder het voegen 
moeilijker maken. Vanwege deze reden zullen lijmsystemen 
toegepast worden, waarmee zowel verlegd alsook gevoegd 
kan worden en waarmee dus vermeden wordt, dat lijm met 
een andere kleur door uitzetting buiten de voeg het unik-
leurige voegbeeld beïnvloed.

*Opmerking: Onderwater (zwembaden) kan alleen met aan de voorzijde gefixeerd mozaïek ingebouwd worden (bijv. door 
middel van folie). Op de rugzijde verbonden mozaïek mag niet gebruikt worden. – loslatingsgevaar! Speciaal in de particu-
liere zwembadbouw moet men letten op een permanente waterzuivering, om algenvorming op de voegen te verhinderen 
(zie ook hoofdstuk 4: Tegels en platen in de zwembadbouw/ het leggen van mozaïek).

✚ of
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Glasmozaïek Lijmen en voegen in een stap met  
Sopro‘s No. 1 wit Flexlijm 
+10 % Sopro FlexDispersie 
of met Sopro VoegEpoxy plus 

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex

Sopro TitecVoeg® 

plus
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Lijmen en voegen in  
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen 1.4

Sinds decennia worden grote vloeroppervlakken op plekken 
die mechanisch zwaar belast worden (opslaghallen, levens-
middel enmarkten, etc.) met de zgn.“Rüttelmethode“ ver-
vaardigd. 
Als afwerkingsmateriaal zijn drooggeperste, keramische 
tegels en platen met een lage wateropname, aansluitend 
straatstenen en niet zuigende tegels geschikt.

Opmerking: Mochten trilmaterialen op scheidingslagen of zwevend vervaardigd worden, dan moet men er op letten, 
dat de bedding (dekvloer) een zeer goede voorafdichting bevat. Om door de droging veroorzaakte krimp en daaruit 
resulterende krimpspanningen in de gezamelijke constructie te reduceren, moet het aandeel bindmiddel (cementge-
halte) tot een minimum begrenst worden. Verder moet de dekvloer met een zeer lage water-cement-waarde (W/C-
waarde) vervaardigd worden. Dit wordt bereikt door het inzetten van een geschikte high performance condensator

Bij dekvloeren op een isolatielaag (zwevende verlegging) word een evt. noodzakelijke hogere verkeerslast door ver-
hoging van de dikte van de dekvloer en niet door meer bindmiddel, omdat dit de krimpspanningen kan verhogen. 
De hogere dikte van de dekvloer werkt ondanks lagere druk- en buigvastheden positief op de stabiliteit (ophefbare 
verkeerslast) van de dekvloer. Gelijktijdig worden spanningen in de gezamelijke constructie laag gehouden

Lijmbed:

1  Bij systeemconstructies: minstens 40 mm – druksterkte minstens C16

2  Bij constructies op scheidingslagen: minstens 60 mm – druk-/buigsterkte minstens C16/F3  
of overeenkomstig de statische berekening

3  Bij zwevende constructies: minstens 75 mm – druk-/buigsterkte minstens C25/F4  
of overeenkomstig de statische berekening

De tegels en platen worden in de regel met een zeer smalle voeg (1 – 2 mm) in 1/3 of 1/2 verband gelegd. Aanbevolen 
tril/platen, klinkers bezitten Spacers (af stands houders) die een gelijkmatig voegbeeld waarborgen en dus verhinderen, dat 
de bedekking bij het trillen verschuift.

Trilvloeren

Beproefd zijn plaatgrootten met een kantlengte tot 25 cm. 
De platen moeten minstens 10 mm dik zijn resp. voor de 
voorziene belasting uitgekozen worden (ZDB-Merkblad: 
“Zwaar belaste afwerkingsmaterialen – mechanisch zwaar 
belaste keramische vloerbedekkingen”, Okt. 2005). Voor 
de planning en uitvoering geldt de richtlijn “Vervaardiging 
keramische vloerbedekking met de „Rüttelmethode“, Juli 2005.

Het opbrengen van de Sopro Hechtlaag Flex op het voorbereide lijmbed. Het leggen van keramiek in de verse Sopro Rüttellaag.

1 Hechtbrug – Sopro Rüttel Hecht-  
en Contactbrug (Pos. 020)

2 Lijmbed (Pos. 020)

3 Hechtbrug – Sopro Rüttel Hecht-  
en Contactbrug (Pos. 030) 

4 Voegen –  
Sopro VoegEpoxy speciaal (Pos. 040)

41 2 3
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen1.4

4  Na het leggen en het vervaardigen van een trilbaar 
vlak (10 – 20 m2 - afhankelijk van de omstandigheden 
en de daaruit resulterende afbindverhoudingen van de  
tegellijm) worden de platen met een trilmachine over-
reden en door de lichte vibraties in het lijmbed getrild.

5  Afhankelijk van de belasting van de vlakken bij later 
gebruik, is het aan te raden de voegen met een in  
consistentie in te stellen Epoxy voegmortel (Sopro 
VoegEpoxy speciaal) te vullen.

6  De trilvloervlakken zijn na 7 dagen begaanbaar en uit- 
gaande van normaal verhardende systemen - na 28 
dagen volledig belastbaar.

Trilvloeren

Opbouw en afvoer:

1  De ondergrond of betonnen vloer moet gereinigd 
(gestraald) worden, om een optimale hechting voor 
een systeemtrilvloerconstructie te bereiken.

2  De tegellijm (hydraulisch afbindend) moet met een 
hechtbrug (Sopro Hechtbrug Flexibel) „vers in vers” op 
de betonvloer, met een minimale dikte van 40 mm aan-
gebracht worden. De lijm moet evt. met Sopro Dekvloer 
versneller tijdens het afbindproces versneld worden, 
afgereid en voorverdicht worden.

3  Op de tegellijm wordt enkel één hechtbrug van Sopro 
Rüttel Hecht- en Contactbrug aangebracht, waarin 
daarna de keramische platen nagenoeg zonder voeg 
gelegd kunnen worden.  

Trilmachine voor het intrillen van keramische 
afwerkingsmaterialen.

Het intrillen van de vers gelegde keramische 
afwerking met de trilmachine. Sopro Rüttel Hecht- 

en Contactbrug
Sopro VoegEpoxy 
speciaal

Productaanbeveling

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

Het voegen (afbeeldingen 1 – 4)
Door middel van variabele toevoeging van kristalkwartszand is de consistentie van 
de Sopro Voeg Epoxy speciaal FEP 604 instelbaar, zodat zelfs de smalste voegen 
(1 – 2 mm) zeker gesloten kunnen worden.

1

4

2 3
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen 1.4

Voorbeeldspecificaties – Trilvloeren

Pos. Hoeveelheid Eenheid Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

010 Voorbereiden van de ondergrond:

Ondergronden van staalbeton bevrijden van grote vervuilingen.  
Vrijleggen van de korrel door stralen of frezen om een optimaal 
hechtverband met de opvolgende constructie te bereiken. 
Stofresten grondig opzuigen. Materiaal opnemen en verwijde-
ren.

m²

020 Aanbrengen van de tegellijm:

Het aanbrengen van een hydraulisch afbindende tegellijm met 
een cementgebonden, met kunststof verrijkte en sterk hechten-
de contactlaag „vers-in-vers“ op de betonnen vloer.  
Lijm goed voorverdichten en op maat afreien.  
Lijmdikte min. 40 mm.

Laagdikte in het midden: ____ mm

Materiaal: Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748) of  
 Sopro Rüttel Hecht- en Contactbrug (RS 648).

m²

030 Keramische afwerkingsmaterialen verleggen en aftrillen: 

Aanbrengen van de cementgebonden, met kunststof verrijkte en 
sterk hechtende contactlaag op de verse tegellijm. Tijdig verleg-
gen van de keramische afwerkingsmaterialen in de verse hecht-
brug met aansluitend het intrillen en verdichten met een trilma-
chine. 

Materiaal: Sopro Rüttel Hecht- en Contactbrug (RS 648).

m²

040 Voegen:

Het voegen van het uitgeharde oppervlak met een mechanisch 
zwaar belastbare, drie componenten Epoxyhars voegmortel, RG 
volgens DIN EN 13 888. De voegmassa ter plaatse met ovenge-
droogd kwartszand in een slembare consistentie mengen en in 
de voegen aanbrengen. 

Materiaal: Sopro Voeg Epoxy speciaal (FEP 604),  
 Sopro Kristal kwartszand (KQS 607).

m²

Bouwdeel: vloer
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen1.4

Voorbeeldspecificaties – Trilvloeren

Pos. Hoeveelheid Eenheid Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

050 Aansluitvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen vullen met elastische kit, bestand 
tegen chemicaliën.

Materiaal: SoproDur® VoegenDicht zwaar belastbaar (HF-D 817).

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

– Sopro Hechtbrug Flex (HSF 748) 
– Sopro Voegen Epoxy Speciaal (FEP 604) 
– Sopro Kristal kwartszand (KQS 607) 
– SoproDur® VoegenDicht zwaar belastbaar (HF-D 817) 
– Sopro Rüttel Hecht- en Contactbrug (RS 648)

m1

Bouwdeel: vloer
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen 1.5

Trilvloeren 
Groot formaat, keramische tegels en platen

Sinds enige tijd zijn aannemers, wat betreft de typische 
eerder beschreven trilvloer oppervlakken, anders gaan den-
ken over het punt design. Het traditionele te trillen klein 
formaat voldoet niet meer aan de optische standaard van 
vandaag. De aannemers willen groot formaat platen die net 
als de klein formaten getrild kunnen worden. De gewenste 
formaten bevinden zich tussen een grootte van 30 x 60 cm 
tot 40 x 40 cm.

Overeenkomstige onderzoeken ten aanzien van de grotere 
formaten zijn door Sopro uitgevoerd. We hebben positieve 
ervaringen in de omgang met de groot formaat platen op 
bouwplaatsen en projecten. Het intrillen van 30 x 60 cm platen met een oppervlakken roltrilmachine in 

de Sopro Rüttel Hecht- en Contactbrug.

De poedertechniek is algemeen een kritische verwerkingstechniek en is bij 
groot formaten niet aan te bevelen.

Het verdelen van de Rüttel Hecht- en Contactbrug op het verse mortelbed.

De Rüttel Hecht- en Contactbrug moet machinaal met water worden 
gemengd.

Verleggen van de groot formaat platen in de verse Rüttel Hecht- en Contactbrug.

Beslissend voor deze “groot formaat verlegging” is, dat de hechtbrug (Sopro Rüttel Hecht- en Contactbrug) zo’n sterke 
hechting heeft, dat pas bij het trilproces een volvlakkig, zwaar belastbare verlijming van de plaat bereikt wordt.

Voor degene die het werk uitvoeren is het bovendien belangrijk, dat de Rüttel Hecht- en Contactbrug tegelijkertijd zo stabiel 
is, dat bij het belopen van het verse oppervlak en bij het aansluitende trilproces geen verschuiving van de platen plaatsvindt.

De met water aangemaakte Rüttel Hecht- en Contactbrug wordt op het van te voren aangebrachte lijmbed getand aange-
bracht. Om het voortijdig afbinden (voor het trilproces) van het lijmbed te vermijden, kan de mortel door het toevoegen van 
Sopro Dekvloervertrager vertraagd worden in zijn uithardingsproces.

30 x 60 cm
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
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Groot formaat, keramische tegels en platen

Grootformaat tegels gelegd op de vloer van een toegangshal.

Een juiste inrichting van de bouwplaats is noodzakelijk om de grootfor-
maat tegels voor het verleggen voldoende te kunnen voorbereiden.

Het grote aantal groot formaat afwerkingsmaterialen is 
indrukwekkend - in het bijzonder wat betreft hun formaat 
en boven alles hun dikte. De grootste platen zijn tot 3 m² 
groot en de dunste enkel 3,5 mm dik. Ze zijn geschikt voor 
de verlegging op wanden en vloeren. Aannemers en tegel-
zetters hebben de mogelijkheid uit een brede selectie en 
hoeveelheid voor hun project de passende plaat te kiezen. 
Met betrekking tot het leggen is bij de ZDB het informatie-
blad „Groot formaten zeker verleggen“ verkrijgbaar. Om te 
voldoen aan deze nieuwe groot formaat verlegging stelt 
Sopro Bouwchemie GmbH speciale productsystemen en 
oplossingen ter beschikking. 

Wat betekent het leggen van groot formaat tegels voor de 
planner, de aannemers en het bedrijf dat ze gaat verleggen? 
Enkel risico of ook zinvolle specialisering en succesvolle  
projecten? Wij zijn van de mening dat onder in acht- 
neming van de vereiste punten het laatste geld! Een nieuwe 
oriëntering moet echter bij alle partijen plaatsvinden. Een 
heroverweging zowel in de planning en calculatie, alsook bij 
de werkstroom. Alleen dan kan de opdracht, groot formaat 
tegels te verleggen, succesvol afgesloten worden. 

Snijden/bewerken van een groot formaat plaat.

Overleg:
De aannemer zou door de planner en verwerker in een 
gesprek op de mogelijkheden, maar ook op de grenzen van 
de groot formaat verlegging gewezen moeten worden. Dit 
geldt aangaande de verkeersbelasting, maar ook voor de 
optische aanspraak. Hebben de platen zekere dimensionale 
onnauwkeurigheden, zijn bijvoorbeeld half- of derdever-
bandsverleggingen niet aan te bevelen, omdat bij strijklicht  
lelijke schaduwen ontstaan.
Een praktische demonstratie door het uitleggen van de 
platen met aansluitend een bestraling van een schijnwerper 
werkt hier goed en leidt tot een sneller inzicht.

Inrichting van de bouwplaats:
Om groot formaten op een juiste manier te kunnen verleg-
gen zijn er een bepaalde gereedschappen nodig. 
Dit begint met een grote tafel, om de platen precies op te 
kunnen meten en te verwerken, en eindigt met hefgereed-
schap (zuignappen) en een groot aantal snijgereedschap-
pen, om de platen goed te kunnen bewerken. 
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CM-meting ter bepaling van restvocht in de dekvloer.

Inbouw van Sopro FS 15® plus voor het maken van een effen oppervlak.

Groot formaat, keramische tegels en platen

Beoordelen van de ondergrond en  
restvochtmeting van de dekvloer

Wanneer een dekvloer worden betegelt dan moet zijn 
vochtgehalte van te voren met het CM-apparaat tijdens de 
beoordeling van de ondergrond worden bepaalt. 

Verlegging

Wanneer er groot formaat platen gelegd moeten worden 
dan is meestal een extra bewerking in de vorm van egali-
seren en uitvlakken van de ondergronden noodzakelijk. Dit 
komt omdat de tolerantie afwijkingen voor ondergronden 
conform DIN 18 202 te groot zijn om deze platen in een 
dunbed te kunnen verleggen (dikbed is hier uitgesloten!). 
De vlakken moeten op de vloer met Sopro FS 15® plus, een 
zelfnivellerende massa, en op de wand met een standvaste, 
snel verhardende egalisatie (Sopro RAM 3®, zie ook hoofd-
stuk 11) worden uitgevlakt.

Verder is de vastheid van het oppervlak beslissend voor een 
duurzame en succesvolle verlegging. 
Hierbij komen de grootte van de velden en de indeling van 
de bewegingsvoegen. 

De verlegging zelf moet met de gecombineerde methode 
worden uitgevoerd, dit om zeker te stellen dat de platen 
zeker en goed ingebed zijn.

Aangaande de verlegging moet men er op letten dat het 
opmeten en inmeten van de platen alsook hun bewerking 
een zekere fijngevoeligheid verlangt, om niet te veel versnij-
den te produceren. 

Aanbrengen van lijm op de rugzijde van de plaat en op de ondergrond.

Voor cement dekvloer geldt: 2 – 2,5 % onverwarmd *
(conform DIN 18 157) 2,0 % verwarmd
Voor calciumsulfaatgebonden 
dekvloer geldt: 0,5 % onverwarmd
 0,3 % verwarmd

Zetten van een groot formaat plaat tegen de wand met Sopro MG Flex S2.

*  DIN 18517 geeft een zeker tolerantie bereik voor het CM-meetresultaat 
vrij. Bij het leggen van groot formaten moet men zich conservatief gedra-
gen en streven naar de kleinere waarde.
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1  Verzwakking van het oppervlak door terugslaand    
 vocht uit de lijm in het oppervlak van de dekvloer. 

2  Breuk in de verzwakte zone.

1

2

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren
Als groot formaat platen op een calciumsulfaat gebonden 
dekvloer gelegd worden is daar in principe niets op tegen. 
Het is echter afhankelijk van de grootte van de tegel of de 
voorstrijk en tegellijm aangepast moet worden.

Ook wanneer men tussendoor calciumsulfaatgebonden 
dekvloeren treft, welke niet meer te schuren zijn, moet dit 
objectgerelateerd steeds weer getest worden. Pas dan kan 
besloten worden of het wel of niet noodzakelijk is.

Groot formaat, keramische tegels en platen

Steeds weer komt het af en toe bij de grote platen tot 
schade aan het hechtverband. Dit is mede omdat de 
gebruikte dunbedlijm zijn overtollig water afgeeft in het 
oppervlak van de calciumsulfaat (naar boven is vanwege de 
dichtheid van de tegels niet mogelijk) en de dekvloer door 
deze bevochtiging zwakheden in de vastheid krijgt. 

Schade aan het hechtverband op een calciumsulfaatgebonden dekvloer 
vanwege ingesloten vocht.

Schuren van dekvloeren als belangrijke voorbereiding voor een duurzaam 
verband van de verlijming.

Oorzaak van schade aan het hechtverband 
op calciumsulfaatgebonden dekvloeren
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen 1.5

Groot formaat, keramische tegels en platen

Licht aanbrengen van Sopro MultiGrond ter bescherming van de calciumsulfaat gebonden dekvloer tegen 
doorslaand vocht.

Inzet van de verlegproducten gestaffeld naar tegelgrootte:

1 Tegels met kantlengte ≤ 60 cm en tegelgrootte ≤ 0,2 m² *

+ 

Voorstrijk Sopro´s No. 1 VarioFlex® XL

„Normaal verhardende lijm“

2 Tegels met kantlengte ≤ 100 cm en tegelgrootte < 1 m² *

+
Vocht Voorstrijk Sopro´s No. 1r VarioFlex® XL

„Normaal verhardende lijm“

3 Tegels met kantlengte ≤ 100 cm en tegelgrootte < 1 m² *

+ 

Voorstrijk VarioFlex®  
zwaar bel.

FKM® Silver VarioFlex® 
Silver

    „Snel verhardende lijm  
  met kristallijne waterbinding“

4 Tegels met kantlengte > 100 cm en vlak grootte > 1 m2

+
Voorstrijk megaFlex S2 MG-Flex® XXL snel

* Als bijzondere constructie voor tegelformaten 30 x 60 cm conform DIN 18 157 moet de tegelgrootte op   
≤  0,16 m2 worden begrenst. Overleggen met een Sopro adviseur.
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen1.5

Groot formaat, keramische tegels en platen

Omdat het voegaandeel steeds kleiner wordt of bijna niet 
meer werkzaam is moet de verlijming meer presteren.

In de plaat bouwen zich spanningen op welke met de 
respectievelijke ondergrond in harmonie moet zijn. De lijm 
krijgt naast zijn eigenlijke primaire opgave, de plaat vast te 
houden, de extra taak om de optredende schuifspanningen 
voldoende te compenseren. 

De S2-lijm Sopro MG-Flex/MG-Flex XXL snel alsook de 
Sopro megaFlex S2/megaFlex S2 turbo zijn zwaar belastbare 
lijmen, die deze taak aankunnen en bovendien een hoog 
veiligheidspotentieel bieden. 

Is het formaat van de platen groter dan 1 m² dan moet 
voor de verlijming op S2-lijmen overgegaan worden. Enkel 
in uitzonderlijke gevallen en in overleg met een adviseur van 
Sopro kan hier van worden afgeweken. 

1 
– 

1,
6 

m

3 – 3,5 m

S2-lijm voor het verleggen van groot formaat platen
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen 1.5

Werkwijze Toepassingsgebied Product aanbeveling

Vo
or

st
rij

ke
n

De ondergrond controleren op draagkracht en vlakheid is de basis voor 
het veilig leggen van groot formaat tegels en platen. Om de sterkte van 
de ondergrond te verbeteren en het absorptievermogen aan te passen, 
zijn geschikte primers en hechtbruggen noodzakelijk.

Dunne verlegmaterialen:
De geschiktheid van de respectievelijke ondergrond en de toepassing / 
belasting moet worden opgevraagd bij de fabrikant.

Opmerking:
Bij gebruik in vochtige omgevingen zijn samengestelde afdichtingssyste-
men uit het Sopro-assortiment vereist.

zuigende ondergronden
(bijv. cement dekvloer, 
 calcium sulfaat dekvloer*, 
beton, kalkcementstuc,
gipskartonplaten)

• Sopro Voorstrijk
• Sopro Vocht Voorstrijk

niet zuigende ondergronden
(bijv. oude tegelafwerkingen, 
terrazzo, oude lijmresten)

• Sopro HechtPrimer S

kritische ondergronden
(bijv. ondergronden met gerin-
ge sterkte, vochtgevoelige 
ondergronden)

• Sopro MultiGrond
   of 
• Sopro Epoxy-Voorstrijk, 
   elke geschuurd met 
• Sopro kwartzand grof 

Calciumsulfaat dekvloeren (vochtgevoelig)**:
– Tegels met kantlengte ≤ 60 cm en tegelgrootte ≤ 0,2 m²: Sopro Voorstrijk GD 749

– Tegels met kantlengte ≤ 100 cm en tegelgrootte ≤ 1 m²: Sopro Voorstrijk GD 749 in combinatie met Sopro FKM® Silver, 
Sopro VarioFlex® zwaar belastbaar of Sopro VarioFlex® Silver.

– Tegels met kantlengte > 100 cm en tegelgrootte > 1 m²: Sopro MultiGrond/Sopro Epoxy–Voorstrijk in combinatie met een Sopro S2-lijm

N
iv

el
le

re
n/

Eg
al

is
er

en

Met name bij het leggen van groot formaat tegels moet de ondergrond 
een hoge mate van vlakheid hebben die verder gaat dan de vereisten 
van DIN 18 202 (toleranties in de bouwconstructie). Het gebruik van 
geschikte Sopro egalisatiemassa‘s zorgt voor een vlak oppervlak voor de 
latere plaatsing van de groot formaat tegels.

Voor speciale ondergronden, zoals bijv. gietasfalt, neem contact op met 
een van onze adviseurs.

Vloeren • Sopro FS 15® plus

Wanden • Sopro RAM 3®

• Sopro UitvlakMortel 

Ve
rle

gg
en

Het grotendeels volledig vlak leggen is de eerste vereiste voor een scha-
devrije constructie. Dit betekent dat naast het al aangebrachte lijmbed op 
de ondergrond, de achterzijde van de verlegmaterialen bovendien met een 
lijmlaag wordt (gecombineerde methode) ingesmeerd.

Vooral bij het leggen van dun gelaagde verlegmaterialen op de vloer, moe-
ten de punten van de platen bovendien worden voorzien van een grotere 
hoeveelheid lijm om in de kruisvoegen een goede bedding te bereiken. Bij 
ontoereikende bedding bestaat het gevaar voor scheurvorming of hol geluid 
van de tegel of plaat. 

Als het niet mogelijk is om een voldoende lange droogtijd te garanderen 
voordat de vloer wordt betegeld en ingevoegd, moeten er snel uithardende 
tegellijmen worden gebruikt. Kortom, bij het leggen van dun gelaagde 
materialen op vloeren, moet rekening worden gehouden met de door de 
fabrikant aangegeven beperkingen voor het formaat.

Vloeren
(alle ondergronden)

tot 1 m2 plaat grootte

• Sopro VarioFlex® HF ***
• Sopro VarioFlex® Silver ***
• Sopro VarioFlex® XL

meer dan 1 m2 plaat grootte

• Sopro megaFlex S2
• Sopro megaFlex S2 turbo
• Sopro MG-Flex® S2
• Sopro MG-Flex® S2 snel

Wanden en vloeren
(alle ondergronden)

tot 1 m2 plaat grootte

• Sopro FKM® XL
• Sopro FKM® XL Silver***
• Sopro´s No. 1
• Sopro´s No. 1 Silver

meer dan 1 m2 plaat grootte

• Sopro MG-Flex® S2 snel
• Sopro MG-Flex® S2
• Sopro megaFlex TX

Vo
eg

en

De cementgebonden voegen in het betegelde oppervlak vertegenwoor-
digen een compensatiezone voor de resulterende spanningen. Vanwege 
de grote tegel formaten is het aandeel voegen in het oppervlak nu zeer 
laag. Technisch bewezen zijn voegbreedten van minimaal 3 mm. Het 
totale oppervlak onderverdeeld door het creëren van bewegingsvoegen 
in geschikte veldgroottes. Neem indien nodig contact op met een van 
onze adviseurs.

Opmerking:
Smallere voegen (1 – 2 mm) moeten met Sopro DF 10® DesignVoeg Flex 
of Sopro Voegen Epoxy plus gevoegd worden.

Voegmortel • Sopro DF 10®

• Sopro Voegen Epoxy plus

Siliconen • Sopro Sanitair Siliconen

Verlegging van groot formaat keramische tegels en platenVerlegging van groot formaat keramische tegels en platen  
(binnenshuis(binnenshuis))

 * tot een tegel formaat van 1 m2 en een verlegging met Sopro VarioFlex® HF®/Sopro megaFlex S2 turbo/Sopro FKM® Silver/Sopro VarioFlex® Silver.
 ** overleg met een van onze adviseurs.
*** bij calciumsulfaat gebonden dekvloeren.
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen1.6

Het zetten van tegels en platen op gevels

Bekleding van buitenwanden

Iedere keer weer ontstaat de wens bij aannemers en plan-
ners om de gevels van hun nieuw te bouwen projecten te 
bekleden met een keramische afwerkingen. 

De voordelen liggen voor de hand: door de verschillende 
formaten en de vele kleuren zijn er veel mogelijkheden voor 
de vormgeving. De op deze manier vormgegeven opper-
vlakken zijn mechanisch zwaar belastbaar, vervuilen en 
verweren niet zo snel en als dat toch gebeurt dan kunnen 
ze met water en schrobber gemakkelijk schoon gemaakt 
worden. 

Voor de planning en uitvoering moet rekening gehouden 
worden met DIN 18 515 „bekleding van buitenwanden – 
gelijmde tegels of platen“. Dit is in zoverre beslissend, 
omdat gevel oppervlakken uiterst gevoelige plekken zijn, 
die aan alle weersomstandigheden langdurig weerstand 
moeten kunnen bieden. Het niet naleven leidt vaak tot 
schade in de vorm van scheuren of breuken en kan door de 
plek waar de tegels zich bevinden (buitenwanden) tot 
gevaarlijke situaties leiden. 

In zoverre is een gedetailleerde planning en het strikt aan-
houden van de DIN-voorschriften noodzakelijk of wanneer 
dit niet mogelijk is, in enkele gevallen de nodige testen 
uitvoeren.

Gevel met keramische tegels.
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Keramische afwerkingsmaterialen, 
welke conform de norm

 DIN EN 14 411 
„Keramische tegels en platen-termen,  
classificatie, eigenschappen en kenmerking“

gefabriceerd en getest zijn en vorst-
bestendigheid kunnen aantonen, 
zijn inzetbaar voor gevels. 
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen 1.6

Beslissend voor een duurzame verlijming van een kerami-
sche plaat met een hydraulisch afbindende lijm is het poriën 
volume van de tegel. Dat wil zeggen dat de keramiek een 
zekere mate aan open poriën moet bezitten. Hierbij geldt, 
dat één gram keramiek minimaal 20 mm³ volume poriën 
moet bevatten.

De rugzijde van de plaat (lijmvlak) moet bovendien open 
poriën met een poriën radius van minimaal 0,2 μm  
(2 x 10-4 mm) bezitten, waar de hydraulisch afbindende lijm 
zich in kan verankeren.

1 g keramiek moet min. 20 mm3 ruimte poriën bevatten.

1 g keramiek

∑ alle poriën  
moeten min. 

20 mm³ bevatten

Opmerking:

Keramische tegels en platen, die niet aan deze eisen voldoen, kunnen niet met de standaard, hydraulisch afbindende 
lijmen op gevels aangebracht worden! Hier kunnen S2-kijmen of reactieharslijmen een geschikte oplossing bieden.

Natuursteen conform DIN 18 516 deel 3, voor zover vorstzekerheid bevestigd is, alsook betonsteen conform DIN 18 500 
zijn eveneens geschikt voor gebruik op gevels. Glasmozaïek wijkt af van de DIN – in de praktijk zijn er echter goede 
resultaten.

Richtlijnen van de DIN 18515 
voor de te gebruiken keramiek

Maximale afmetingen van de tegels en platen: 

max. 49 cm lengte zijkant 

Dikte  
max. 1,5 cm

oppervlak ≤ 0,12 m²

Opmerking: 

Bij geribbelde platen kan de gezamelijke dikte van 
de plaat inclusief de ribbeling tot 2 cm bedragen.

Het zetten van tegels en platen op gevels

De rugzijde van een keramische plaat moet over poriën met 
een minimale grootte beschikken. Alleen dan kan een 
cementgebonden lijm zich naar behoren verankeren.

tegel

min. 0,2 µm poriën

lijm
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen1.6

• Vanaf een stucdikte van 25 mm is een  
wapening noodzakelijk

• De stuc moet aan de mortelgroep P III voldoen
• Bij gemengde ondergronden en niet draagkrachtige  

ondergronden is een stuc met bewapening en veranke-
ring noodzakelijk

hechtkracht test

Hechtkracht test op de gezette 
keramiek.

Gecombineerde methode onder-
grond.

Gecombineerde methode rugzijde 
tegels.

Testen van de ondergrond op draagkracht

Sopro FKM® XL

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

Voorwaarden:
• Aanzetvlak moet draagkrachtig zijn:  

Hechtsterkte ≥ 0,5 N/mm²
• Aanzetvlak moet vrij van hechtings-
 verminderende stoffen en scheuren zijn
• Oneffenheden moet uitgevlakt worden
• Stuclagen moeten minimaal 10 mm dik zijn

Voor het zetten in een 
dunbed moet een lijm 
conform DIN EN 12 004 
gebruikt worden. 
Het zetten wordt uit-
gevoerd conform DIN 
18 157.  
Een lijmbed dikte van 
minimaal 3 mm moet 
worden aangehouden. 

Het zetten van tegels en platen op gevels

Het zetten van de tegels 
en platen wordt uitgevoerd 
met de gecombineerde 
methode, dit betekent dat 
de rugzijde van de plaat 
eveneens met lijm inge-
smeerd moet worden.

Vaststellen van de hechtkracht van de nieuw gezette keramiek

Een waarde van ≥ 0,5 N/mm²  
moet bereikt worden.

+

Een minimale waarde van  
0,5 N/mm² moet bereikt 
worden.
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Voegen

Afhankelijk van het afwerkingsmateriaal moeten bepaalde 
voegbreedten aangehouden worden:
• Keramische tegels 3 – 8 mm
• Keramische splijttegels 4 – 10 mm
• Splijtbaksteenplaten en afwerkingsmaterialen  

van baksteen 10 – 12 mm
• Natuursteen platen 4  –  6 mm
• Betonsteen platen 3 – 12 mm

De voegen worden uitgevoerd met een hydraulisch  
afbindende voegmortel door middel van inwassen.

Inwassen van de hydraulisch afbindende flexibele voegmortel.

Afwassen van het ingewassen oppervlak.Sopro FlexVoeg plusSopro DF 10® 

DesignVoeg Flex

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Het zetten van tegels en platen op gevels
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Systeemopbouw

1 Bewegingsvoegen op  
hoeken en randen

2 Veldbegrenzingsvoegen

3 Aansluitvoegen 

4 Bouwwerkvoegen

5 Horizontale voegen  
(veldbegrenzingsvoegen  
bij etage vloeren)

6 Voegen bij installaties

Indeling van de gevel oppervlakken met bewegingsvoegen

Vanwege verwering en de hoge temperatuurwisselingen is het noodzakelijk, gevel oppervlakken door middel van bewe-
gingsvoegen in te delen in velden. 

Het zetten van tegels en platen op gevels

1

2

5

3

4

6

Uitvoering van de voegen in detail

1 Bewegingsvoegen bij hoeken en randen

en

2 Veldbegrenzingsvoegen

een

5 Horizontale voegen

3 Aansluitvoegen (bijv. deur- of raamkozijnen)

6 Inbouwdelen, installaties4 Bouwwerk- en scheidingsvoegen

6 m

3 
m

Opmerking:

Als richtlijn geldt een af- 
stand tussen de bewe-
gingsvoegen van 3 m 
voor horizontale en 6 m 
voor verticale voegen.



33

Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen 1.6

1 Metselwerk

2 Sopro Voorstrijk

3 Kraslaag met 
Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm

4 Onderlaag 
Sopro Uitvlakmortel Tras of Sopro RAM 3® 

5 Tegellijm  
Sopro megaFlex TX

6 Tegels

7 Voegen met Sopro FlexVoeg plus of  
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex

Het zetten van tegels en platen op gevels

1

2

3

4

5

6

7

Systeemopbouw

of

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t conform

C2 TES2

Opbouw 1 conform DIN 18 515

      Keramiek direct op het metselwerk/beton

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1
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Systeemopbouw

1 Metselwerk

2 Warmte-isolatie

3 Kraslaag  
Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm

4 Onderlaag, bewapend  
Sopro RAM 3® 

5 Dunbedlijm  
Sopro megaFlex TX

6 Tegels

7 Voegen met Sopro FlexVoeg plus 
of Sopro DF 10® DesignVoeg Flex

A Anker

      Keramiek op warmte-isolatie 

Met het oog op noodzakelijke energie besparende maatre-
gelen zijn aannemers verplicht hun gebouwen voldoende 
te isoleren. Dit gaat zeker op voor gevels. Bestaat ook in dit 
geval de wens voor een betegelde gevel dan is dit volgens  
DIN 18 515 mogelijk.

De isolatielaag wordt hier met een statische zelfdragende 
stuc bewerkt, welke later de ondergrond is voor het zetten 
van de keramiek.

Opbouw 2 niet geregeld conform DIN 18 515 
(testen in een enkel geval noodzakelijk)

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

Het zetten van tegels en platen op gevels

A

1

2

3

4

5

6

7

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t conform

C2 TES2

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA
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Systeemopbouw 

1 Laag met wapeningsweefsel  
Sopro Wapening en Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm

2 Tegellijm  
Sopro megaFlex TX

3 Voeg met Sopro FlexVoeg plus 
of Sopro DF 10® DesignVoeg Flex

D Isolatie 
WDVS

Opbouw 3 niet geregeld conform DIN 18 515 
(testen in een enkel geval noodzakelijk)

      Keramiek op warmte-isolatie-systeem

• De warmte-isolatie moet worden verlijmd en aanvullend 
worden vastgepind.

• De pinnen moeten bij geëxpandeerde polystyreen en  
steenwol door de laag wapening heen stoten. 

• De isolatie moet geschikt zijn voor de afdracht van de 
belasting.

• De grote hoeveelheid mogelijke combinaties maakt 
een test in enkele gevallen noodzakelijk.

Het zetten van tegels en platen op gevels

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

1

2

3

D

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t conform

C2 TES2

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname
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8
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Systeemopbouw

1 Draagplaten

2 Laag met wapeningsweefsel  
Sopro wapening en Sopro‘s No.1 S1 Flexlijm

3 Tegellijm  
Sopro megaFlex TX

4 Voegen Sopro FlexVoeg plus 
of Sopro DF 10® DesignVoeg Flex

 

D Isolatie

Opbouw 4 niet geregeld conform DIN 18 515 
(testen in een enkel geval noodzakelijk)

      Het verleggen van tegels in een dunbed op van 
te voren opgehangen draagplaten

• De draagplaten worden op de gevel op een  
onderconstructie gemonteerd. De ondergrond speelt 
hierbij geen rol.

• Een ontluchtingssysteem vanaf de achterzijde is moge-
lijk.

• Lastafdracht is door de fabrikant te verzekeren.
• De hoeveelheid combinatiemogelijkheden maakt  

een test in een enkel geval noodzakelijk.

Glasmozaïekverlegging op een draagplaat voor een gevelopbouw.

Het zetten van tegels en platen op gevels

2

1

3

4

D

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t conform

C2 TES2

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname
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conform
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IN EN 1388
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hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname
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8
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Bepalend voor deze constructiemethode is een voldoende 
bemeten opstandsvlak waarop de min. 55 mm tot 90 mm 
dikke stenen worden geplaatst. De stenen zijn gemetseld op 
de schaalwand en bovendien verankerd met roestvrijstalen 
ankers. Dit type buitenmuurbekleding is toegestaan voor 
woongebouwen met twee verdiepingen plus een zadeldak 
van 4 m en voor andere gebouwen tot een hoogte van 8 m.

Metselen op een afstandsvlak

Het zetten van tegels en platen op gevels

Gevelbekleding Deel II

Naast de in DIN 18 515 genoemde „gemetselde tegels en 
platen op gevels“ is het ook mogelijk om een gevel met 
stenen (natuursteen) te bekleden door „metselen op een 
afstandsvlak“. Dit type bekleding werd eerder beschreven 
en geregeld in DIN 18 515 deel 2. In het kader van de her-
ziening van de DIN is dit deel ingetrokken. Maar het kan 
nog steeds de basis zijn voor planning en uitvoering.
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen1.6

Opbouw „Metselen op een gevel“ 1 Ruwbouw wand

2 Sopro Voorstrijk 

3 Sopro´s No. 1 S1 Flexlijm 
opgetand als hechtbrug 
voor uitvlakstuc

4 Uitvlakstuc Sopro 
UitvlakMortel Trass of 
Sopro RAM 3® bij sterke 
oneffenheden

5 Sopro´s No. 1 S1 Flexlijm 
opgetand als hechtbrug 
voor verlijming

6 Zet- en Verlegmortel  
Sopro Middel Dikbed-
Mortel, Sopro MiddelBed-
mortel flex of Sopro  
FKM® Silver

7 Voegen vullen met Sopro  
Meestervoeg smal en 
Meestervoeg breed

8 Afdichting met  
Sopro ZR Turbo XXL  
Cementgebonden  
Reactieve afdichting

A Draadanker  
(min. 5 draadankers per 
m² met min. 3 mm door-
snede van roestvrij staal 
noodzakelijk)

Om temperatuur geïnduceerde stress te verminderen, moe-
ten bewegingsvoegen worden gerangschikt. De veldgroot-
tes moeten van tevoren worden gepland en gedefinieerd. Er 
moet op worden gelet dat de dilatatievoegen geen mortel-
resten bevatten om spanningen te voorkomen.

Opmerking: 

Bij gelijk blijvende dikte van de steen en gelijke ondergron-
den kan de dikte van de voeg worden verminderd.

*

Verlegsystemen

6

7

8

3

1

5

4

2

A

55 – 90 mm

min. 50 mm

min. 15 mm, 
max. 25 mm 
Zetmortel dikte

Voor wandhoogten tot max. 8 m
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen 1.6

Opbouw van een gemetselde gevel

Betonnen gevelstenen. Opstaand vlak op de betonnen vloerplaat van de kelder.

Zetten van de betonnen bekleding op de betonnen ondergrond met Sopro 
FKM® Silver met behulp van de buttering-floating methode.

Ingevoegd draadanker voor 
mechanische bevestiging.

De ankers moeten nauwkeurig worden gemeten en dienovereenkomstig 
per m² worden verdeeld .

De gaten boren voor de mechanische verankering van de bevestigingshuls 
met draadanker.

Verlegsystemen

Ander voorbeeld van een anker.
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Verschillende afwerkingsmaterialen  
zeker en vervormingsvrij leggen1.7

Sopro‘s No. 1 
S1 Flexlijm
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

MultiFlexlijm Silver  
FKM® Silver
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

Sopro Voorstrijk
GD 749
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

Sopro‘s No. 1 
Tegellijm wit snel
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

MiddelDikbedMortel 
wit MDM 885
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

HechtPrimer S  
HPS 673
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

MultiGrond  
MGR 637
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

MultiFlexlijm 
FKM® XL
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

MiddelDikbedMortel 
MDM 888
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

Emissie-arme Voorstrijken*

Emissie-arme Tegellijm / Verlegmortel*

 * 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 2018).

Schematische Systeemopbouw

Sopro Productsystemen voor  
duurzaam bouwen

z
e

e
r  e m m i s s i e - a

r m

PLUS

z
e

e
r  e m m i s s i e - a

r m

PLUS

ZEER E M ISSIE-ARM

ZEER E M ISSIE-ARM

ZEER E M ISSIE-ARM

ZEER E M ISSIE-ARM

Tegellijm/
Verlegmortel

Voorstrijk

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

Vocht Voorstrijk 
SG 602
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**
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e
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PLUS



Hoofdstuk Inhoud Bladzijde

2 Voegmortels voor water- en chemische belastin-
gen, industrie, keramiek en bestratingen

41

2.1 Sopro Productsystemen voor duurzaam bouwen 53





Basisprincipes

De keuze van de juiste voegmortels is beslissend voor de 
duurzaamheid van keramische resp. natuursteenbedekkin-
gen. Zij wordt beïnvloed door de belastingen, waar de 
voegmortel, afhankelijk van het gebruik van het vlak, over 
een lange periode van tijd schadevrij tegen opgewassen 
moet zijn.

Dit vereist reeds in de planning een gebruiksafhankelijke  
analyse van de te betegelen en te vervoegen gebieden, om 
latere schade op basis van verkeerde materiaalkeuze te ver-
mijden.

Tegels

Natuursteen

Bestrating

Voor de grote hoeveelheid verschillende eisen vindt u op de volgende pagina‘s  
de juiste oplossingen voor voegmortels

Het volgende in acht nemen:

 Verkeersbelasting (vorkheftrucks, voet
gangers etc.) en de daarmee verbonden 
slijtage van het voegoppervlak

 Chemische belasting 
 (zuren/logen)

 Spanningsopname door temperatuur
afhankelijke uitzetting van de vloerop
bouw

 Reinigings methoden (bijv. hogedruk 
reiniger) en intervallen

 Afwerkings materialen  
(natuursteen, niet   zuigende tegels, etc.)

 Toepassingsgebieden (onderwater,  
drinkwater, etc.)

 Voegbreedte/diepte, voeg kleur
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Basisprincipes

Net als de tegellijmen moeten ook de voegmortels aan 
zekere prestatie-eisen voldoen.

In de Europese DIN EN 13888 (resp. ISO-Norm 13007 deel 
3) zijn deze beschreven en precies gedefiniëerd.

Volgens de DIN EN 13888 worden cementgebonden voeg-
mortels met CG en reactiehars-voegmortels met RG geken-
merkt:

 CG ➥ cementgebonden voegmortel
 RG ➥ reactieharsvoegmortel

Cementgebonden voegmortels worden volgens fundamen-
tele en bijkomende eigenschappen getest en beoordeeld. 
Voldoet de mor tel aan die fundamentele eigenschappen, 
dan wordt hij met CG1 onderscheiden, bij het voldoen aan 
de bijkomende eigenschappen met CG2.

De reactieharsvoegmortels moeten krachtens hun 
samenstelling aan de hoogste eisen voldoen, om een 
RG-classificatie volgens DIN EN 13888 te verkrijgen.

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname
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IN EN 1388

8
  WA

D
IN EN 13 888
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N EN 12 004

R2 T RG

D
IN EN 13 888

Ge
prüft nach

RG

Juist omdat de Sopro Epoxyharsvoegmortels ook voor  
het leggen van tegels resp. glasmozaïek gebruikt 
worden, zijn ook zij volgens DIN EN 12004 (lijm norm, zie 
hoofdstuk 1) getest en bezitten dus een dubbele keuring.

CG1 grondleggende eigenschappen

Scheurbestendigheid ≤ 2000 mm3

Buigsterkte na droge opslag ≥ 2,5 N/mm2

Buigsterkte na vorst-dooi-wisseling ≥ 2,5 N/mm2

Drukvastheid na droge opslag ≥ 15 N/mm2

Drukvastheid na vorst-dooi-wisseling ≥ 15 N/mm2

Krimp ≤ 3 mm/m

Wateropname na 30 min. ≤  5 g

Wateropname na 240 min. ≤ 10 g

RG-eigenschappen Vereisten

Scheurbestendigheid ≤ 250 mm³

Buigsterkte na  
droge opslag

≥ 30 N/mm²

Drukvastheid na  
droge opslag

≥ 45 N/mm²

Krimp    ≤ 1,5 mm/m

Wateropname  
na 240 min

≤ 0,1 g

CG2 W, CG2 A en CG2 WA (aanvullend op CG1)

Bijzonder hoge scheurbestendigheid (= A) ≤ 1000 mm³

Verminderde wateropname na 30 min. (= W) ≤ 2 g

Verminderde wateropname na 240 Min. (= W) ≤ 5 g
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Productaanbevelingen

Industrie/bedrijven

Mechanisch en chemisch zwaar belaste voegen in bedrijfsmatige gebieden 
(voedselverwerkende industrie).

Sopro TitecVoeg® breed  
3 – 30 mm
Cementgebonden, snel verhardende, zwaar 
belastbare, trashoudende voegmortel CG2 
WA conform DIN EN 13 888, voor zeer sterk 
belaste plekken. Zwaar mechanisch te belasten 
en slijtvast door Mikro dur®-fijncement.

Voor het voegen van bouwmaterialen van steen-
goed, zwak zuigende tegels, klinkers, splitplaten, 
splitstrips en natuursteen.
Bijzonder geschikt voor werkplaatsen, wasplaat-
sen en grootkeukens; als alternatief voor reactie-
hars voegmortels.

Zwembad

Zwaar belastbare, cementgebonden voegmortel in combinatie met de 
gebruikelijke zwembad keramiek onder water.
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Sopro TitecVoeg® breed  
3 – 30 mm
Cementgebonden, snel verhardende, zwaar 
belastbare, trashoudende voegmortel CG2 
WA conform DIN EN 13 888, voor zeer sterk 
belaste plekken. Zwaar mechanisch te belasten 
en slijtvast door Mikro dur®-fijncement.

Voor het voegen van bouwmaterialen van steen-
goed, zwak zuigende tegels, klinkers, splitplaten, 
splitstrips en natuursteen.
Bijzonder geschikt voor de typische en gebruike-
lijke zwembad keramiek, bestaande uit bekken 
kopstenen en een veelvoud van vormdelen. 
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Productaanbevelingen

Wellness

Zeer vast, fijnkorrelig voegmortel voor het vormgeven van bijv. wellness-
ruimtes met kleine tegels, platen en mozaïeken.

Sopro TitecVoeg® plus 
1 – 10 mm
Cementgebonden, snel verhardende, vrij van 
kalksluier en zwaar belastbare voegmortel 
CG2 WA conform DIN EN 13 888, voor sterk 
belaste plekken. Zwaar mechanisch te belasten 
en slijtvast door Mikrodur®-fijncement. 

Voor het met kleurglans en zonder kalksluier 
voegen van bouwmaterialen van steengoed, 
zwak zuigende tegels, beton- en natuursteen. 
Bijzonder geschikt voor het voegen van glas-, 
porselein- en kleinmozaïek. Voor zwembaden, 
wellness en douches als alternatief voor 
reactiehars voegmortels. Voor het bereiken 
van bijzondere effecten kan Sopro TitecVoeg® 

plus met Sopro Glitter goud of zilver veredeld 
worden.
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Speciaal geteste en toegestane, hydraulisch afbin den de voegmortel voor 
drinkwater gebieden. Sopro Voegbreed TW 

Voegbreedte: 5–20 mm
Cementgebonden voegmortel voor het voegen 
van keramische tegels en platen in drinkwater-
bassins, de levensmiddelenbranche en in zwem-
baden.

Sopro’s No.1 TW
Cementgebonden Flexlijm, C1 TE conform DIN 
EN 12004, voor het zetten en leggen van kerami-
sche tegels en platen in drinkwaterbassins (con-
form KTW-aanbevelingen).  

Drinkwaterbassins

Getest verlegsysteem voor  
drinkwater toepassingen: 

vo
o

r 
dr

inkwaterreservo
irs

geschikt
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Productaanbevelingen

Spatwaterbelaste plekken

Spatwaterbelaste plekken (bijv. baden in huis) met betegelde douchevlak-
ken, zwak zuigende keramiek en water- alsook vuilwerende voegen. 

Sopro Saphir® 5 Parelvoeg 
2 – 5 mm
Cementgebonden, flexibele, water- en vuilwe-
rende voegmortel CG2 WA conform DIN EN 
13 888, met pareleffect. 

Voor het voegen van zuigende tegels. Met bijzon-
der goede voeg- en afwaseigenschappen. De 
fijne en gladde voegstructuur en de kleurvastheid 
van de voeg geven een langdurig mooi voeg-
beeld. 
Bijzonder geschikt voor vochtige en natte ruim-
ten.

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro DF 10® 

DesignVoeg Flex 
1 – 10 mm
Cementgebonden, flexibele, snel verharden-
de, flexibele en belastbare voegmortel, CG2 
WA conform DIN EN 13 888, voor het voegen 
met kleurglans en zonder kalksluier van aller-
lei soorten keramiek en natuursteen.

De verhoogde bescherming tegen schimmel 
en micro-organismen alsmede de vrijheid 
van kalksluier zorgen voor een duurzaam 
mooi, glanzend voegbeeld binnen- en bui-
tenshuis alsook op plekken, die met vocht belast 
zijn. Het ingebouwde pareleffect en de 
Hydrodur®-Technologie zorgen voor water- en 
vuilwerende voegen en antibacteriële eigen-
schappen. Voor zwembaden bevelen wij Sopro 
TitecVoeg® plus en breed, Sopro Voegen Epoxy® 
plus of Sopro Voegen Epoxy speciaal of Sopro 
Topas® DesignVoegEpoxy aan. Voor het bereiken 
van bijzondere effecten kan Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex met Sopro Glitter in goud of 
zilver veredeld worden.

Zuigend keramiek

Wanden worden vaak betegeld met zuigende tegels.

*  Behandelde waren conform Biocide producten-verordening. 
Neemt U s.v.p. de actuele productinformatie op www.soprobv.nl in acht.
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Thermisch belaste plekken

Sopro FL plus 
FlexVoeg plus 
2 – 20 mm
Cementgebonden, flexibele, snel verharden-
de en belastbare alsook vorstzekere voeg-
mortel, CG2 WA conform DIN EN 13 888, voor 
het met kleurglans en zonder kalksluier 
voegen van smalle en brede voegen binnen- 
en buitenshuis alsook op wanden en vloeren. 
Met extra goede invoeg- en afwaseigen-
schappen alsook een optimale vulgraad van 
de voeg. Voor het gemakkelijk voegen van 
steengoed, zwak zuigende tegels, beton- en 
natuursteen, keramische splitplaten, glasbouw-
stenen alsook klinkerplaten.
De verhoogde bescherming tegen schimmels 
en micro-organismen en het vrij blijven van 
kalksluier zorgen voor een lang aanhoudend, 
mooi voegbeeld met kleurglans. Het ingebouwde 
pareleffect en de Hydrodur®-Technologie zorgen 
voor water- en vuilwerende antibacteriële eigen-
schappen. Ook geschikt voor vloerverwarming.
Voor het vervaardigen van glinsterende voegen 
door het bijmengen van Sopro Glitter goud of 
Sopro Glitter zilver.

Flexibele, hydraulisch afbindende voeg  mortel voor thermisch zwaarbelaste 
gebieden, bijv. balkon of vloerverwarmingsconstructies.

Glasplatten

Zwak zuigend keramiek

Vloeren worden vandaag de dag standaard met zwak zuigende tegels 
betegeld.

Sopro Brillant® Parelvoeg 
1 – 10 mm
Cementgebonden, snel verhardende, flexibe-
le, water- en vuilwerende voegmortel, CG2 
WA conform DIN EN 13 888, met pareleffect voor 
het voegen van alle keramische afwerkingen, 
betonsteen en alle soorten natuursteen alsook 
glasmozaïek, met zeer goede verwerkingseigen-
schappen. Speciaal voor zwak zuigend keramiek. 
De fijne en gladde voegstructuur, de antibacteri-
ele werking alsook de hoge kleurvastheid geven 
een langdurend mooi voegbeeld. 
Bijzonder geschikt voor vochtige en natte ruim-
ten, voor snel bevuilde woonruimten alsook voor 
vloeren met vloerverwarming.
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Sopro DF 10® 

DesignVoeg Flex 
1 – 10 mm
Cementgebonden, flexibele, snel verharden-
de, flexibele en belastbare voegmortel, CG2 
WA conform DIN EN 13 888, voor het voegen 
met kleurglans en zonder kalksluier van aller-
lei soorten keramiek en natuursteen. De ver-
hoogde bescherming tegen schimmel en 
micro-organismen alsmede het vrijblijven 
van kalksluier zorgen voor een duurzaam 
mooi, glanzend voegbeeld binnen- en bui-
tenshuis alsook op speciale plekken, die met 
vocht belast zijn. Het ingebouwde pareleffect en 
de Hydrodur®-Technologie zorgen voor water- en 
vuilwerende voegen en antibacteriële eigen-
schappen. Ook geschikt voor het voegen van 
dunne tegels en platen (≤ 4 mm). Voor het berei-
ken van bijzondere effecten kan Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex met Sopro Glitter in goud of 
zilver veredeld worden.

Productaanbevelingen

*  Behandelde waren conform Biocide producten-verordening. 
Neemt U s.v.p. de actuele productinformatie op www.soprobv.nl in acht.
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Productaanbevelingen

Het voegen van natuursteen 

Op natuursteen afgestemde voeg zonder verkleuring van randen en  
kalkuitslag.
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Sopro DF 10® 

DesignVoeg Flex 
1 – 10 mm
Cementgebonden, flexibele, snel verharden-
de, flexibele en belastbare voegmortel, CG2 
WA conform DIN EN 13 888, voor het voegen 
met kleurglans en zonder kalksluier van aller-
lei soorten keramiek en natuursteen 

De verhoogde bescherming tegen schimmel 
en micro-organismen alsmede het vrijblijven 
van kalksluier zorgen voor een duurzaam 
mooi, glanzend voegbeeld binnen- en bui-
tenshuis alsook op speciale plekken, die met 
vocht belast zijn. Het ingebouwde pareleffect en 
de Hydrodur®-Technologie zorgen voor water- en 
vuilwerende voegen en antibacteriële eigen-
schappen. Voor het bereiken van bijzondere 
effecten kan Sopro DF 10® DesignVoeg Flex met 
Sopro Glitter in goud of zilver veredeld worden.

Het voegen van grote vlakken

Als grote, samenhangende vloeroppervlakken gevoegd worden, is Sopro 
FlexVoeg floor – de slembare voeg – hier het meest geschikt voor.

Sopro FL plus 
FlexVoeg plus 
2 – 20 mm
Cementgebonden, flexibele, snel verharden-
de en belastbare alsook vorstzekere voeg-
mortel, CG2 WA conform DIN EN 13 888, voor 
het met kleurglans en zonder kalksluier 
voegen van smalle en brede voegen binnen- 
en buitenshuis alsook op wanden en vloeren. 
Met extra goede invoeg- en afwaseigen-
schappen alsook een optimale vulgraad van 
de voeg. Voor het gemakkelijk voegen van 
steengoed, zwak zuigende tegels, beton- en 
natuursteen, keramische splitplaten, glasbouw-
stenen alsook klinkerplaten.

Voor het voegen van steengoed, zwak zuigende 
tegels, beton- en natuursteen alsook alle soorten 
mozaïek. Het uitblijven van kalksluier zorgt 
voor een lang aanhoudend mooi voeg-
beeld met kleurglans binnen- en buitens-
huis alsook op speciale plekken, welke met 
vocht worden belast. Ook voor vloerverwarming.

*  Behandelde waren conform Biocide producten-verordening. 
Neemt U s.v.p. de actuele productinformatie op www.soprobv.nl in acht.
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Productaanbevelingen

Glasmozaïek gevoegd met Sopro Epoxyhars voegen.

Sopro FEP plus 
VoegEpoxy plus 
2-componenten, zwaar belastbare Epoxy-
hars  voegmortel en -lijm, RG conform DIN EN 
13 888 en R2 conform DIN EN 12 004, voor het 
voegen van keramische tegels en platen bij belas-
ting door agressief water, chemicaliën en zuren 
(bestendigheidstabel in de technische productin-
formatie in acht nemen!), natuurlijke vetten als-
ook door hoge druk- en spoelbelastingen. Voor 
het met een egale kleur verlijmen en voegen van 
glas-,  porselein- en klein mozaïek.

Voor bedrijven en industrieën, laboratoria, 
grootkeukens, zwembaden (thermale 
baden), balkons en terrassen alsook op 
vloerverwarming. 

Het voegen van glasmozaïek
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Sopro DF 10® 

DesignVoeg Flex 
1 – 10 mm
Cementgebonden, flexibele, snel verharden-
de, flexibele en belastbare voegmortel, CG2 
WA conform DIN EN 13 888, voor het voegen 
met kleurglans en zonder kalksluier van aller-
lei soorten keramiek, natuursteen en mozaïek.

De verhoogde bescherming tegen schimmel 
en micro-organismen alsmede de vrijheid 
van kalksluier zorgen voor een duurzaam 
mooi, glanzend voegbeeld binnen- en bui-
tenshuis alsook op plekken, die met vocht belast 
zijn. Het ingebouwde pareleffect en de 
Hydrodur®-Technologie zorgen voor water- en 
vuilwerende voegen en antibacteriële eigen-
schappen. Ook geschikt voor buitenshuis en 
onderwater alsook voor het voegen van dunne 
tegels en platen (≤ 4 mm). Voor zwembaden 
bevelen wij het gebruik van Sopro TitecVoeg® 
plus en breed, Sopro Voegen Epoxy speciaal of 
Sopro Topas® DesignVoeg Epoxy aan. Voor het 
bereiken van bijzondere effecten kan Sopro DF 
10® DesignVoeg Flex met Sopro Glitter in goud of 
zilver veredeld worden.

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

Cementgebonden, met kleurglans gevoegd glasmozaïek.
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Productaanbevelingen

Reactieharsvoegen voor zuurbelaste gebieden

Reactieharsvoeg in gebieden met een hoge zuur- en chemi caliën belasting, 
bijv. oplaadruimten voor accu‘s.

Sopro FEP plus 
VoegEpoxy plus 
2-componenten, zwaar belastbare Epoxy-
hars  voegmortel en -lijm, RG conform DIN EN 
13 888 en R2 conform DIN EN 12 004, voor het 
voegen van keramische tegels en platen bij belas-
ting door agressief water, chemicaliën en zuren 
(bestendigheidstabel in de technische productin-
formatie in acht nemen!), natuurlijke vetten als-
ook door hoge druk- en spoelbelastingen. 

Sopro Voegen Epoxy speciaal
3-componenten, zwaar belastbare epoxy   hars-
voegmortel. Voor het voegen van ke ra mische 
tegels en platen die belast worden door agressief 
water, chemi caliën en zuren (raadpleeg de 
bestendigheidslijst, verkrijgbaar via onze advi-
seurs), natuurlijke vetten, hoge druk- en spoelbe-
lastingen. Voor balkons, ter rassen, bedrijven en 
industrie, laboratoria, grootkeukens, zwembaden 
(thermale  baden). Ook bijzonder geschikt voor 
machinaal voegen. 

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

Afvalwater gebieden

Sopro TitecVoeg® breed 
3 – 30 mm
Cementgebonden, snel verhardende voeg mortel 
voor begaanbare bouw werken van het openbare 
rioolwaternet, als bijv. voor overloopgoten en 
water wisselzones van afvalwaterbekkens en voor 
beddingen van samengestelde kanalen.
Ook geschikt voor sanitaire eenheden en gebie-
den waar dieren worden gehouden. Hoge weer-
stand tegen schurende belastingen en inwerken-
de agressieve sub s tanties.
Voor het voegen van zwak zuigende platen  
alsook halfronde en eenderde ronde afvoergo-
ten.

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Fecaliën en sulfaatbestendige voegen in rioleringen en gebieden waar 
dieren worden gehouden.

51

Voegmortel voor water- en chemische belasting,  
industrie, keramiek en bestrating 2 



Waterdoorlaatbare voegen

Waterdoorlaatbare voegmortel voor het vervaardigen van bestratingsvlak-
ken met infiltratievermogen buitenshuis.

Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K
2-componenten, waterdoorlaatbare, oplos-
middelvrije, wateremul geerbare epoxyhars 
voeg  mortel.
Voor het voegen van natuur- en betonsteen, 
klinkers op binnenplaatsen en inritten van wonin-
gen, terrassen in tuinen, wandelpaden, entrees 
alsook normale verkeersbelasting als bijv. voet-
gangerszones.

Zeer sterke voegen voor straten-  
en wegenbouw

Zwaar belastbare, cementgebonden, dooizout- en vorstbestendige voeg-
mortel voor het vervaardigen van verzegelde bestratingsvlakken voor hoge  
verkeersbelastingen.

Sopro Bestratingsvoeg zwaar belastbaar 
5 – 30 mm
Cementgebonden, trashoudende, snel verhar-
dende voegmortel. Speciaal voor het voegen 
van natuur- en beton steenbestratingen met zeer 
hoge belastingen. Het trasaandeel vermindert 
kalk hydraatuitslag. Bijzonder geschikt voor zwaar 
belaste gebieden als straten, voetgangerszones, 
tuin- en landschapsarchitectuur alsook bij belas-
ting door hoge druk reiniging, vorst- en dooi-
zout. Zeer slijtvast.

Sopro Betonsteenvoeg   
5 – 30 mm
Cementgebonden, trashoudende, snel verhar-
dende voegmortel speciaal voor het voegen 
van betonnen straatstenen in de tuin- en land-
schapsbouw en voor middelmatig tot zware 
belasting in de straatbouw alsook bij belasting 
van vorst en dooizout. Speciaal afgestemd op de 
eigenschappen van betonnen straatstenen (bijv. 
vastheid en temperatuurverhoudingen). Voor 
het vervaardigen van eindeloze bouwwer-
ken als bijv. goten, straten, kruispunten en voor 
het vormen van oppervlakken als bijv. markt-
plaatsen.

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname
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Wateropname
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D
IN EN 1388

8
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Productaanbevelingen

Zie hiervoor hoofdstuk 13  
„Bevestiging vlakken op particuliere 

en openbare plekken“

Groot formaat keramische platen voor de vormgeving met voegen op 
terrassen ook mogelijk bij een verlegging in een splitbed.

Sopro Solitair® F20
1 component, in te bezemen en te slemmen, met 
kunsthars gemodificeerde, gebruiksklare, zuur-
stof verhardende bestratingsvoegmortel voor 
licht belaste bestratingen, natuursteen en kera-
mische afwerkingen en in het bijzonder kerami-
sche terras platen ≥ 2 cm) in de gebonden en 
ongebonden bouwwijze.

2 
cm

2c
m-Platten

a
u

f B
alkon und Te

rr
as

se
n

Optimale 
Waterafvoer-

capaciteit

Optimale 
Waterafvoer-

capaciteit
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Sopro Keramiek Siliconen
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 12**

Sopro Sanitair Siliconen
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 12**

Emissie-arme Kit*

DesignVoeg Flex  
DF 10®

DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

Sopro FlexVoeg plus 
FL plus
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

Sopro Saphir® 5 
Parelvoeg
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

Sopro TitecVoeg® 
plus TF+  
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

Emissie-arme Voegmortels*

Schematische Systeemopbouw

Sopro Productsystemen voor  
duurzaam bouwen

z
e

e
r  e m m i s s i e - a

r m

PLUS

z
e

e
r  e m m i s s i e - a

r m

PLUS

z
e

e
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PLUS

z
e

e
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PLUS

z
e

e
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PLUS

***

Kit

Voegmortel

Sopro Marmer Siliconen
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 12**

z
e

e
r  e m m i s s i e - a

r m

PLUS

  * Een volledig overzicht van alle producten kunt u vinden in onze brochure duurzaamheid.
 ** Waardering conform DGNB (Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen), criterium „ENV1.2 risico’s voor het lokale milieu“ (versie 2018).
*** Geldt voor alle Sopro DF 10® voegkleuren behalve diepblauw, signaalrood en wijnrood.

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

Sopro Brillant®  
Parelvoeg  
DGNB: hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 8**

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS
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Voor uw notities
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De bouwverordeningen beschrijven, dat bouwwerken en bouwdelen zo te plannen en uit te voeren zijn, dat er geen schade 
of onredelijke belastingen ontstaan door water of vocht.
Dat betekent, dat de bouwsubstantie door geschikte af dich tingsmaatregelen beschermd moet worden.

BEB-Merkblad kitten in combinatie met vloeraf-
werkingen. (Augustus 2010).

Let op: Ieder manier van voegen moet als waterdoorlatend worden gede-
finiëerd en vervangt niet de vereiste afdichting.












Basisprincipes 

In samenspel met keramische afwerkingen hebben de zogenaamde systeemafdichtingen zich de laatste decennia in de prak-
tijk bewezen. Deze werden tot nu tu in verschillende merkbladen van de ZDB, BEB of het Steinmetzverbandes omschreven.

ZDB-Merkblad Systeemafdichtingen. Steinmetzmerkblad systeemafdichtingen.

Het keramische bouwmateriaal (tegels en platen) is als altijd degene met de meeste weerstand als het om de vorming van 
oppervlakken van natte ruimten, Wellness, zwembaden of de levensmiddelenindustrie gaat.
Het keramische afwerkingsmateriaal kan echter geen afdichtlaag vervangen. Dit komt mede omdat, de voeg in een tege-
lafwerking als waterdoorlatend is in te delen. 

Dit is echter niet cruciaal te zien, omdat alle in een keramische systeemafdichting betrokken materialen (keramische tegels, 
voegmortel, tegellijm en afdichting) duurzaam nat of vochtig mogen zijn, zonder dat het systeem schade oploopt.

Momenteel onder revisie.

Vanaf januari 2019

Momenteel onder revisie.

Vanaf januari 2019
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DIN 18 534 – Afdichting binnenshuis

In juli 2017 is de nieuwe DIN 18 534 afdichting binnenshuis in werking getreden en heeft de oude 18 195 (afdichtingsnorm) 
in alle delen vervangen.

De DIN 18 534 afdichting binnenshuis bestaat uit de volgende delen:

Basisprincipes 

Deel 1: Vereisten, planning en uitvoeringsprincipes

Deel 2: Afdichting met plaatvormige afdichtingsmaterialen

Deel 3: Afdichting met vloeibaar te verwerken afdichtingsmaterialen

Deel 4: Afdichting met gietasfalt of asfaltmatrix

Deel 5: Afdichting met plaatvormige afdichtingsmaterialen in combinatie 
  met tegels of platen

Deel 6: Afdichting met plaatvormige tegel systeemafdichtingen

Bepalend voor het werk tegels en platen is, dat de systeemafdichtingen met de opname in deze set normen (DIN 18 534 
deel 3) de status van norm afdichting krijgen.

Dit zal in de toekomst zowel de planning als de uitvoering vergemakkelijken!

Het herontwerp van alle norm-onderdelen, die het gebouw aangaande de af te dichten componenten omschrijven, kan 
worden verklaard met behulp van een doorsnede van het gebouw:

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533
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  * Eerste naamgeving van afdichtingen in banen en platen. 
** Balkons

Tijdelijk overzicht en terugblik op de ontwikkeling van de zogenaamde vochtigheidbelastingsklasse

Basisprincipes 

ZDB  
tot 2004

FBK I
baden in huis

FBK II
openbare plekken 

doucheruimten

FBK III
balkons/ 
terrassen

FBK IV
levensmiddelen ver-
werkende bedrijven

Zwembadbouw 
OW-bereik

DIBT  
sinds 2002

A1
wand

A2
vloer

C B

ZDB 
01/ 2005

0
badkamers  
in huis met   

badkuip

A01
wand

A02
vloer

A1
wand en

A2
vloeren

B0
buitenshuis met niet 

drukkende invloed van 
water

C
Zwaar belast met  

chemische aantasting

B
oppervlakken  
onderwater

(drukkend water)badkamers in huis  
met afvoer in de vloer

matig belast zwaar belast

ZDB  
01/ 2010
BEB 
08/2010
ZDB 
06/2012

A0
matige belasting door niet drukkend 
water binnenshuis bijv. badkamers in 
huis, vloeren met afvoeren

A
zware belasting door 
niet drukkend water 
binnenshuis

B0
matige belasting 
door niet drukkend 
water buitenshuis

C
zware belasting door 
niet drukkend water 
met aanvullend che-
mische inwerkingen 
binnenshuis

B
zware belasting door 
van binnenuit voort-
durend drukkend 
water - binnen en 
buitenshuis

Afdichtings-
stoffen 
ZDB 08/2012

Sopro Coat
FDF 525/FDF 527 
 

Dichtlaag Flex  
1-K DSF 523
1-K snel DSF 623
2-K DSF 423 
TurboDichtlaag 2-K  
TDS 823

PU-Dichtlaag
PU-FD 570 wand 
PU-FD 571 vloer

Sopro Coat (wand)
FDF 525
FDF 527
Dichtlaag Flex  
1-K DSF 523
1-K snel DSF 623
2-K DSF 423
TurboDichtlaag 2-K 
TDS 823 

PU-Dichtlaag 
PU-FD 570 wand 
PU-FD 571 vloer

 
 
 
 
Dichtlaag Flex 
1-K DSF 523
1-K snel DSF 623 
2-K DSF 423
TurboDichtlaag 2-K 
TDS 823 

PU-Dichtlaag 
PU-FD 570 wand 
PU-FD 571 vloer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PU-Dichtlaag 
PU-FD 570 wand  
PU-FD 571 vloer

 
 
 
 
Dichtlaag Flex 
1-K DSF 523
1-K snel DSF 623
2-K DSF 423 
TurboDichtlaag 2-K 
TDS 823

PU-Dichtlaag
PU-FD 570 wand 
PU-FD 571 vloer

BEB* 
08/2010

AEB® Afdichtings-  
en ontkoppelingsrol AEB 640 
AEB® plus Afdichtings-  
en ontkoppelingsrol  
AEB plus 639

AEB® Afdichtings-  
en ontkoppelingsrol 
AEB 640 
AEB® plus Afdichtings-  
en ontkoppelingsrol 
plus AEB 639

AEB® plus  
Afdichtings-  
en ontkoppelingsrol 
plus AEB 639

 

De oude FBK‘s zijn als volgt over de nieuwe normen verdeeld:

A0 A B0 C B

DIN 18 534  
afdichting binnenshuis 
juli 2017

✔ ✔ ✔

DIN 18 535  
 afdichting van reservoirs 
juli 2017

✔

DIN 18 531 
Afdichting voor niet gebruikte  
en gebruikte daken** 
juli 2017

✔
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DIN 18 354 – Afdichting binnenshuis

Met de publicatie van DIN 18 534 in juli 2017 zijn de tegelsysteem afdichtingsmaterialen, waarmee de tegelzetter reeds 
gewoonlijk werkt, aangewezen als de officiële DIN-afdichtingssystemen.

Basisprincipes  

Vloeibaar te verwerken materialen DIN 18 534-3

a. Polymeerdispersies (DM)

b. Scheuroverbruggende minerale afdichtlaag (CM)

c. Reactiehars (RM)

Laagdikten:

De vloeibaar te verwerken afdichtingsmaterialen moeten in 
ten minste twee lagen/bewerkingen worden aangebracht.

Op de bouwplaats is een minimale droge laagdikte (dmin) 
te bereiken of na te leven

De minimale droge laagdikte (dmin) moet bij een meting 
van de laagdikte op de bouwplaats van het uitgeharde 
afdichtmateriaal op zijn minst vast te stellen zijn. 

Opdat de minimale droge laagdikte (dmin) zeker bereikt 
wordt, moet met de Nenn droge laagdikte (ds) gepland 
en berekend worden.

Toelichting:

Om de Nenn droge laagdikte te bereiken, moet aan de 
minimale droge laagdikte (dmin) een laagdikte toeslag (dz) 
worden toegevoegd. Dit is het gevolg van de verwerkings-
gerelateerde schommelingen (dv) en noodzakelijke nivelle-
ring van de ondergrond (du).

dz = du + dv

Als er geen informatie van de fabrikant over verbruik is, 
moet een dikte toeslag van ten minste 25% van de mini-
male droge laagdikte (dmin) worden berekend.

dmingedroogd afdichtingsmateriaal

nat, vers afdichtingsmateriaal

met dikte toeslag
na droging

*Dikte toeslag is met minstens 25 % in te stellen. dz = nivellering van de ondergrond du + verwerkingsgerelateerde schommelingen dv

Laagdikte:

Definitie:

Nenn droge laagdikte (ds) = minimale droge laagdikte (dmin) + dikte toeslag (dz) in natte toestand*.

De laagdikte van de afdichting is bepalend voor zijn kwaliteit.
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De meting van de laagdikte van een afgewerkt monster met behulp van 
passers.

Minimale droge laagdikte (dmin) van het vloeibaar te verwerken afdichtingsmateriaal

• Polymeerdispersie* (DM) ≥ 0,5 mm
• Scheuroverbruggende minerale dichtlaag (CM) ≥ 2,0 mm
• Reactiehars (RM) ≥ 1,0 mm
 
*Polymeerdispersies moeten bij het afdichtingsproces in verschillende kleuren aangebracht worden.

Testen van de minimale droge laagdikte:

•  Polymeerdispersies moeten met twee verschillende kleu-
ren worden aangebracht. De controle volgt nadien over 
het materiaalverbruik!*

•  Controle van de aangebrachte hoeveelheid per m3 met 
bepaling van de natte laagdikte bij de verwerking.

•  Referentie test om de laagdikte te bepalen.
•  Vanaf W-3 moeten de controles worden gedocumen-

teerd.
•  Tot 20 m2 moeten vijf metingen, tot 100 m2 vlakken 

moeten tien metingen worden uitgevoerd. De metingen 
moeten gelijkmatig verdeeld worden uitgevoerd.

De plekken van de metingen moeten afsluitend weer wor-
den dicht gemaakt.

* Sopro Bouwchemie bied voor de bouwplaats twee kleuren aan. Vanaf nu 
ook een kleur additief, welke op de bouwplaats bijgemengd kan worden 
voor een verdere kleur.

Meetplek reeds geschuurd. Meetplek overlappend gerepareerd.

Basisprincipes  
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Basisprincipes

Afdichting met baanvormige afdichtingsmaterialen in combinatie met tegels en platen,  
DIN 18 534-5

Naast de vloeibaar te verwerken tegel systeemafdichtingen zijn er parallel aan deze ook de baanvormige tegel systeemaf-
dichtingen gevestigd. Deze worden in deel 5 van de norm afdichting genoemd.

Afdichten van een badkamer met een baanvormige tegel systeemafdich-
ting (Sopro AEB® afdicht- en ontkoppelingsrol).

Opmerking: 
Het normatief afgedekte toepassingsgebied van de 
baanvormige afdichtingen zijn beperkt tot de water 
inwerkende klassen WO-I tot W2-I.

Voor hogere water inwerkende klassen en hoge mecha-
nische invloeden op de afdichting moet men contact 
opnemen met de fabrikant.

Wanneer de baan op W3-I plekken wordt ingezet, dan 
moet deze onderdeel zijn van een projectgebonden 
speciaal ontwerp.

Afgedichte badkamer - de overlappende plekken van de AEB-rol zijn goed 
te zien, welke met Sopro Racofix® RMK 818 Montagelijm waterdicht zijn 
verlijmd.

Het baanvormige afdichtingsmateriaal in combinatie met 
tegels en platen moet officieel zijn toegestaan en over een 
ETA op basis van de ETAG 022 of een abP beschikken, wan-
neer ze in de zin van deze norm ingezet moeten worden. 

Belangrijk:

Het baanvormige afdichtingsmateriaal moet een minimale 
dikte van de werkzame afdichtlaag (membraan) van 0,2 mm 
in Duitsland bezitten.

Afdichtings wekzame laag (membraan)TegellijmTegel

0,2 mm

Vezels, waarin zich de tegellijm of de Flexlijm zich mecha-
nisch in de afdichtingsbaan hecht
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Basisprincipes 

Naden:

De naden, stootnaden en overlappingen moeten zorgvuldig 
met het juist uitgekozen afdichtingsmateriaal waterdicht 
worden verlijmd.

Product aanbeveling

min. 50 mm

Controle van de naden:

Met een naadhaak. Als alternatief met de onderdruk pomp: Het test sjabloon wordt neergelegd. Laat zich een onder-
druk (vacuüm) opbouwen, dan is de stootnaad dicht. Zo niet, dan is er een open plek.

Racofix® 
Montagekit 818

Sopro TurboDichtlaag  
TDS 823

Racofix®  
MKS 819

Sopro Fixeer-  
& Dichtlijm* 
FDK 415

*  Met Sopro Fixeer- & Dichtlijm kan de verlijming en het waterdicht 
afsluiten van de overlappingen met een product worden uitgevoerd.
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Afdichting met baanvormige afdichtingsmaterialen in combinatie met tegels en platen,  
DIN 18 534-5

DIN 18 534 heeft de baanvormige systeemafdichtingen tot nu toe enkel voor de water inwerkende klassen W0 tot W2-I 
vrijgegeven. Een belangrijke reden, om ze niet ingedeeld in de water inwerkende klasse  W3-I te durven gebruiken, zijn de 
tot nu toe, gewoonlijke, iets lage hechtsterkten van dit afdichtingssysteem.

Juist in de industrie bouw (brouwerijen, grootkeukens etc.) moet men er van uitgaan, dat naast de zeer hoge belasting van 
water met zwaar mechanisch werkende (pallettrucks, vorkheftrucks, servieswagens etc.) krachten rekening gehouden moet 
worden. Dat betekent dat afdichtingsbanen met hogere hechtsterkten hier zinvol zijn om aan de eisen te kunnen voldoen.

Sopro AEB® HD

De nieuwe Sopro AEB® HD voldoet vanwege zijn nieuwe 
oppervlakte structuur aan deze gewenste hoge hechtsterk-
ten. Deze worden met cementgebonden en dunbedmortels 
op basis van reactiehars bereikt en bewegen zich tussen 
1 – 2 N/mm2.

Hierbij komt, dat vanwege de nieuwe structuur van het 
oppervlak van de baan geen capillaire inwerking van het 
water door het vlies kan plaatsvinden, omdat deze baan 
geen vliesweefsel bezit. De verwerking van de stootnaden 
en overlappingen worden daardoor makkelijker.

Natuurlijk is de Sopro AEB® HD thans nog op de huidige 
bouwplaats op plaatsen W3-I als bijzondere constructie te  
verenigen, het voldoet echter al aan de vereisten van de 
norm DIN 18 534 aangaande chemische en mechanische 
belastingen.

De constructie is in staat hoge mechanische krachten in de vorm van druk 
en stoten op te nemen.

Verlijmen van de baan met VarioFlex HF. Afdichtbanden en vormdelen kunnen met de  
Sopro Fixeer- & Dichtlijm verlijmd worden.

De verlegging van tegels moet met megaFlex S2 
turbo of DunbedEpoxy worden uitgevoerd.

Basisprincipes
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Afdichting met plaatvormige afdichtingsmaterialen in combinatie met tegels en platen,  
DIN 18 534-6

Ervaring met plaatvormige afdichtingen bestaat al vele jaren op het gebied van douchevloeren, het gebruik van voorgemon-
teerde doucheborden. Deze zijn in de fabriek op het oppervlak afgedicht of de structuur van het harde schuim is inherent 
afgedicht.

De plaatvormige afdichting heeft zijn oorsprong op het gebied van het 
douchebord.
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Opmerking:

Het plaatvormige afdichtingsmateriaal neemt enkel de 
functie over van de afdichting en is geen zelfdragend 
component. Plaatvormige afdichtingsmaterialen mogen 
in W0-I tot W2-I ingezet worden. Als de plaat zijn dicht-
heid bereikt via de hardschuimkern, dan moet bij W0-I 
tot W1-I met een plaatdikte van minstens 10 mm en bij 
W2-I met een plaatdikte van minstens 25 mm rekening 
worden gehouden.

Hardschuimplaat met een afdichtlaag op het oppervlak. Afdichtbanden 
zijn nodig op de plekken van stootnaden.

De hardschuimkern is op zichzelf dicht, tijdens de montage moeten de 
uiteinden van de platen met een systeemlijm waterdicht worden verlijmd.

Systeem I Systeem II

Systeemlijm 
voor het waterdicht 
verlijmen van de stootnaden

Dicht hardschuim

Basisprincipes 
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Te gebruiken afdichtingsstoffen

Kunststofdispersie Reactiehars = PU- en Epoxyhars

Sopro PU-Dichtlaag: 

Wit gepigmenteerde, 2-com ponenten vloeibare polyu-
rethaan hars. Het materiaal is na uitharding water-, riool-
water- en zeewatervast en is ook bestand tegen waterige 
zuren, logen, zoutoplossingen, chloor-, kalk- en thermaal-
water. Te gebruiken als scheuroverbruggende afdichting 
van vlakken in een systeem onder tegels en platen binnen- 
en buitenshuis, welke aan zware belastingen blootgesteld 
kunnen worden, als bijvoorbeeld zwembaden, grootkeu-
kens, industriële en bedrijfsmatige gebieden.

Sopro Coat:

Vrij van oplosmiddelen, 1-component vloeibare kunst stof 
dichtlaag. Kant en klaar en te gebruiken voor systeemaf-
dichtingen met tegels en platen. Met name bij vlakke niet 
gestructureerde ondergronden als gips karton platen, gipsve-
zelplaten etc. heeft Sopro Coat zich bewezen. Het materiaal 
voldoet aan scheuroverbrugging conform ZDB-Merkblad. 
Toepassing binnenshuis als bijv. douches en baden welke in 
huis en in bedrijven worden gebruikt. 

Verkrijgbaar in twee kleuren.

In de toekomst kan de kleur worden gewijzigd door een 
pigmentspuit op de bouwplaats toe te voegen.

Sopro PU-Dichtlaag  
Wand
Sopro PU-Dichtlaag  
Vloer

Basisprincipes

Sopro Coat 
Sopro PU-Dichtlaag 
Contrastkleur pigmentspuit

Kunststof-Cementlijm-combinatie =  
minerale, flexibele Dichtlaag

Sopro Dichtlaag Flex/TurboDichtlaag 2-K 

1-com ponen t of 2-com po nenten, hydraulisch verhardende 
dichtlaag voor flexibe le afdichtingslagen. Het ma te riaal is 
scheuroverbruggend en heeft een hoog hechtverband met 
de ondergrond. Het is bijzonder geschikt voor systeemaf-
dichtingen onder tegels en platen op balkons en terrassen, 
op met vocht belaste plekken met industrieel en bedrijfs-
matig gebruik, voor de binnenbekleding van afvalwater-
bekkens, etc.

Sopro Dichtlaag Flex 
1-K/1-K snel

Sopro TurboDicht-
laag 2-K

Sopro Dichtlaag 
Flex 2-K

1. Vloeibaar te verwerken afdichtstoffen:
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2. Afdichtingen met banen:

Opmerking: 

Systeemafdichtingsmaterialen kunnen in principe op alle gebruikelijke, voor de verlegging van tegels en platen geschikte 
ondergronden toegepast worden! Vanwege hun samenstelling beschikken zij over een zeer goed aanhechtingsgedrag.

Tijdens de planning moet er zeer goed gelet worden op het feit dat watergevoelige ondergronden (bijv. gipshoudende 
bouwstoffen) niet in zeer vochtbelaste gebieden worden toegepast.

Geschikte materialen voor de ondergrond worden in de volgende hoofdstukken afhankelijk van de water inwerkende 
klassen aangegeven, of door DIN 18 534 voldoende geregeld.

In alle gevallen zal de planning en uitvoering van de afdichting bijzonder nauwkeurig moeten worden uitgevoerd.

Basisprincipes

Sopro AEB® plus Afdichtings- en Ontkoppelingsrol 
plus

Flexibele, waterdichte, scheuroverbruggende en spannings-
afbouwende afdichtings- en ontkoppelingsrol van hoog-
waardige polypropyleen. Bewerkstelligt een optimaal hecht-
verband met de cementgebonden tegellijm vanwege de 
speciale laag vliesweefsel aan beide zijden. Zeer geschikt 
voor het zeker, flexibel afdichten en ontkoppelen buitens-
huis op balkons en terrassen onder keramische tegels en 
platen alsook afwerkingen van natuursteen. De speciale 
baan bewerkstelligt een verbeterde compensatie van de 
spanning bij abrupte temperatuurswisselingen. Stootnaden 
worden met  Sopro Racofix® Montagekit, Sopro Racofix® 
Montagekit S of met Sopro TurboDichtlaag 2-K waterdicht 
verlijmd. De verlegging van keramiek of natuursteen kan 
zonder lange wachttijden volgen.

Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelingsrol

Dunne, waterdichte en scheuroverbruggende afdichtings- 
en ontkoppelingsrol, met aan beide zijden een speciale laag 
vliesweefsel. Het vliesweefsel bewerkstelligt een optimaal 
hechtverband tussen de afdichtings- en ontkoppelingsrol en 
cementgebonden tegellijm. Is geschikt voor het zeker en 
flexibel afdichten van wanden en vloeren onder keramische 
tegels en platen alsook tegels van natuursteen in badka-
mers, douches en natte ruimten. Overlappingen of stootna-
den worden met Sopro Racofix® Montagekit, Sopro 
Racofix® Montagekit S of met Sopro Turbo-Dichtlaag 2-K 
waterdicht verlijmd. Zeer geschikt als snelle afdichtings-
maatregel op bouwplaatsen met een tijdslimiet. 

Einsetzbare Abdichtungsstoffe
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DIN 18 534 – Afdichting binnenshuis

Naast de toekomstige gestandaardiseerde afdichtingsmaterialen, werd de verwachte impact van water op de te beschermen 
oppervlakken in het interieur herzien en geherdefinieerd.
Deze waterimpactklassen worden als volgt opgesplitst:

W0-I gering Oppervlakken met niet-frequente blootstelling aan spatwater

Voorbeeld • Wanden in badkamers buiten de doucheruimte of keukens, bijv. achter de gootsteen

• Vloeroppervlakken zonder vloer afvoer bijv. bijkeuken, gasten toiletten, keukens

• W = Water inwerkende klassen
• 0 - 3 = Classificatie (gering, matig, hoog, zeer hoog)
• I = Binnen

W1-I matig Oppervlakken met niet-frequente blootstelling aan water, zonder intensivering door ophoping van water

Voorbeeld • Wanden boven baden en in de douches in de badkamer

• Vloeroppervlakken in baden zonder / met afvoer zonder hoge water inwerking van de doucheruimte

• Vloeroppervlakken in huishoudelijke gebieden met afvoer (bijv. plaats van de wasmachine)

W2-I hoog Oppervlakken met frequente blootstelling aan water, vooral op de grond, tijdelijk geïntensiveerd door ophoping van 
water

Voorbeeld • Wanden van douches in sportfaciliteiten / bedrijfsruimten

• Vloeroppervlakken met afvoeren en / of goten

• Vloeroppervlakken in kamers met inloop douches

• Vloeroppervlakken van sportfaciliteiten / bedrijfsruimten

W3-I zeer hoog Oppervlakken met zeer frequente of langdurige blootstelling aan spat- en / of water en / of water afkomstig van 
intensieve methodes van reinigen, geïntensiveerd ophoping van water

Voorbeeld • Douche faciliteiten in sportfaciliteiten / bedrijfsruimten

• Omlopen van bekkens en wellness faciliteiten in zwembaden

• Oppervlakken in bedrijfsruimten (commerciële keukens, wasruimtes, ruimten waar voedsel wordt bewerkt)

Basisprincipes 
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Basisprincipes 

W0-I

W1-I

W1-I

W1-I

Classificatie van de af te dichten oppervlakken conform water inwerkende klassen

Badkamer met badkuip. Omdat de bescherming tegen spatwater niet kan verhinderen dat er toch 
water op de vloer komt, moet de vloer in W1-I ingedeeld worden.

W0-I

W1-I

W1-I

W2-I

W1-I

Badkamer met ligbad en douchebak.

W0-I

W1-I

W1-I

W1-I
W1-I

Badkamer met ligbad en douchebak met douchewand.

Opmerking: 

Ondanks de douchewand kan niet worden afgezien van een bodemafdichting van het bad!

1)

2)
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W0-I

W1-I

W1-I

W2-I

W2-I

W1-I

Badkamer met bad en inloopdouche.

W0-I

W1-I

W1-I

W1-I

W2-I

W1
-I

Badkamer met bad en inloopdouche met douchewand.

Opmerking: 

Als de inloopdouche is uitgerust met een „effectieve spat bescherming“ (geen douchegordijn), kan het resterende 
vloeroppervlak in W1-I worden ingedeeld.

W0-I

W1-I

W1-I

W1-I

W1-I

Badkamer met bad en douchebak met douchewand: afvoer op de vloer in 
de ruimte.

3)

4)

Basisprincipes 
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h

W3-I

W3-I
W3-I

W3-I

Schwimmbecken
DIN 18535

W3-I

W3-I

Douche en zwembad
h = de hoogte van de af te dichten muur moet door de ontwerper worden bepaald

W3-I

W3-I

W3-I

Commercieel gebruikte grootkeuken.

5)

6)

Opmerkingen: 

In voedselverwerkende ruimtes of grootkeukens moet rekening worden gehouden met extra invloeden! Dit zijn in 
wezen chemische belastingen in de vorm van zuren en logen alsook mechanische inwerkingen uit het gebruik. Er moet 
ook rekening worden gehouden met mogelijke thermische effecten.
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Keuken. Badkamer met douchebak.

Water inwerkende klassen als voorbeeld bij het object:

Badkamer met douchecabine. Badkamer met spatscherm van glas.

Badkamer met afvoer van het bad in de vloer. Douche faciliteiten.

W1-IW1-I

W0-IW0-I

W1-IW1-I

W0-IW0-I

W1-IW1-I

W2-I ofW2-I of
W1-IW1-IW2-IW2-I

W2-IW2-I
W2-IW2-I

W1-IW1-I
W3-IW3-I

W3-IW3-I
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Zwembad/badrand. Grootkeuken.

Basisprincipes 

De water inwerkende klassen moeten door de ontwerper worden bepaald met het oog op de verwachte belasting.  
De geselecteerde water inwerkende klasse geeft dan de mogelijk toegestane ondergrond materialen en afdichtings-
materialen weer!

Ondanks hetzelfde ruimtegebruik, kan de water inwerkende klasse op verschillende niveaus worden ingesteld in verschil-
lende bouwprojecten.
Voorbeeld: Het gasten toilet in huis krijgt een indeling tussen W0-I en W1-I. Het toilet dat wij mogelijkerwijs in een 
    stadion kunnen vinden ligt tenminste tussen W2-I en W3-I.

Het gasten toilet thuis kan worden beoordeeld met W0-I tot W1-I. De toilet voorziening in een skihut/stadion is echter vanwege de zeer hoge 
belasting bij W2-I tot W3-I ingedeeld.

W3-IW3-I

DIN 18535DIN 18535

W3-IW3-I

Met extra inwerkingMet extra inwerking

W0-I tot W1-IW0-I tot W1-I

W2-I/W3-IW2-I/W3-I



74

Systeemafdichtingen met tegels en platen3

Specificaties met betrekking tot de af te dichten oppervlakken:

Ondergronden

De water inwerkende klassen W0-I en W1-I staan vochtgevoelige ondergronden toe, bijv. gipsstuc, gipshoudende droge 
bouwmaterialen, calciumsulfaatgebonden dekvloeren.

De water inwerkende klassen W2-I en W3-I staan geen vochtgevoelige ondergronden toe. Dat betekent dat hier in wezen 
ondergronden op basis van cement ingezet moeten worden, bijv. beton, cementstuc, cementdekvloer en andere.

Bad zonder werkzame bescherming tegen spatwater in de inloopdouche. Bad met werkzame bescherming tegen spatwater in de inloopdouche.

W0-I

W1-I

W1-I

W1-I

≥ 20 cm

≥ 5 cm

≥ 5 cm

W2-I
Cementdekvloer

W2-I
Cementdekvloer

W1-I

W2-I
cementdekvloer

W1-I
Calciumsulfaat gebonden  

dekvloer

W1-IW1-I

• Is alleen het vloeroppervlak (bijv. W1-I/W2-I) af te dichten, 
dan moet deze aan de aangrenzende en opgaande 
bouwdelen min. 5 cm hoog worden gehouden (bedek-
king volgt door de later opgeplakte sokkel).

• Die afdichting moet min. 20 cm boven de hoogste kraan 
of de met spatwater belaste plek reiken.

• W1-I vloeroppervlakken moeten worden afgedicht!

• W1-I wanden moeten worden afgedicht, wanneer vocht-
gevoelige ondergronden aanwezig zijn of over niet vocht-
gevoelige ondergronden water naar andere plekken kan 
gaan.

• W0-I oppervlakken hoeven niet afgedicht te worden, als 
waterafstotende oppervlakken worden gebruikt.

• De afdichtingssystemen moeten, indien noodzakelijk, 
bestand zijn tegen een maximale ophopingshoogte van 
10 cm.

Basisprincipes 
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W1-I
Calciumsulfaat gebonden  

dekvloer mogelijk

W1-IW1-I

Basisprincipes 

Badkamer met afvoer in de vloer, niet binnen het douchevlak.

Afschot

De waterdragende niveaus (afdichting en oppervlak van de bruikbare laag) moeten voldoende afschot hebben voor de 
afvoer van water.

Hier kan van worden afgeweken als de drainage/afvoer van water op andere manieren plaatsvindt (in ruimten waar voedsel 
wordt verwerkt, zoals in commerciële keukens, is dit altijd een probleem, omdat het geïnstalleerde afschot vaak het produc-
tieproces bemoeilijkt en belemmert).

Afschot in een douche. Afschot in een grootkeuken compliceren de 
dagelijkse routine.

Verwijdering van het water door middel van een 
rubberen trekker.

Ondergronden
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Basisprincipes 

Drempels

Passende maatregelen moeten worden gepland zodat water dat zich ophoopt op de vloeroppervlakken niet in open ruimten 
kan komen via ingangen of deuren.

Dit geldt met name ook voor badkamers met douche-oppervlakken die gelijk liggen met de badkamervloer. Bij de deur moet 
uiterlijk met een drempel van 1 cm hoog rekening worden gehouden, zodat het water niet vrij in andere ruimtes kan stro-
men.

Uiteindelijk betekent barrièrevrij dat het water zich ook vrij kan verspreiden. Terugkijkend werd bij oude betegelde douche-
vlakken met behulp van vormtegels reeds rekening gehouden met een hoogteverschil van 1 cm. In dit opzicht is het hoog-
teverschil van 1 cm niet iets compleet nieuws. Er is een zekere mate van creatieve vrijheid met betrekking tot deze oplossing.

Douchevlak Badkamervloer Deur

Douchevlak met een rand van vormtegels met 1 cm hoogteverschil. De schuine positie van de gevormde tegel is duidelijk zichtbaar.

1 cm
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Drempel met rail (Schlüter). Afwerking met een drempel van natuursteen.

Drempel in de vorm van een rails.

Drempel profiel/mozaïektegel.

Drempel van natuursteen.

Drempel gemaakt van mozaïek.

Voorbeelden van drempels

Basisprincipes 
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Voorbeelden van drempels

Bij zwaardere belastingen (water inwerking W3-I) bijv. in 
grootkeukens en levensmiddelen verwerkende bedrijven 
alsook vlakken met een verhoogde reinigingsinspanning, 
zijn goten gelijk voor de deur aan te brengen. 

Goot op de plek van een doorgang. Ingebouwde gleuf goot voor een doorgang in een grootkeuken.

Aangebrachte goot op de plek van een doorgang.

Drempels

Basisprincipes 

Droge ruimte W3-I gebied

Goot Afdichting
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Tegel systeemafdichtingen (vloeibaar te verwerken of banen) mogen alleen worden gebruikt op ondergronden met de 
scheurklasse R1-I.

Toewijzing afdichtingsmateriaal

Scheurvorming in de ondergrond

Scheuren zijn onvermijdelijk in componenten die de ondergrond van een afdichting vormen. Als de scheuren vooraf worden 
gedetecteerd, moeten ze dienovereenkomstig worden verholpen.
Als er verdere barsten of veranderingen in de scheurbreedte worden verwacht, moet het geselecteerde afdichtingssysteem 
in staat zijn om deze wijzigingen zonder schade te compenseren.

Scheurklassen van typische ondergronden van afdichtingen 

Basisprincipes  

Scheurklasse Maximale verandering scheurbreedte Ondergrond

R1-I tot ca. 0,2 mm Gewapend beton, metselwerk, dekvloer, krachtig gesloten voegen van 
gips- en gipsvezelplaten

R2-I tot ca. 0,5 mm Voegen van groot formaat metselwerk, krachtig gesloten voegen van groot 
formaat bekleding

R3-I Tot ca. 1,0 mm, extra scheur verschui-
ving tot ca. 0,5 mm

Opstaande voegen van metselwerk

Afdichtingsmateriaal Toegestane water inwerkende klasse

Polymeerdispersies (in twee kleuren aan te brengen) W0-I Wanden en vloeren
W1-I Wanden en vloeren
W2-I enkel wanden

Scheuroverbruggende minerale dichtlagen W0-I
W1-I
W2-I
W3-I

Reactiehars W0-I
W1-I
W2-I
W3-I met extra inwerkingen (chemische, mechanische, technische inwerkin-
gen)

baanvormige afdichtingsmaterialen in een systeem 
met tegels en platen (oppervlakken zonder zware 
mechanische belasting)

W0-I
W1-I
W2-I

Plaatvormige afdichtingsmaterialen in een systeem 
 met tegels en platen

W0-I
W1-I
W2-I

Opmerking: 
De vloeibaar te verwerken afdichtingsmiddelen en ook banen en platen moeten in het systeem met de vereiste afdicht-
banden, vormdelen, manchetten, enz., die op elkaar zijn afgestemd, verwerkt worden.

Afdichtbanden/afdichthoeken moeten op de uiteinden minstens 50 mm overlappen en verlijmd worden met een water-
dicht materiaal (bijv. Sopro Racofix® Montagekit, Sopro TurboDichtlaag 2-K)
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Doorgeslagen dekvloer vanwege een missende systeemafdichting –  
hy giëne  pro ble matiek bijv. in grootkeukens.

Uitspoeling van oplosbare kalkdelen uit de lijmopbouw: kalk uitslag.Afzetting van calcium rond de plekken van afvoeren en goten veroor-
zaakt door een onbeschermde dekvloer.

Alle af te dichten ondergronden (stuc, etc.) moeten luchtdroog zijn en aan bepaalde eisen voldoen, voor zwevende dekvloe-
ren en dekvloeren op scheidingslagen geldt in het bijzonder dat zij, met het oog op de opvolgende tegelverlegging, moeten 
voldoen aan een restvochtigheid van:

• Cementdekvloeren ≤ 2,0 % 
• Calciumsulfaatgebonden dekvloeren ≤ 0,5 %, verwarmde constructies ≤ 0,3 %

Deze waarden moeten met het CM-gereedschap (genor meerd) bepaald en gedocumenteerd worden.
Bij aanwezigheid van vloerverwaming moet over het algemeen volgens DIN 4725 „Warmwater-vloerverwarmingen” een 
functionerings verwarming met opwarmprotocol worden uitgevoerd voor de afdichtings- en tegelwerkzaamheden. 
Aanvullend zijn de opmerkingen „grenscoördinatie bij verwarmde vloerconstructies“ alsook het ZDB-informatieblad 
„Keramische tegels en platen, natuursteen en betonsteen op calciumsulfaatgebonden dekvloeren“ in acht te nemen (zie 
hoofdstuk 7 „Zekere verlegging van starre bedekkingen op dekvloeren“).

Ophoping van vervuiling in de dekvloer (aanslag).

Ondergronden moeten voor de afdichtingswerkzaamheden op het uiteindelijke afwerkingsmateriaal voorbereid worden, 
dit betekent, dat egalisaties, nivelleringen, het maken van afschot etc. op wanden en vloeren van te voren moet worden 
uitgevoerd (zie hoofdstuk 11 „ondergronden en nivelleren“), opdat de aansluitende verlegging van tegels in het dunbed 
kan worden uitgevoerd.

Nadelen van het in het verleden ingebouwde baanafdichtingen in combinatie met dekvloeren

Basisprincipes 
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Betegelen en voegen van tegels

Keramische tegels en platen worden al vele eeuwen 
gebruikt voor de vormgeving van vloeren en muren in de 
woningbouw.

Vooral in natte ruimten zijn ze vanwege hun onver-
woestbaarheid en materiaal neutraliteit - ondanks de 
inwerking van verschillend warm water gemengd met 
zuren en logen en een verscheidenheid aan agressieve 
media - onmisbaar.

Samen met de voegen vormen ze een gesloten oppervlak. 
Het keramiek in combinatie met de voegen vervangt echter 
niet de afdichtende maatregel, omdat de voegvulling niet 
als waterdicht is gedefinieerd. Een afwerking met tegels 
moet dus altijd als waterdoorlatend worden beschouwd.

De gebruikte tegel systeemafdichtingen, welke bijv. aan-
gebracht worden op het oppervlak van een dekvloer vor-
men met de volgende in een dunbed verlegde tegels een  
systeem eenheid.

Systeem: Tegel systeemafdichting.

gedroogt afdichtmateriaal

nat, vers afdichtmateriaal

met dikte toeslag
Na droging

Tegel VoegDunbedmortel SysteemafdichtingTegel

Het leggen van de tegel op de systeemafdichting met een systeem- 
conforme dunbedmortel.

Aanbrengen van afdichtbanden op plekken van bewegingsvoegen, vastgezet met bijv. Sopro TurboDichtlaag.

Bewegingsvoegen/Afdichtbanden –  
Bescherming van de afdichting bij het 
onderhoud van bewegingsvoegen

Op de plekken van bewegingsvoegen worden in de  
systeemafdichtingen de juiste systeem conforme afdicht-
banden aangebracht.

Basisprincipes 
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Bescherming van systeemafdichtingen op de plekken van bewegingsvoegen (siliconen  
voegen)

In de volgende afwerking van tegels worden de voegen niet star gevoegd, maar worden in de regel met een siliconenkit 
afgedicht. Omdat siliconenvoegen kunnen bezwijken en afscheuren door slijtage en beweging in de constructie, moeten ze 
van tijd tot tijd worden vervangen. Opdat bij het vervangen van de oude siliconenkit die daaronder liggende Afdichtband-
Afdichtingslaag niet beschadigd, is het zinvol, dit met een gaas van roestvrij staal tegen aan- en doorsnijden te beschermen. 
Deze beschermende laag wordt tijdens het tegelen op de juiste plek geplaatst en zorgt ervoor dat de afdichtingsbanden niet 
worden beschadigd tijdens latere onderhoudswerkzaamheden.

Afdichtband en beschermingslaag (Sopro Vorm Beschermingsband) tegen 
het snijden in het band tijdens het vervangen van siliconen voegen.

De beschermende laag is naar wens te vormen.  Het inleggen van de beschermende laag vindt plaats tijdens het verleggen 
van de tegels.

Het Sopro Vorm Beschermingsband is afhankelijk van de situatie op de 
gewenste lengte in te korten.
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Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak

Definitie W1-I

Direct en indirect belaste oppervlakken 
in ruimten, waarin niet zeer vaak met 
afval- en reinigingswater omgegaan 
wordt, als bijv. in badkamers in huis.

Op plekken met matige belasting, 
moet men er voor moet zorgen dat 
achter de tegels en onder een dou-
chebak en badkuip – zeker wanneer 
vochtgevoelige ondergronden aan-
wezig zijn een afdichting zit, om de 
constructie tegen doorslaand vocht te 
beschermen.

E1
2

7

6

5F

3

P

PE

D

U

4

7

E

P

1

2

5

F

6

3

D

 Geschikte  
 ondergronden

• Beton/licht-/gasbeton

• Cementdekvloer/Gietasfaltdekvloer

• Metselwerk (kalkzandsteen)

• Calciumsulfaatdekvloer*

• Gipsbouwplaten* (wand)

• Kalkcement en cementpleister

• Gipsstuc*

• Oude, draagkrachtige betegeling

• Cementgebonden droge bouwplaten

• Geëxtrudeerd polystyreen

• Gipskartonplaten*

 Niet geschikte   
 ondergronden

• Houten materialen

Uitzondering: zie hoofdstuk 5

1 Sopro Voorstrijk (Pos. 040)

2 Afdichting in twee arbeids- 
gangen (Pos. 090/100)

3 Sopro Afdichtbanden (Pos. 060)

4 Sopro Afdichtmanchet Wand 
(Pos. 080)

5 Flexibele dunbedlijm  
(Pos. 120/130)

6 Cementgebonden voegmortel  
(Pos. 120/130)

7 Elastische voegkit  
(Pos. 140)

D Isolatie

E Dekvloer (Pos. 020)

F Tegel

P Stuc

PE PE-rond snoer 
(opvulmateriaal)

U Ondergrond Beton

W1-I
W1-I

W1-I of W1-I of W2-IW2-I

Opmerking:

Bij houten ondergronden, zijn er 
systeemopbouwen welke het 
afdichten en betegelen mogelijk 
maken.
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Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak

De uitvoering van afdichtingen onder douchebakken en badkuipen leidt op 
de bouwplaats iedere keer weer tot discussies, aangezien het in feite soms 
niet eenvoudig is, om bij alle werkzaamheden aan alle eisen te voldoen. Het 
BEB-informatieblad „Afdichtingsstoffen in combinatie met afwerkingen op 
vloeren“ (augustus 2010) definieert hier zeer duidelijk:

1 Sopro Voorstrijk (Pos. 040)

2 Afdichting in twee arbeidsgangen 
(Pos. 090/100)

3 Sopro Afdichtbanden (Pos. 060)

4 Afdichtmanchet

5 Flexibele dunbedlijm  
(Pos. 120/130)

6 Cementgebonden voegmortel  
(Pos. 120/130)

7 Elastische voegkit  
(Pos. 140)

D Isolatie

E Dekvloer (Pos. 020)

F Tegel

PE PE-rond snoer  
(opvulmateriaal)

U Ondergrond Beton

1  De lastverdelende laag wordt in de ruimte ingebouwd, de badkuip of 
de douchebak wordt later op het afgedichte oppervlak van de dek-
vloer geplaatst.

Manchet met rubbermof voor de doorvoering 
van DN 50-DN70 afvoerleidingen.

7

F

5

6

1 4

2

3

PE

„De ordening van een afdichtingsmateriaal tussen kuip en wand vereist 
geen afdichtingsmaatregelen“. 
„Dekvloer en systeemafdichting moeten voor de montage van de 
badkuip/douchebak worden uitgevoerd en onder de kuip/douchebak 
worden doorgevoerd“. 

BEB-informatieblad afdichtingsstoffen in combinatie 
met vloerbedekkingen (Augustus 2010)

E
D U

Oplossingen:

Plekken achter en onder badkuipen en douchebakken moeten worden 
bescermd tegen de inwerking van water! 
Oplossing 1: Aansluiten van de rand van de kuip op de afdichting,  
 bijv. met Badrand-Afdichtbanden.
Oplossing 2: Doorvoeren van de afdichting onder en achter de kuip.

DIN 18 534



85

Systeemafdichtingen met tegels en platen 3.1

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak

Vanwege de opbouw van de vloer is het verzinken van de badkuip in de 
vloer niet mogelijk. De vloer en wanden zijn in deze situatie met een sys-
teemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex 2-K) makkelijk af te dichten.

Buizen voor de ontwatering van de bak kunnen door middel van de 
Sopro AEB® Wandmanchet 130 zeker afgedicht worden.

De Sopro AEB® Wandmanchet is er voor allerlei verschillende buisdiame-
ters.

De drager van de douchebak (Systeem Kaldewei) wordt in de douche-
hoek opgesteld op de afgedichte ondergrond. 

De Sopro AEB® Wandmanchet 130 word in de vloeibaar te verwerken 
systeemafdichtingsmassa gewerkt. De rubberen afdichtlip wordt stevig 
bevestigd aan de buitenwand van de buis.

Leidingen van verwarmingselementen, bijv. uit de vloer komend, kunnen 
ook veilig worden geïntegreerd in de vloerafdichting met behulp van de 
Sopro AEB® Wandmanchet 131.
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Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak

2  De uitvoering van een afdichting wordt vaak moeilijk gemaakt door uitsparingen van de dekvloer op de plek van de 
standplaats van de douchebak of badkuip. Dit wordt vaak gedaan vanwege beperkte ruimte of om de hoogte van de 
douchebak/badkuip lager te maken.

In combinatie met de vloeibaar te verwerken systeemafdich-
ting en volgens de conform deel 5 DIN 18 534 toegestane 
baansysteemafdichtingen kunnen zeer goede en handmatig 
eenvoudige oplossingen verwerkt worden.

De doorvoer van leidingen in het uitgespaarde gebied bemoeilijken het 
afdichtingsproces. Conform DIN 18 534 is dit in de toekomst te vermij-
den.

Baanvormige systeemafdichtingen

Sopro AEB® Afdichtings- en ontkoppelingsrol: 
Dunne, waterdichte en scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsrol, met aan beide 
zijden een speciale laag vliesweefsel. Het vliesweefsel bewerkstelligt een optimaal hechtverband 
tussen de afdichtings- en ontkoppelingsrol en cementgebonden tegellijm. Is geschikt voor het 
zeker en flexibel afdichten van wanden en vloeren onder keramische Tegels en platen alsook 
tegels van natuursteen in badkamers, douches en natte ruimten. Overlappingen of stootnaden 
worden met Sopro Racofix® Montagekit of met Sopro Turbo-Dichtlaag 2-K waterdicht verlijmd. 
Zeer geschikt als snelle afdichtingsmaatregel op bouwplaatsen met een tijdslimiet. 

Sopro AEB® Afdichtings- en ontkoppelingsrol plus: 
Flexibele, waterdichte, scheuroverbruggende en spanningsafbouwende en ontkoppelingsrol. 
Bewerkstelligt een optimaal hechtverband met de cementgebonden tegellijm vanwege de speci-
ale laag vliesweefsel aan beide zijden. Zeer geschikt voor het zeker, flexibel afdichten en ontkop-
pelen buitenshuis op balkons en terrassen onder keramische Tegels en platen alsook afwerkingen 
van natuursteen. De speciale baan bewerkstelligt een verbeterde compensatie van de spanning 
bij abrupte temperatuurswisselingen. Stootnaden worden met  Sopro Racofix® Montagekit, Sopro 
Racofix® Montagekit S of met Sopro TurboDichtlaag 2-K met Sopro AEB® Afdichtband of AEB® 
AfdichtBand Flex waterdicht verlijmd. De verlegging van keramiek of natuursteen kan zonder 
lange wachttijden worden uitgevoerd.

AEB® Afdichtings- en  
ontkoppelingsrol  
AEB 640, 

AEB® Afdichtings- en  
ontkoppelingsrol plus 
AEB plus 639

DIN 18 534

Als de plaatsing van een afdichting is gepland op gebie-
den onder/achter badkuipen en douchebakken, dan 
mogen alleen de pijpen en leidingen die nodig zijn voor 
de kuipen/bakken zelf worden gepland. Doorvoeringen 
voor deze pijpen en leidingen moeten zo worden 
gepland dat de afdichting veilig kan worden aange-
sloten
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Combinatie van vloeibaar te verwerken systeemafdichtingsstoffen met  
baansysteemafdichtingen

Sopro AEB® Afdichtings-  
en ontkoppelingsrol

1 Sopro Voorstrijk  
(Pos. 040)

2 Afdichting in twee arbeids-
gangen (Pos. 090/100)

3 Sopro AEB® Afdichtings- en 
ontkoppelingsrol (Pos. 110)

4 Flexibele dunbedlijm  
(Pos. 120/130)

5 Elastische voegkit (Pos. 140)

PE PE-rondsnoer (opvulmateriaal)

U Ondergrond Beton

Systeemafdichting (smeerbaar) gecombineerd worden met Sopro AEB® Afdichtings- en 
Ontkoppelingsrol op plekken van installaties (leidingen etc.).

Aanvulling van de systeemafdichting door het verwerken 
van stukken Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelingsrol 
op de plekken van pijpen en installaties. Hierbij worden de 
uiteinden van de stukken volzat in de vloeibaar te verwer-
ken systeemafdichtingsmassa verwerkt en bewerkt.

1

2

4

5

PE

U3

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
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Baansysteemafdichtingen

Baansysteemafdichtingen hebben zich gevestigd op bouwplaatsen en zijn natuurlijk ook ideaal voor afdichting onder bad-
kuipen en douchebakken.

Detail: 

AEB® Afdichtings- en  
ontkoppelingsrol

AEB® Afdichthoek interieur

AEB® Afdichthoek exterieur

AEB® Wandmanchet

1 Sopro Voorstrijk (Pos. 040)

2 Afdichting in twee arbeids-
gangen (Pos. 090/100)

3 Flexibele Dunbedmortel  
(Pos. 120/130)

4 Sopro AEB® Afdichtings- en 
ontkoppelingsrol

5 Elastische kit  
(Pos. 140)

6 AEB® Wandmanchet

AF Afvoer

PE PE-rondsnoer  
(opvulmateriaal)

1

2

3

4

6

5

PE

AF

Afgedicht oppervlak, waarop de douchebak wordt geplaatst.

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
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Afdichten stelplaats van een badkuip met tussenontwateringsvlak

Baansysteemafdichtingen

Detail:  
Met tussenontwateringsvlak

1 Sopro Voorstrijk  
(Pos. 040)

2 Afdichting in twee arbeidsgan-
gen (Pos. 090/100)

3 Flexibele Dunbedmortel  
(Pos. 120/130)

4 Elastische kit  
(Pos. 140) 

PE PE-rondsnoer  
(opvulmateriaal)

ES Ontwateringsdop  
(Systeem ACO met  
geur sluiting)

1 Verdelen van de Sopro Fixeer- en Dichtlijm op de dekvloer en de 
flens van het ontwateringselement. 

2 Verleggen van de AEB®-rol in de verse Fixeermassa.

ES

PE

Ontwateringsdop voor tussenontwatering van 
een afdichtingsvlak. voor de industrie.

Ontwateringsdop voor tussenontwatering onder 
een badkuip.

1

3

2

4

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
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3 De AEB®-Afdichtingsrol moet met druk in de Sopro Fixeer- en Dicht-
lijm gewerkt worden.

5 De doorvoering (tussenontwatering) moet zorgvuldig worden afge-
dicht.

7 Het afvalwater van de badkuip stroomt gemakkelijk weg via de tus-
senontwatering. Tegelijkertijd kan het water ook weglopen als er 
een lek op de afdichting is.

4 Verlijmen van de vormdelen (hoeken en banden).

6 Montage van het opzetstuk van de tussenontwatering.

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
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Als afdichting onder een badkuip of douchebak om een bepaalde reden niet op de bouwplaats kan worden geïmple-
menteerd, is het ook mogelijk om een Badafdichtband te gebruiken in overeenstemming met DIN 18 534. Deze 
kunnen worden geïnstalleerd in combinatie met de vloeibaar te verwerken Systeemafdichtingsmaterialen (Sopro Coat, 
Sopro Dichtlaag Flex etc.). Sopro heeft jarenlange ervaring in het verbinden van de badrand op een systeemafdichting  
met behulp van een zelfklevend Afdichtband. Deze variant werd meer dan tien jaar geleden met succes onderworpen aan 
een officiële test met 1.500 warm-koud-watercycli.

1 Systeemafdichting (Sopro Coat  
of Sopro Dichtlaag Flex 1-K) 

2 Tegellijm Sopro´s No. 1 S1 Flexlijm

3 Siliconenkit Sopro Sanitair Siliconen

4 Sopro FlexAfdichtBand (zelfklevend)

F Tegel

PE PE-rondsnoer (opvulmateriaal)

W Kuip

Oplossing voor het aansluiten op een bad-/kuiprand

1

2

F

4

3

PE

W

Sopro FlexAfdichtBand.

Met het oog op de nieuwe afdichtingsnormen en de 
gestaag groeiende eisen op de bouwplaats en de verschil-
lende installatiesituaties van badkuipen en douchebakken, 
werd deze eerste afdichtband-oplossing verder ontwikkeld. 
Het Sopro Badafdichtsysteem bestaat uit de drie componen-
ten afdichtband, binnenhoek en multi-hoek, waarmee bijna 
alle installatie situaties op de bouwplaats kunnen worden 
geïmplementeerd.

Onze adviseurs ondersteunen u hier graag mee.

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
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Inbouwsituaties van badkuipen en douchebakken,  
afgedicht met het Sopro Badafdicht-Systeem

Inbouwsituatie badkuip. Inbouwsituatie douchebak boven de betegelingInbouwsituatie douchebak gelijk met de badka-
mervloer.

1 Reiniging van de badrand, verwijderen van alle hechtingsverminde-
rende stoffen.

2 Opplakken van de Sopro Badafdichthoek, die zich aanpast aan de 
straal van de kuip in het onderste gebied en een hoek van 90 ° 
heeft in het gebied van de wandaansluiting.

3 Het Sopro Badafdichtband moet minstens 50 mm overlappend op 
het vormdeel hoek geplakt worden.

4 De banden moeten stevig tegen de rand van het bad worden ge-
drukt met een spatel of roller.

Inbouw van het Sopro Badafdicht-Systeem

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
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7 Lijm de banden op de muur met vloeibaar afdichtingsmateriaal (So-
pro Coat, Sopro Dichtlaag Flex).

8 Waterdichte verlijming van de vormdelen in het voeg/overlappings-
gebied met bijv. Sopro Racofix® Montagekit.

9 Badkuip afgedicht door middel van het Badafdicht-Systeem. De van 
de wand komende afdichting kan nu op de banden worden aange-
bracht.

6 Klaar voorbereide kuip, klaar voor installatie.5 Nadat de Badafdichtband vormdelen zijn bevestigd, wordt de Sopro  
BadafdichtGeluidsiolatie vervolgens vastgelijmd.

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
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1 Aansluiting van een badkuip op een afzetvak door middel van een  
Sopro Badafdicht Multihoek.

2 Aansluiting van een verhoogde douchebak gelijk met een eind-
wandpaneel door middel van een Sopro Badafdicht Multihoek en 
Sopro AEB®-hoek.

3 Aansluiting van een douchebak op een wandhoek in een nis met de 
Sopro Badafdicht Multihoek.

4 Aansluiting van een douchebak gelijk met de bovenrand van een 
tegelafwerking op de plek van een hoek door middel van twee ge-
neste Sopro Badafdicht Multihoek.

Inbouwsituaties, die met het Sopro Badafdicht-Systeem opgelost kunnen worden

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak

*  Afhankelijk van de situatie in de natte ruimte kan de beoordeling van 
de water inwerking ook binnen het bereik W2-I vallen.
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Vervaardigen van een dichte aansluiting tussen de badrand en een opgaande wand

Andere op de markt verkrijgbare Badafdichtsystemen worden vanwege hun tolerantie met Sopro Afdichtingsmaterialen 
toepassingstechnisch verwerkt en beoordeeld.

Systeem Franz Kaldewei GmbH & Co. KG 
Badkuip

Douchebak

2 Afdichten van het Franz Kaldewei GmbH & Co. KG-Systeem-Band 
met Sopro Coat.

1 Badkuip met opgeplakt Afdichtband (Systeem Franz Kaldewei 
GmbH & Co. KG) reeds gesteld op de wand.

2 De vormdelen worden op de van te voren 
gereinigde badrand geplakt.

1 Voor ieder type douchebak (Kaldewei) zijn 
passende Afdichtingsvormdelen verkrijg-
baar.

3 Vormdelen en banden moeten minstens 
50 mm breed overlappen en waterdicht 
verlijmd worden. 

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
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Systeem MEPA – Pauli und Menden GmbH

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak

1 Plakken van het Badafdichtband (Systeem MEPA - Pauli en Menden 
GmbH) op de rand van de badkuip.

2 Het plakken van een strook schuimrubber als geluidsisolatie bij de 
montage van de badkuip.

3 Het afdichtband voor de badkuip is vanwege zijn loodrechte perfo-
ratie ook zeer goed te plakken in hoeken.

4 Afdichten van het Badafdichtband (Systeem MEPA - Pauli en Men-
den GmbH) met Sopro Coat op de wand.

Systeem Poresta systems GmbH

2 De afdichthoek is met bijv. Sopro Dichtlaag Flex 1-K gemakkelijk in de 
hoek te bewerken.

1 De radius van de afdichthoek past zich aan de badkuip aan wanneer het 
bovenste uiteinde een te scherpe 90°-hoek op de wand heeft gevormd.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

De vloeroppervlakken in douches zijn onderhevig aan inten-
sief gebruik met frequente blootstelling aan water met een 
tijdelijk accumulerend karakter (W2-I).

Badkamers word tegenwoordig vaak drempelloos of barriè-
revrij gepland en gebouwd. De randen van de douche sluiten 
gelijk aan met het resterende vloeroppervlak van de badkamer. 
De waterafvoer van deze gebieden wordt verzekerd door 
vloerafvoeren of goten. Een andere optie zijn douchebak-
ken, die gelijk liggen met de tegelvloer.

Ongeacht of het douchebakken of betegelde oppervlakken 
betreft, op de bouwplaats moet een waterdicht, waterop-
vangend oppervlak geproduceerd worden. Het afdichtings-
werk moet met grote zorgvuldigheid worden uitgevoerd!

afvoer in de vloer.
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E6 V PD 5 2 1

Onthoud: 
Is er geen effectieve bescherming tegen spatwater 
aanwezig (bijv. een enkele ruit) dan wordt de gehele 
badkamervloer een zwaar belast gebied (W2-I). Dit 
betekent als gevolg dat er op de grond geen vochtge-
voelige bouwmaterialen (gipshoudend) kunnen worden 
gebruikt en dat als afdichtingsmateriaal op zijn minst 
cementgebonden, flexibele afdichtlagen moeten wor-
den gebruikt.

Als er effectieve bescherming tegen spatwater aan-
wezig is, dan kan buiten de doucheruimte met calci-
umsulfaat gebonden dekvloeren gewerkt worden. Het 
oppervlak kan dan ingedeeld worden in W1-I.

Dit geldt ook als er buiten de doucheruimte een andere 
afvoer van de vloer bevindt (bijv. onder de wastafel), 
die in strikte zin niet onderhevig is aan continu gebruik 
(W1-I).

1 Sopro Voorstrijk (Pos. 040)

2 Afdichting in twee arbeids-gan-
gen (Pos. 090/100)

3 Sopro Afdichtbanden (Pos. 060)

4 Sopro Afdichtmanchet wand  
(Pos. 080)

5 Flexibele dunbedlijm  
(Pos. 120/130)

6 Cementgebonden voegmortel  
(Pos. 120/130)

7 Elastische voegkit  
(Pos. 140)

8 Sopro Afdichtmanchet vloer 
resp. Sopro bewapeningsvezel 
(Pos. 070)

V Speciaal gietmortel (Pos. 070)

PD Afvoer in vloer

D Isolatie

E Dekvloer (Pos. 020)

F Tegel

P Stuc

U Ondergrond Beton
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Mogelijke ondergronden afhankelijk van de mogelijke water inwerking

Vochtgevoelige ondergronden kunnen worden gebruikt 
met W0-I en W1-I!
Voorbeelden:
• Gips- en gipskalkpleister / droge mortel
• Gips wandbouwplaten
• Gipsplaat met vliesversterking
• Gipsvezelplaten
• Gipsplaat
• Calciumsulfaat gebonden dekvloeren

Vochtbestendige ondergronden moeten worden gebruikt 
met W2-I en W3-I.
Voorbeelden:
• Beton
• Kalkcementstuc
• Cementstuc
• Holle wandpanelen gemaakt van lichtgewicht beton
• Cementgebonden minerale bouwplaten
•  Systeemelementen van geëxpandeerd of geëxtrudeerd 

polystyreen met mortelcoating en weefselversterking
• Cellenbeton - bouwplaten
• Cement dekvloer

Droogbouw met gipshoudende platen.

Cementgebonden gipsplaat (systeem Fermacell).

Wand met cementmortel (Sopro RAM 3®) gepleisterd / gevuld. Douche gemaakt van cementmortel (Sopro Rapidur® M5).
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Vloerafvoeren en goten voor afvoer van met water belaste gebieden 
(bijv. douches)

Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Om een veilige verbinding van het systeemafdichtingsmate-
riaal met het ontwateringscomponent mogelijk te maken, 
moet deze een overeenkomstig brede flens hebben.

De flens moet van een materiaal zijn (bijv. PVC, roestvrij 
staal) dat voor een goede hechting van het afdichtmateriaal 
zorgt.

De flensbreedte op vloerafvoeren en afvoergoten moet 
standaard 50 mm bedragen.

Bij de water inwerking WO-I tot W2-I kunnen flensbreedten 
van ten minste 30 mm worden gebruikt, wanneer voor de 
verlijming van mogelijke manchetten geschikte afdichtings-
lijmen, twee-componenten cementgebonden afdichtlagen 
of reactieharsen worden gebruikt.

Afvoer of goot met 30 mm flens.

* Geschikte Dichtlijmen en 2-K Dichtlagen of reactieharsen zijn bindend te gebruiken voor het verlijmen 
 van afdichtmanchetten.

50 mm brede flens.

Bij water inwerking W3-I zijn flensbreedten van min. 50 mm 
breedte vereist.

W3-I minstens 50 mm

W0-I minstens ≥ 30 mm*

50 mm Standaard

Kit

Manchet

Flens
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers

De vormgeving van badkamers is de laatste jaren wat 
betreft douches volledig verandert. De barierrevrij of drem-
pelloze vormgeving biedt ongekende mogelijkheden bij de 
planning en uitvoering .

In technisch opzicht zijn er bijna geen grenzen. Veel soorten 
afvoeren en goten worden door de fabrikant aangeboden. 
De klant kijkt als eerste naar het design en interesseert zich 
een stuk minder voor het technische systeem van de door-
dringende bouwdelen. Doorslaggevend voor de planning en 
uitvoering is echter de technisch-constructieve eigenschap, 
opdat de douche duurzaam functioneert en een eenheid 
vormt met de systeemafdichting. Vooral de raakpunten tus-
sen afvoer/goot en de aansluiting op de systeemafdichting 
is belangrijk. Om een afdichting veilig te kunnen aansluiten 
moeten de juiste flenzen beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt 
voor de inmiddels „vlakke“ douchebakken. Deze sluiten 
aan op de afgewerkte keramische tegels. Ook hier moet 
een veilige overgang of systeemafdichting mogelijk zijn. Badkamer in hotel

Particuliere badkamer met afvoer in de vloer. Toegankelijk doucheruimten.

De volgende pagina's geven een inzicht in de verschil-
lende systemen van gerenommeerde fabrikanten en tonen 
handelingen, waarop succesvol met de Sopro producten 
gewerkt wordt.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem ACO

6 Volledig afgedichte douchehoek in twee arbeidsgangen (wanden 
en vloeren) met Sopro Dichtlaag Flex 1-K, klaar voor de navolgende 
betegeling.

1 ACO-Ontwateringsgoot in een douche op isolatie. 2 De op de rugzijde met tegellijm (Sopro‘s No. 1 Flexlijm als hecht-
brug) ingesmeerde ACO-goot wordt in de verse dekvloermortel 
(Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) geplaatst.

3 In de dekvloermortel (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) inge-
bouwde ACO-goot.

5 Afdichten van de wanden en vloeren met Sopro Dichtlaag Flex 1-K.

4 Afdichten van de goot met Sopro Dichtlaag Flex 1-K. De overgang 
wordt versterkt door het invoegen van een strook bewapening in 
de systeemafdichting.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem ACO Energie besparende goot

6 Afdichten van de goot en het gehele oppervlak door middel van 
afdichtbanden, stukken weefsel etc. in combinatie met bijv. Sopro 
Dichtlaag Flex 2-K.

1 ACO-goot met warmtewisselaar koperen buis om energie te bespa-
ren Boven de goot vindt een warmteterugwinning plaats.

2 Zetten van de goot in de cementdekvloer, gemaakt met Sopro  
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5.

3 Voor een betere hechting aan de dekvloer word de buitenkant met 
dunbedlijm afgesmeerd.

5 De leidingen van de warmtewisselaar in de goot zijn goed herken-
baar.

4 ACO Energie besparende goot met Sopro Rapidur® M1/Sopro  
Rapidur® M5 snel en eenvoudig ingebouwd
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

1 Plaatsen van de goot in het ACO-gipsplaatelement. 2 Bereid de systeem afdichtingscomponenten voor, inclusief de Sopro 
AEB® Hoogte-pas-stukken.

ACO Douche element

3 In het gebied van de goot is een weefsel verwerkt in de Sopro Tur-
boDichtlaag. Het Sopro AEB®-Hoogte-pas-stukken wordt ook ge-
bruikt.

4 Gesloten douchevlak in twee stappen, klaar voor de opvolgende 
betegeling.

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem ACO Energie besparende goot

7 Afgedicht oppervlak met de ACO Energie besparende goot. 8 De ACO Energie besparende goot met afdekking en aangelegde te-
gels passen visueel goed bij elkaar.
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6

5

4

R

Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

2 Plaatsen van de goot in de verse cementdekvloer mortel (Sopro  
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

3 Verlijmen van de Flex Afdichtband met een lus als overgang tussen 
de metalen flens van de goot en de aansluitende bouwmaterialen.

1 Goot element met haak, de gipsplaat moet indien nodig weggesne-
den worden.

Opmerking:

Goten, die een opstaande rand voor de montage op 
wanden hebben, mogen in combinatie met zwevende 
dekvloeren niet op de wand bevestigd worden. Als 
de douche zwevend is, dan moet de goot vrij kunnen 
blijven bewegen. De goot moet monolithisch met de 
zwevende dekvloer worden verbonden, zodat beide 
delen een solide eenheid vormen en indien nodig ook 
samen hun positie kunnen veranderen.

1 Zwevende dekvloer (Rapidur®  B5)

2 Systeemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex)

3 Dunbedmortel (Sopro´s No. 1)

4 Flex Afdichtband

5 Elastisch verlijmen van de tegels met siliconen

6 Siliconen voeg

R Goot element

F Tegels

32 F1

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem ACO  
Goot met haak voor wandmontage
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem Geberit (wandontwatering)

6 Afgedichte vloeren en wanden, na het drogen klaar voor het bete-
gelen. Keramische tegels alsook natuursteen kunnen hier (geen op-
staande rand aanwezig) heel goed worden gelegd.

1 Wand inlaat element voor gipsplaten en metselwerk (Geberit Sys-
teem) in combinatie met zwevende dekvloer constructie.

2 Installatie van een cementgebonden dekvloer, gemaakt met Sopro 
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5. De beschermkap dient als afrei- 
hulp.

3 Vervaardigd douchevlak met Sopro Rapidur® M1/Sopro  
Rapidur® M5 – bruikbaar na een korte uithardingstijd.

5 Afdichten en vastzetten van de Geberit manchet met Sopro Turbo- 
Dichtlaag 2-K.

4 De reeds aan het Geberit-inloop lichaam gelaste manchet  word uitge-
vouwen en vervolgens met de vloeibaar te verwerken systeemaf-
dichting (Sopro Turbo Dichtlaag 2-K) verlijmd.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem Geberit (wandontwatering)

12 Er ontstaat een eenvoudig te reinigen, visueel aansprekende af-
voer situatie.

7 Voor het wand inlaat element wordt een geleider voor waterver-
zameling volzat met tegellijm (Sopro´s No.1 S1 Flexlijm) op de sys-
teemafdichting verlijmd.

8 De groot formaat tegels worden met de gecombineerde methode 
verlegd.

9 De tegels worden op de geleider voor waterverzameling aange-
werkt

11 De geleider voor waterverzameling heeft een afstand op de 
wand van ca. 5 mm (vanwege de zwevende dekvloer). De voe-
gen van de wandtegels moeten met siliconen (Sopro Sanitair Si-
liconen) elastisch worden gesloten.

10 De voegen worden met Sopro DF 10® DesignVoeg Flex uitge-
voerd.
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Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers

Systeem Geberit (dunne opbouw met harsgebonden dekvloer)

6 Douche gemaakt met harsgebonden dekvloer mortel, klaar voor de 
volgende afdichting en tegelwerk.

1 Vloerafvoer in de doucheruimte geplaatst. 2 De overlappingen van de dekvloeren zijn gedeeltelijk erg dun.

5 Kleine overlappingen kunnen gedeeltelijk worden gerealiseerd met 
de harsgebonden mortel.

Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

3+4 Mengen van een harsgebonden mortel voor het maken van een dunne dekvloer (Sopro Bouwhars en Sopro Epoxy Dekvloerkorrel).
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem Viega

6 Afgedichte douchehoek met Sopro Dichtlaag Flex 1-K.

1 Voorbereiding van de ontwatering in de hoek en inbouw van de 
dekvloer Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5.

2 Voor het vervaardigen van een goede hechting tussen de dekvloer-
mortel en het hoekontwaterings element word deze op de rugzijde 
afgesmeerd met Sopro´s No.1 S1 Flexlijm .

3 Op de wand moeten uitsparing worden gemaakt, opdat het hoek 
ontwateringselement vlak op de wand en vrij kan worden inge-
bouwd.

5 Zorgvuldig afdichten van het ontwateringselement door middel van 
zelfklevend afdichtband (Sopro Flex Afdichtband).

4 Douche gemaakt met Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem Viega

6 Afgedichte douche (2 arbeidsgangen), klaar om te betegelen.

1 Voorbereiding van de dekvloer Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® 
M5 en de ontwateringskap voor de goot met opstaande rand op de 
wand.

2 De goot moet voor een goede hechting met de dekvloer op de ach-
terkant ingesmeerd worden met tegellijm (Sopro´s No.1 S1 Flexlijm) 

3 Inbouw van de goot gelijk aan de wand. Die goot moet vrij kunnen 
blijven bewegen

5 Afdichten van de goot door middel van afdichtbanden/bewape-
ningsvezel en Sopro Turbo Dichtlaag 2-K.

4 Inbouw van van de goot in de dekvloer (Sopro Rapidur® M1/Sopro Ra-
pidur® M5).
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Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem Kessel

1 De flenzen in de vorm van manchetten zijn al gelast aan het eigenlijke druklichaam op de ingebouwde delen (vloerafvoer of goot) van Kessel. 
De ingepakte »zachte« manchetten worden pas uitgevouwen na inbouw in de dekvloer.

2 De geringe opbouwhoogte van het component maakt het mogelijk 
zeer dunne lagen te maken.

3 Opdat er een goed hechtverband met de verse dekvloermortel ont-
staat, met de behuizing op de rugzijde met tegellijm (bijv. Sopro´s  
No 1) ingesmeerd worden.

Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 
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Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem Kessel

5 Afvoer in vloer gebonden in de harsgebonden dekvloer (Sopro 
BouwHars + Epoxy Dekvloerkorrel), klaar voor het afdichtproces.

4 Als de opbouw zeer dun is, moet voor de vervaardiging van de dek-
vloer een harsgebonden mortel (Sopro BouwHars + Epoxy Dekvloer-
korrel) gebruikt worden.

6 Ontvouwen van de in de fabriek gelaste manchetten. 7 Het dichten van de afvoer en het afdichten van het oppervlak van de 
douche met Sopro TurboDichtlaag 2-K in twee arbeidsgangen.

Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem Heiler

6 De afdichting van de vloer uitgevoerd met Sopro Turbo Dichtlaag 
2-K. Om de indeling van de tegels te evalueren zijn reeds enkele 
tegels in de douche uitgelegd 

1 Gootsysteem met opstaande randen en aangesloten rail voor het 
zeker en dicht plaatsen van een glasplaat.

2 De goot wordt met Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 ge-
plaatst. Vervolgens volgt de verlijming van het afdichtband

3 Het detail van de gootuiteinde met de hechting van het glas is goed 
opgelost

5 De afdichting van de wand wordt uitgevoerd met Sopro AEB® Af-
dichtings- en Ontkoppelingsrol. Deze wordt met Sopro´s No.1 S1 
Flexlijm verlijmd

4 De glasplaat zit stevig in de vloergeleider van het douche afvoersys-
teem.



113

Systeemafdichtingen met tegels en platen 3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem MEPA

6  Afgedichte douche, klaar om te betegelen.

1 Voorbereiding van de douchehoek met uitsparing in de wand voor 
de ontwateringsgoot

2 Afsmeren van de achterkant van de goot met tegellijm (Sopro´s No.1 
S1 Flexlijm) om een goede hechting met de dekvloermortel te berei-
ken.

3 Zetten van de goot gelijk met de wand in de dekvloermortel (Sopro 
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

5 De goot wordt afgedicht met behulp van afdichtbanden/bewape-
ningsvezel en Sopro Turbo Dichtlaag 2-K.

4 Douche (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) met aangesloten 
Ontwateringsgoot
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem Proline

1 Inbouw van de goot met Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5. 2 De goot wordt met Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 ge-
plaatst. Vervolgens volgt de verlijming van het afdichtband

3 Inzetstukken van weefsel voor het afdichten van het overgangsge-
bied tussen de goot en de dekvloer.

4 Met Sopro Dichtlaag Flex 1-K afgedichte douche, klaar om te betege-
len.

Systeem Dallmer

2 Inbouw van het vloer afloopelement in de dekvloer met Sopro 
 Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 met passend afschot.

1 Afsmeren van het Dallmer Vloer afloopelement met Sopro´s No. 1 
S1 Flexlijm voor een goed hechtverband met de dekvloermortel.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem Dallmer (vervolg)

8 Na het voegen met Sopro DF 10® DesignVoeg Flex en het vullen 
van de bewegingsvoegen met Sopro Sanitair Siliconen verkrijgt 
men een mooie, gemakkelijk schoon te maken oplossing voor de  
doucheruimte.

3 Ingebouwde afvoer. Deze heeft een aangelaste afdichtmanchet om 
de afdichtingswerkzaamheden op de wand te vergemakkelijken.  

4 Afdichten van de afvoer en het oppervlak door middel van afdicht-
banden en weefselstukken alsook Sopro Turbo Dichtlaag 2-K.

5 Afgedicht oppervlak met Sopro Turbo Dichtlaag 2-K, klaar om te 
betegelen.

7 Verlegging van de tegels op de aansluiting van een geleider voor 
waterverzameling.

6 Inbouw van een geleider voor waterverzameling, elastisch gemon-
teerd op de wand, op de vloer verlijmd met tegellijm (Sopro´s No.1 
S1 Flexlijm) 
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem Dallmer (dunne opbouw met harsgebonden dekvloer)

2 Sopro Bouwhars en Sopro Epoxy Dekvloerkorrel mengen tot een 
harsgebonden dekvloermortel.

4 De dunne laag over de afvoer is oplosbaar met de harsgebonden 
mortel.

6 Kant en klaar oppervlak, klaar voor de volgende afdichtingswerken.

1 Smeer het afvoerkanaal in met een hechtmiddel voor een betere 
verbinding met de dunne dekvloer.

3 Verdeel de harsgebonden mortel en plaats de vloerafvoer.

5 De harsgebonden mortel is eenvoudig te verwerken, te verwijderen 
en glad te maken.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem GUTJAHR Systeemtechniek GmbH

1 De goot heeft een in de fabriek gemonteerde manchet flens. 2 Plaatsen van de goot met Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® 5/ als-
ook Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm (dunbedlijm) als hechtbrug tussen de 
goten en de dekvloer.

3 Afdichten van de omgeslagen manchetflens met Sopro Dichtlaag 
Flex 1K.

4 Klaar verzegelde en afgedichte douche met de vlakken systeemaf-
dichting (Sopro Dichtlaag flex 1 K).

Opmerking: 

De goot heeft geen gesloten opstaande rand op het rooster. Vooral bij het leggen van natuursteen kan dit een voordeel 
zijn, omdat er zich geen water aan de voorkant verzameld (zie ook hoofdstuk 6 Natuursteen verleggen). 
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

De op deze pagina getoonde typen goten kunnen met Sopro dekvloermortels (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) 
veilig gezet worden en met Sopro systeemafdichtingen (Sopro Dichtlaag Flex 1-K/Sopro Dichtlaag Flex 1-K snel) afgedicht 
worden. De goten hebben geen gesloten opstaande rand op het rooster. Vooral bij het leggen van natuursteen kan dit een 
belangrijk, in acht te nemen detail (zie ook hoofdstuk 6 „Natuursteen zeker verleggen“) zijn.

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem TECE

Meer goot systemen

Systeem Geberit Systeem Dallmer

1 Ingebouwde TECE goot in een zwevende dekvloer, gemaakt met 
Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 in combinatie met Sopro's 
No. 1 Flexlijm (dunbedmortel) voor het verkrijgen van een goed 
hechtverband tussen de goot en de dekvloermortel.

2 Het plaatsen van een manchet met bewapeningsvezel ter verster-
king van de systeemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex 1-K) in het in 
het overgangsgebied van de flens op de dekvloer.

3 In twee arbeidsgangen afgedichte douchehoek met Sopro Dichtlaag 
Flex 1-K.

Systeem Schlüter-Systems KG

4 Bij het verleggen van natuursteen welke gevoelig is voor verkleu-
ring op het douchevlak maakt het TECE gootsysteem het afvloeien 
van het water onder de natuursteen mogelijk, dus op de afdichting, 
omdat hier geen opstaande rand beschikbaar is (zie ook hoofdstuk 
6 Natuursteen verleggen).
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem Kermi – douche-element

6 Afgedicht oppervlak, klaar om te betegelen.

1 Vervaardigen van een even vlak met Sopro Rapidur® FE Nivelleer 
voor het plaatsten van de douche elementen

2 Verlijmen van een laag geluidsisolatie op het vlakke oppervlak met 
Sopro´s No.1 S1 Flexlijm

3 Op de achterkant van de douche elementen wordt tegellijm 
(Sopro´s No.1 S1 Flexlijm) aangebracht voor de verlijming met de 
ondergrond. De ondergrond wordt eveneens met tegellijm inge-
smeerd.

5 Afdichten van het oppervlak met Sopro Turbo Dichtlaag 2-K en af-
dichtbanden net als de geconfectioneerde stukken afdichtrol.

4 Plaatsen van de douche elementen in de douchehoek of de uitspa-
ring in de dekvloer.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

1 Vervaardigen van een even verlegvlak met Sopro Rapidur® FE Nivel-
leer voor een veilige opname van het douche element. 

3 Plaatsen van het Poresta douche element in het verse lijmbed. Na 
het afdichten van het element met Sopro Dichtlaag Flex 2-K kan 
worden begonnen met het betegelen.

2 Opzetten van het lijmbed (Sopro‘s No. 1 Flexlijm) op het even vlak.

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem poresta systems GmbH – douche element
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Opmerking:

Besluit de planner voor een douche element, dan moet 
er bij de respectievelijke fabrikant navraag worden 
gedaan naar formaat beperkingen van de afwerkings-
materialen. Vooral bij zeer kleine formaat glasmozaïek 
gebeurt het altijd weer dat bij punt belastingen (hak-
ken) en geringe flexibiliteit enkele steentjes loslaten. 
Om deze beschadigingen te voorkomen, moeten de 
vlakken bovendien met Epoxy (Sopro Voeg Epoxy) wor-
den afgesmeerd en de steentjes glasmozaïek eveneens 
met Epoxy (Sopro Dunbed Epoxy of Sopro Voeg Epoxy) 
verlegd worden.  

Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

1 Verzonken oneffen oppervlak met dekvloer bij een renovatie.   

3 Het douche-element wordt met behulp van tegellijm (Sopro‘s No. 1 
Flexlijm) verlijmd op het vlakke oppervlak.

4 Ingevoegde douche-element (MEPA - Pauli en Menden GmbH) klaar 
voor de afdichtingswerkzaamheden.

5 Afgedicht douche-element in twee arbeidsgangen uitgevoerd met 
Sopro Dichtlaag Flex 2-K.

2 Vervaardigen van een vlak oppervlak met Sopro Rapdidur® FE Nivel-
leer voor een veilige, volledige verlegging van het douche-element. 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem MEPA – Pauli en Menden GmbH - douche-element
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Vlakke douchebakken waarvan de bovenkant gelijk is met de vloer 
Systeem Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

6 Schedel biedt voor de Xetis-badkuip ook een zitvlak oplossing welke 
voor de vormgeving van een badkamer erg interessant kan zijn. De af-
voer van de Xetis-badkuip wordt over het Schedel element geleid. Alle 
oppervlakken worden afgedicht met Sopro Turbo Dichtlaag 2 K

1 Vormdelen afgestemd op de betreffende badkuip (Xetis). 2 De douche heeft rondom maar een flens oppervlak, waar de sys-
teemafdichting op wordt aangesloten. 

3 De douche is in de dekvloer gezet met de bovenzijde gelijk aan de aan-
grenzende tegels. De afwatering zit in de wand. Een Schedel-wand 
element kan hier nuttig zijn.

5 De Afdichtbandflens wordt aangebracht rondom in de vloeibare 
systeemafdichting.

4 Goed zichtbaar is bij het controleren van de hoogte dat de tegels en de 
douche op dezelfde hoogte zitten.
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1 Op de Geberit Setaplano Douchebakken zijn reeds in de fabriek Af-
dichtbanden voor de aansluiting op de systeemafdichting aangebracht. 

3 Als de kuiprand en het wandpaneel op 1 plek samenkomen, kan het 
detail hier ook eenvoudig worden afgedicht met Sopro Badafdicht 
Multihoek.

5 Afgedichte Gerberit Setaplano douchebak op de aangrenzende wand- 
en vloerafdichting.

2 Door de toevoeging van een Sopro Badafdicht Multihoek kunnen 
ook nissen veilig worden afgedicht. 

4 Het afdichten volgt met Sopro TurboDichtlaag.

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Vlakke Douchebakken 
Systeem Geberit Setaplano

Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

1 Ontwateringsframe ingebed in de douchehoek. Door middel van 
systeem afdichtbanden aangesloten op de systeemafdichting, ver-
vaardigt met Sopro Coat of Sopro Dichtlaag Flex 1-K.

1 Douche-element met opgeplakt afdichtband (Systeem component), 
wat het opnemen in de systeemafdichting mogelijk maakt.

2 Afdichten van de douchebak met Sopro Coat of Sopro Dichtlaag 
Flex 1-K met eenvoudige handgrepen.

2 Douchebak verlegd op het ontwateringsframe, betegeld en ge-
voegd. De voegen tussen keramiek en douchebak moeten met 
Sopro Sanitair Siliconen worden gesloten.

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Vlakke douchebakken waarvan de bovenkant gelijk is met de vloer  
Systeem Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

Systeem Villeroy & Boch AG
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers. 

Systeem MEPA – Pauli en Menden GmbH

6 De douche is schoon en veilig gemonteerd in de systeemafdichting.

1 Vervaardigen van een even vlak met Sopro Rapidur® FE Nivelleer 
voor het plaatsten van de douche elementen

2 Opzetten van de tegellijm (Sopro´s No.1 S1 Flexlijm) voor het verlij-
men van de douche.

3 Plaatsten van de douche in het mortel/lijmbed.

5 Het afdichten wordt rondom met Sopro Turbo Dichtlaag 2-K  
uitgevoerd.

4 Zeer goed zijn de fabrieksmatig gelaste afdichtbanden te herkennen, 
welke met weinig inspanning met Sopro Turbo Dichtlaag 2-k afgedicht 
kunnen worden. 



126

Systeemafdichtingen met tegels en platen3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Afdichtband zonder vouw

Afdichtband met vouw Afdichtband ligt zeer goed op stalen oppervlakken.

Ondanks de afdichtwerkzaamheden is een kanaalvorming te zien. 

Gevoelige details: Goten voor inloopdouches 

Afdichtband ligt na de afdichtwerkzaamheden aangesloten – kanaal- 
vorming en achterlangs lopen is uitgesloten. 

Ondertussen is er een veelvoud aan goten en ontwaterings-
systemen, welke ingebouwd kunnen worden in inloopdou-
ches. Deze bouwdelen moeten door de verwerker, of door 
de persoon die verantwoordelijk is voor de afdichtwerk-
zaamheden, nauwkeurig worden beoordeeld. 

De omtrek en de breedte van de flenzen moet groot 
genoeg zijn om een afdichting veilig en duurzaam te kun-

nen aansluiten. Bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan goten welke zijdelings opstaande randen hebben waar 
aan gewerkt moet worden. In dit geval moet voorgevouwd 
afdichtband worden gebruikt. Afdichtbanden zonder vouw 
hebben de neiging kanalen te vormen in de hoeken van 
opstaande randen. Een lek kan zo gemakkelijk ontstaan.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Sopro Dichtlaag 
Flex 1-K en 1-K snel 

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm 

Sopro VarioFlex® XL 
(enkel vloeren)

Sopro Voorstrijk

Sopro Coat  Sopro Dichtlaag  
Flex 2-K
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manchetten  
wand en vloer

Sopro Afdichtband Sopro 
Afdichthoeken 
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Sanitair Siliconen
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Sopro
Bauchemie GmbH

Product aanbeveling
Vloeibaar te verwerken afdichtingsmateriaal 
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Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro Turbo-
Dichtlaag 2-K
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Bauchemie GmbH

Sopro FKM® XL
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Wateropname
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Zeer elastische, scheuroverbrug-
gende, 1-component, oplosmiddel-
vrije vloeibare kunststofafdich-
ting. Voor systeemafdichtingen op 
wanden en vloeren met tegels en 
platen tegen niet-drukkend water in 
met vocht belaste gebieden, bijv. in 
badkamers, douches, wasruimten, 
sanitair. Geschikt voor de water 
inwerkende klassen W0-I/W1-I

lichtgrijs FDF 527

Contrast kleur

gijs FDF 525

Standaard kleur

Verwerking Sopro Coat

1 Eerst worden de hoeken met de voorgevormde Sopro Afdichthoeken geplaatst en de voegen in hoeken, vloeren en wandaansluitingen afge-
dicht met Sopro Afdichtband. Hiervoor wordt Sopro Coat op de voorgestreken ondergrond aangebracht, afdichtband leggen en op de rand van 
het vlies met penseel of spatel volzat ingebed in de afdichtingsmassa.

2 De Sopro Afdichtmanchet wand wordt over de buis geplaatst. 

4 Voor het afdichten van de oppervlakken wordt Sopro Coat met een 
lamsvelroller of een gladspaan volzat en zonder poriën aangebracht 
op de ondergrond. De tweede laag wordt toegepast na voldoende 
sterkte van de eerste laag. Na het uitharden van de tweede laag 
kan de tegelafwerking met flexibele dunbedlijm (bijv. Sopro‘s No. 1 
S1 Flexlijm) verlegd worden.

3 Vervolgens wordt de Sopro Afdichtmanchet ingebed in de afdich-
tingsmassa.

Sopro PU-Coat 
 Contrastkleur Pigmentspuit
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Sopro’s No. 1 S1  
Flexlijm 

Sopro’s No. 1 S1 
Flexlijm 

Sopro Voorstrijk 

Sopro  
Standaardlijm

Sopro  
AEB® Afdichtings-  
en Ontkoppelingsrol

Sopro AEB® 
Wandmanchet

Sopro  
Standaardlijm

D
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D
IN EN 12 004
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D
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4
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C2 TE S1

Product aanbevelingBanen afdichting 
Systeemopbouw

Voeg

Voorstrijk

Ondergrond

Lijmbed

Afdichting

Lijmbed

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex 

Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

Sopro Vocht 
Voorstrijk 
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Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
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Sopro  
FlexVoeg Plus
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Wateropname

G
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D
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8
  WA

Sopro AEB® Vormdelen
Hoeken interieur en exterieur
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting, 
Baden met afvoer op de vloer of goten 

1 Op maat snijden van de Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelingsrol 
voor de navolgende verlegging op wanden en vloeren.

3 Na het plaatsen van de Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelings-
rol in het lijmbed/ Sopro Fixeer- en Dichtlijm moet de baan met een 
roller zorgvuldig in het lijmbed/ Sopro Fixeer- en Dichtlijm worden 
gedrukt.  

5 Het betegelen kan korte tijd later, na het voltooien van de afdichtwerkzaamheden op de Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelingsrol met een 
dunbedlijm (Sopro‘s No. 1 Flexlijm) uitgevoerd worden.

4 Alle naden alsook de manchetten op de plekken van doorvoeren 
(leidingen, afvoeren in de vloer, etc.) moeten met Sopro Racofix® 
Montagekit (S) of Sopro Fixeer- en Dichtlijm waterdicht verlijmd 
worden.

2 Aanbrengen van de tegellijm (Sopro‘s No. 1 Flexlijm) met een fijn 
getande spatel of aanbrengen van Sopro Fixeer- en Dichtlijm. De 
oppervlakken moeten van te voren met Sopro Voorstrijk worden be-
handeld.

Verwerking vn het Sopro AEB®-Systeem
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, waterafdichting en betegeling

Water inwerking W0-I tot W2-I, DIN 18 534

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de ondergrond:

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

m²

020 Zwevende cementdekvloer snel:

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.

m²

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

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).

m²

040 Voorstrijken van de wanden en vloeren:

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).

m²
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, waterafdichting en betegeling

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijspreis

Totaal 
bedrag

050 Mogelijke situatie:  
Fijne egalisatie:

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).

m²

060 Afdichting van bewegings- en verbindingsvoegen,  
hoeken:

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).

lfm

070 Afdichtingsaansluiting op vloerafvoeren 
(bijv. inloopdouche):

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).

St.

080 Afdichting van de leidingdoorvoeringen:

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.

St.

Water inwerking W0-I tot W2-I, DIN 18 534
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, waterafdichting en betegeling

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

090 Oppervlakteafdichting op muur- en 
vloeroppervlakken (BK A0, A / W0-I, W1-I) 
met polymeerdispersie: 

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).

m²

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

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).

m²

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

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).

m²

120 Het zetten van wandtegels:

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).

m²

Gebied: Sanitaire ruimtes BK A0/A ZDB-Merkblad of W0-I tot W2-I (E) DIN 18 534
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, waterafdichting en betegeling

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

130 Het zetten van vloertegels:

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).

m²

140 Aansluit- en bewegingsvoegen sluiten:

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

lfm

Water inwerking W0-I tot W2-I, DIN 18 534
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Definitie W2-I, W3-I

Direct en indirect belaste oppervlakken 
in ruimten, waar zeer vaak of langdu-
rig met huishoudelijk en afvalwater 
wordt omgegaan, als bijv. omlopen 
van zwembaden en douches (open-
baar en particulier).

Deze bereiken hebben in de regel vaak 
betegelde vloeren met afvoeren, 
waarop af en toe met drukkend water 
rekening te houden is.

Bij de planning van de systeemafdich-
ting voor deze natte cellen, moet op 
geschikte aansluitmogelijkheden voor 
de gebruikte doorvoeren in wanden 
alsook afvoeren/goten in vloeren gelet 
worden.  Details worden weergegeven 
op de volgende pagina’s. 
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  Geschikte  
 Ondergronden

• Beton/lichtgewicht-/cellenbeton

• Cementdekvloer

• Gietasfaltdekvloeren

• Geëxtrudeerd polystyreen

• Metselwerk (kalksteen)

• Cement kalk en cement gips

• Oude, draagkrachtige tegelafwer-
kingen

• Cementgebonden gipsplaten

 Niet geschikte   
 ondergronden

• Gipshoudende bouwmaterialen

• Calciumsulfaatdekvloeren 

• Houten bouwmaterialen uitzon-
dering: zie hoofdstuk 5

1 Sopro Voorstrijk (Pos. 050)

2 Afdichtingen in twee arbeidsgan-
gen met Sopro Coat (wand) of 
Sopro Dichtlaag Flex (wand en 
vloer) Pos. (110/120/130) 

3 Sopro Afdichtband (Pos. 070)

4 Sopro Afdichtmanchet Wand 
(Pos. 090)

5 Sopro Afdichtmanchet vloer  
of Sopro Bewapeningsvezel  
(Pos. 080)

6 Flexibele dunbedlijm  
(Pos.150/160)

7 Cementgebonden voegmortel  
(Pos. 150/160)

8 Sopro Sanitair Siliconen (Pos. 180) 
(wandaansluiting, bewegingsvoe-
gen)

PD Afvoer met los-vastflens

D Isolatie/randisolatieband

E Dekvloer (Pos. 030)

F Tegels

P Stuc
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Schadebeelden

De verscheidenheid aan af te dichten ondergronden op onze moderne bouwplaatsen is bijna onoverzichtelijk geworden. 
Waren het in het verleden metselwerk en beton, die bekend stonden om hun ongevoeligheid voor vocht, een groot deel van 
de droge bouwmaterialen die tegenwoordig worden gebruikt kunnen als vochtgevoelig geclassificeerd worden. Vanwege de 
grote schade die zelfs bij de geringste lekkage optreedt, mogen vochtgevoelige bouwmaterialen uit de water inwerkende 
klassen W2-I niet langer worden gebruikt.

Cementgebonden gipsplaten voor de constructie van wanden in een  
douche faciliteit.

Beschadiging van de droge bouwconstructie, veroorzaakt door  
geïnfiltreerd water.

Schimmel in een droge bouwconstructie met gipsplaat.

Vochtbestendige bouwmaterialen

Oppervlakken die in de water inwerkende klasse W2-I of W3-I vallen (bijvoorbeeld grote douche faciliteiten, grootkeukens, 
enz.) moeten worden gepland en geconstrueerd met vochtbestendige bouwmaterialen.

Cementgebonden gipsbouwplaten in een commerciële keuken.
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Schadebeeld

Als gevolg van onjuiste keuze van doorvoerende bouwmaterialen of door oneigenlijk gebruik bijv. verkeerd aansluiten aan 
de afdichting of beschadiging van deze materialen uit onwetendheid, komt aanzienlijke vochtschade aan gebouwen iedere 
keer weer voor.

Om deze schade te voorkomen, moeten planners en aannemers, de details goed plannen en vakkundig plaatsen.

Stapel element met brede zelfklevende flens voor de systeemafdichting 
wordt voor een eenvoudigere montage (gieten) gedachteloos vernietigd.

Fabrieksmatig gemonteerde flens wordt – omdat hij in de weg zat – afge-
sneden. Geen aansluitmogelijkheden op de dichtlaag meer mogelijk. 

Missende aansluitmogelijkheden van de systeemafdichting op het stapel 
element van de afvoer. 

Lekkend duik bassin door een verkeerde afvoer (gootsteen afvoer). De flens 
op de afdichting van het vlak mist.
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Afvoerput met persafdichtende flens.

Systeem Viega: De vloerafvoer heeft een zelfkle-
vende flens waarop de systeemafdichting is 
aangebracht.

EPD 2 1B FD 34

Detail oplossingen

Afvoeren

Voor de ontwatering moeten afvoeren (stapel elementen) gepland worden die een veilige aansluiting met de systeemafdich-
ting van de dekvloer mogelijke maken. De vlakken van de flens van de afvoer moet monolithisch met de dekvloer zijn ver-
bonden en zou deze aan de bovenzijde met deze moeten afsluiten. De breedte van de flens moet 50 mm zijn (zie pagina 99) 

1 Afdichting in twee arbeidsgangen (Pos. 130) 

2 Gieten van de afvoer met Sopro Epoxy Voorstrijken 
kwartszand (Pos. 080)

3 Flexibele dunbedlijm (Pos. 160)

4 Cementgebonden voegmortel (Pos. 160)

B Beton

D Isolatie

E Dekvloer (Pos. 030)

F Tegels

PD Afvoer met persafdichtende flens

Systeem Kessel: Stapel element met afneemba-
re flensring voor het onder druk zetten van de 
systeemafdichting. 

Systeem Dallmer: Capillair dicht blok reactiehars 
voor het krachtig sluiten van een inbouw in de 
dekvloer.

Systeem Geberit: Stapel element met zelfkleven-
de flens voor een zekere verbinding met de sys-
teemafdichting.  

Systeem AC0: ingebouwd en geïntegreerd in 
systeemafdichting van het vlak.

Systeem ACO: Stapel element met beweegbare 
rooster en flexibele afdichtflappen voor de inbin-
ding van de systeemafdichting van een opper-
vlak.   
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Kraan.

1

2

4

5

P

3

G

6

Dicht gestucte constructie pluggen, waar men 
niet vakkundig op kan afdichten.

Na het er uit schroeven van de constructieplug 
voor de installatie heeft de Afdichtmanchet zijn 
afdichtende werking volledig verloren.

De Afdichtmanchet word ingesneden, om ze 
over de constructie te kunnen krijgen.

Doorvoeringen van leidingen 
Problemen bij het afdichten van de gewoonlijke constructie pluggen

Fout Fout Fout

Wand doorvoeren

In natte cellen (douches etc.) worden ook de wanden, zelfs wanneer ze in W1-I ingedeeld zijn, blootgesteld aan permanente 
belasting van water. Dit mag in geen geval worden onderschat. Voor de planning en uitvoering betekent dit, dat ook op bij 
doorvoeringen in muren (kranen, mengkranen, fittingen etc.) gelet moet worden op veilige oplossingen voor de afdichting 
in combinatie met de systeemafdichting. 

Detail oplossingen

1 Sopro Voorstrijk (Pos. 050)

2 Afdichting in twee arbeidsgangen  
(Pos. 110/120)

3 Flexibele dunbedlijm (Pos. 150)

4 Cementgebonden voegmortel (Pos. 150)

5 Sopro Afdichtmanchet wand (Pos. 
090) of Sopro Bewapeningsvezel

6 Sopro Sanitair Siliconen (Pos. 090)

P Stuc

T Gipsplaat

G behuizing (waterdicht) met flens 
(Pos. 100)
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Ingebouwde onderdelen moeten stevig op de afdichting zijn bevestigd. Door de ingebouwde onderdelen zelf mag geen 
water achter de afdichting komen!

Voor doorvoeringen en verbindingen met ingebouwde componenten, moeten afdichtmanchetten met flexibele afdichtings-
lippen (DIN 18 534) worden gebruikt en waterdicht worden gemaakt in de afdichtingslaag.

Als de leiding niet uitsteekt boven het afdichtvlak of uit de wand, moet de leiding van te voren worden verlengd voorbij het 
afdichtingsvlak door de bevestiging van een afstandhouder.

Systeem Geberit

Het ontwerp van Geberit kan zodanig worden afgesteld dat de verbindingsbuis ver genoeg uit de wand steekt om de 
afdichtkraag te verwerken.

Zeer goede en strakke aansluiting op een waterleiding door de elastische 
middelste zone van de Sopro Afdichtmanchet. 

Sopro Afdichtmanchet met elastische zone (DIN 18 534).
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Plaats de manchet met een houten stokje.Er moet ongeveer 5 - 7 mm ruimte worden gecreëerd om de buis af te 
dichten.

Een afgedichte leiding doorvoer die de installa-
teur voldoende ruimte geeft voor zijn werk.

Indien nodig kan de leiding nog worden inge-
kort.

Afdichten van de manchet met Sopro Coat of 
Sopro TurboDichtlaag 2-K.

Wand doorvoeren

Om de latere installatie van kranen, armaturen etc. makkelijker te kunnen maken en het risico dat bij deze werkzaam-
heden de aansluiting van de afdichting daarbij beschadigd wordt, laat men met de driedimensionale Sopro AEB® 3D 
Afdichtmanchet het afdichtingsvlak naar achter in de wand verlagen. 

Door de bolling van de rubberzone verschuift het afdichtingsniveau naar 
achteren.

Sopro AEB® 3D 
Afdichtmanchee

leiding
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Opbouw armaturen zijn in veel douches en op veel natte plekken nog altijd standaard, de gestandaardiseerde afmetingen van de aansluitingen kunnen 
met een manchet veilig worden afgedicht.

Wand doorvoeren

Oplossingen met Sopro manchetten, afgestemd op de diameter en vorm van de doorvoeren.

Verschillende diameters van de doorboringen kunnen met het Sopro AEB® assortiment wandmanchetten op de bouwplaats veilig in combinatie met de 
Sopro systeemafdichtingen afgedicht worden.

Afhankelijk van het inbouwelement zijn ook aangepaste manchet-oplossingen mogelijk.  
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Armaturen 

Als speciale componenten met verschillende vormen worden geïnstalleerd, zijn de fabrikanten vereist, componenten met 
flenzen of manchetten met elastische zones bij te leveren, zodat een veilige afdichting mogelijk is volgens DIN 18 534.

Inbouw armatuur met behuizing en vaste flens

Speciale constructie van een inbouw armatuur met flens frame... ... of met Afdichtmanchet voor het afdichten in de systeemafdichting.

Tegellijm

Systeemafdichting

Behuizing (water-
dicht) met flens

Gipsplaat
Op dit armatuur is afdichten niet mogelijk. Dit leidt op de bouwplaats tot 
problemen en evt. ook tijdens later gebruik.

De speciaal gevormde manchet met een elasti-
sche rubber zone sluit waterdicht aan op het 
bouwdeel.

Een afgedichte wand armatuur bijv. met Sopro 
Coat. 

Armatuur behuizing met individuele vormgeving.

Systeem Conti
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Systeem Grohe

Nog steeds zijn op bouwplaatsen inbouw armaturen te vinden die nog niet met manchetten of elastische zones zijn uitge-
voerd. Speciale zorg is hier vereist of men moet uit te zoeken of er al geschikte oplossingen zijn.

1 2 3

Veilig afdichten van een wand armatuur met Sopro Coat of Sopro Dichtlaag Flex 1-K.

Wand inbouw armatuur die nog geen manchetten met elastische zones hebben. Oude versie.

Aan de DIN 18 534 aangepaste oplossing.

Inbouw armaturen van verschillende fabrikanten
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De Sopro AEB® WC-Manchet wordt goed in het lijmbed vastgedrukt/ver-
werkt.

Opsmeren van Sopro Racofix Montagekit, waar-
mee de Sopro AEB® WC-Manchet waterdicht 
wordt verlijmd.

De Sopro AEB® WC-Manchet is vast verlijmd, de montage van het toilet 
kan na het tegelzetten worden uitgevoerd. 

De bouwplaats vereist verschillende oplossingen voor doorvoeren. In dit opzicht zal het assortiment vormdelen en manchet-
ten verder blijven groeien om aan alle mogelijke situaties op de bouwplaats te voldoen

Een situatie van een doorvoering die men, wat betreft de afdichting, niet bedenkt in een particuliere badkamer of gasten-
toilet verandert onmiddellijk wanneer de rustige plaats zich op een treinstation of een stadion bevindt en wordt onderwor-
pen aan een geheel andere belasting.

Om een stevige grip te hebben op doorvoeringen van toiletten, zeker wat betreft de wandafdichting, is in het assortiment 
van Sopro een AEB® WC-Manchet verkrijgbaar. Deze omsluit alle doorvoeren (leidingen en schroefbouten), zodat via deze 
plekken geen water in de constructie kan lopen. 

Sopro AEB® WC-Manchet.Af te dichten wand van een toilet
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Tegelsysteemafdichtingsplug (eerste versie) met schroef.

Montage van accessoires

Nadat de afdicht- en tegelwerkzaamheden zijn afgerond, volgt in de regel de eindmontage van alle technische componen-
ten. In deze context is het onvermijdelijk dat het ene of het andere noodzakelijke gat geboord wordt, om bijv. een douche- 
stang, zeepbakje of beugel van een glazen deur en vele andere componenten in de natte ruimte te bevestigen. Het resultaat 
is een aantal gaten in de systeemafdichting, waardoor water de constructie kan binnendringen - vooral als de installaties 
zich in zwaar belaste gebieden als grootkeukens of zwembaden bevinden.

Waterdicht door de Sopro Systeemafdichtingsplug

Met de ontwikkeling van de Sopro Systeemafdichtingsplug is veilig gesteld, dat er geen water meer kan doordringen in de 
constructie door het boorgat. De plug is zo ontworpen, dat het boorgat na de montage waterdicht wordt afgesloten.

Tegel

Schroef

Systeem afdichting

Tegellijm

Houder

Sopro Tegelsysteem - 
afdichtingsplug

Douchestang Zeepbakje Houder in een zwembad
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Stroomvoerende installaties*

Installaties als stopcontacten en schakelaars worden wat 
betreft de afdichting nog steeds als een stiefkind behan-
deld. Desalniettemin zijn er nog steeds van dit soort instal-
laties te vinden op het gebied van af te dichten wanden. 

Hierna worden enkele oplossingen voorgelegd, die verhin-
deren, dat water via de inbouwdozen in de onderconstruc-
tie kan indringen. 

Fliese

Aufsetzring

Installationsdose

Membran

Fliesenkleber

Sopro  
AEB® Manschette

*Opmerking:

Over het algemeen moet men een 
elektricien betrekken bij de werk-
zaamheden, zodat de levensred-
dende voorschriften met betrek-
king tot elektrische installaties 
worden nageleefd.

1 Aanbrengen van het afdichtingsmateriaal. 2 Inleggen van de Sopro AEB® Wandmanchet. 3 Vastschroeven van de opzetring

4 Afdichten van de Sopro Manchet en de 
opzetring.

5 Afgedichte inbouwdoos.

Verschillende inbouwdozen, welke op zich lucht- en waterdicht zijn. Als 
kabels door de openingen worden gestoken, dan omsluit het rubberachtig 
membraan (grijs / zwart) de kabel.
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45°
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De wand binnen de dwarsdoorsnede van de dekvloer wordt gebruikt als 
lijmvlak voor het verbinden van de systeemafdichting.

1 Sopro Voorstrijk (Pos. 050)

2 Afdichting in twee arbeidsgangen  
(Pos. 110/120/130)

3 Afdichtband (Pos. 070)

4 Flexibele dunbedlijm (Pos. 150/160)

5 Cementgebonden voegmortel (Pos. 150/160)

6 Elastische kit (Pos. 180)

7 Epoxyhars-kwartszand gietsel 

F Tegels

PE PE-rondsnoer

E Dekvloer (Pos. 030)

D Isolatie/randisolatieband

Aansluiting van de systeemafdichting op opgaande bouwdelen zonder plint tegel.

Uitgespaarde dekvloer bij een drager voor een verbinding met de afdich-
ting zonder plint. 

 Voordelen

• Verplaatsing van de elastische voegen in de wand
• Om schade te voorkomen tijdens het reinigen
• Geen staand water op de elastische voeg
• Kuipvorming

Plint tegel met het lange gedeelte verlegd tegen de wand, leidt snel tot 
breuken aan de onderkant van de tegels.  

Let op,
dat bij gebruik van een holle plint tegel de stuc moet 
worden ondergesneden (vooral in het geval van zwevende 
constructies), om te voorkomen dat de holle plint tegel op 
opgaande bouwdelen wordt gedrukt (zie tekening).  

Detail oplossingen: holle plint
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Sopro VarioFlex® XL 
(enkel vloeren)

Sopro FKM® XL

Sopro Dichtlaag  
Flex 1-K snel

Sopro Dichtlaag  
Flex 1-K

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm

BK A 
(Wand + Vloer)

Sopro FL floor 
(enkel vloeren)

Sopro  
TitecVoeg® plus

Sopro Voorstrijk
D

IN EN 12 004
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C2 E S1

D
IN EN 12 004
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C2 TE S1

D
IN EN 12 004
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C2 TE S1

Sopro DF 10® 

DesignVoeg Flex

Sopro Turbo-
Dichtlaag 2-K

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

hoge
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Wateropname
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Systeemopbouw

Voeg

Voorstrijk

Ondergrond

1. Dichtlaag 

2. Dichtlaag

Contactlaag

Kambed

Product aanbeveling

Sopro Vocht 
Voorstrijk 
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1 Voorbereiden van de nodige Sopro Afdichtbanden, welke in de 
Sopro Dichtlaag Flex verwerkt moeten worden.

3 Opbrengen van de Sopro Dichtlaag Flex 1-K om het Sopro  
Afdichtband op bewegingsvoegen, etc. vast te zetten.

5 Optanden van de Sopro Dichtlaag Flex 1-K met en 4e-tanding, 
welke aansluitend glad getrokken wordt, om de noodzakelijke mi-
nimale laagdikte per arbeidsgang te bereiken.

2 Mengen van de Sopro Dichtlaag Flex 1-K met water voor een een-
voudig te verwerken slem. 

4 Inbedden van de Sopro Wapening in de Sopro Dichtlaag Flex 1-K 
op plekken van flensen als versterking van de overgang. 

6 Afgedichte douchehoek na twee arbeidsgangen met een mini-
male laagdikte van 2 mm. Na de uitharding kan gelijk met een 
goedgekeurde dunbedlijm (Sopro‘s No. 1 Flexlijm) met het betege-
len begonnen worden.

Verwerking Sopro Dichtlaag Flex
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Water inwerking W2–I tot W3–I, DIN 18 534

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de ondergrond:

Voor het aanbrengen van systeemdekvloeren de ondergrond van 
staalbeton door middel van frezen of stralen mechanisch opru-
wen. Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende 
stoffen, stofresten grondig zuigen. Materiaal opnemen en ver-
wijderen. . 

m²

020 Eventuele positie:  
afschot op ruw beton:

Snelle cementdekvloer als systeemdekvloer (d ≥ 25 mm) met de 
minimale kwaliteit CT-C25-F4 conform DIN 18 560-3 en DIN EN  
13 813 als onderbouw voor de navolgende opbouw van de vloer 
om het benodigde afschot te bereiken. Vervaardigen met snelle 
dekvloermortel van kunststof verbeterde speciaal bindmiddel en 
dekvloerzand 0/8 met de mengverhouding 1 : 4 tot 1 : 5 in 
gewichtsdelen. Voorbehandeling van de ondergrond met 
cementgebonden, en kunststof verbeterde contactlaag als 
hechtbrug.  
De verwerking de dekvloer met contactlaag volgt „vers-in-vers“. 
Op plekken van afvoeren de dekvloer met een hoek van ca. 45° 
afstellen. Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de opname 
van de systeemafdichting met tegels in een dunbed even en 
glad afreien.

Dekvloerdikte in het midden _______ mm. Afschot ____%.

Materiaal: Sopro Hechtbrug Flex (HSF 748),  
  Sopro Rapidur® B5 (767), dekvloerzand 0/8.

m²

030 Zwevende snelle cementdekvloer:

Plaatsen en verlijmen van een randisolatie strook op opgaande 
onderdelen. Het vervaardigen van een snel te betegelen zweven-
de snelle cementdekvloer (op geluids- of warmte isolatie met 
scheidingslaag) met een minimale kwaliteit CT-C25-F4 volgens 
DIN 18 560-2 en DIN EN 13 813 met snelle dekvloermortel van 
met kunststof verbeterde speciaal bindmiddel en dekvloerzand 
0/8 met de mengverhouding 1 : 4 tot 1 : 5 in gewichtsdelen.  
Op plekken van afvoeren de dekvloer met een hoek van ca. 45° 
afstellen. Voegen in de dekvloer volgens plan maken. 
Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de opname van de 
systeemafdichting met tegels in een dunbed even en glad afrei-
en.

Dekvloer dikte ______ mm. 

Materiaal: Sopro Rapidur® B5 (767),  
 dekvloerzand 0/8.

m²
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Water inwerking W2–I tot W3–I, DIN 18 534

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

040 Eventuele positie:  
Afschot:

Afschot maken met hydraulisch verhardende, trashoudende, 
standvaste nivelleer (voor laagdikten 2 – 30 mm). 
Voorbehandeling van de ondergrond met kunsthars emulsie ter 
verbetering van de hechting. Verwerking van nivelleer met 
kunsthars emulsie „nat-in-nat“. nivelleer glad afreien.

Laagdikte in het midden ______ mm. Afschot _____ %. 

Materiaal: Sopro RAM 3 renovatie- & Uitvlakmortel 
 (RAM 3 454),  
 Sopro Hecht Emulsie (HE 449) 
. Sopro Vario Nivelleer (VS 582).

  m²

050 Voorstrijken van de wanden en vloeren:

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op zui-
gende ondergronden (dekvloer, stuc, droge bouwmaterialen) als 
voorbehandeling voor de opname van de navolgende dunbed-
lijm of systeemafdichting. Voorstrijk laten drogen.

Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).

m²

060 Eventuele positie: 
Fijne afsmering:

Vervaardigen van een fijne afsmering (laagdikte 1 – 5 mm) voor 
het afsluiten van kleine poriën en gaten, met hydraulisch verhar-
dende flexibele dunbedlijm. Voor de opname van de navolgende 
systeemafdichting op wanden en vloeren.

Materiaal: Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400),  
 Sopro FKM® XL (FKM XL 444)

m²

070 Afdichten van bewegings- en aansluitvoegen, hoeken:

Zeer elastische, met weefsel bekleed beveiligingsafdichtband of 
geprefabriceerde interieur en exterieur hoeken over de aansluit- 
en bewegingsvoegen alsook hoeken van wanden met sys-
teemafdichtingsmateriaal bevestigen en volledig bedekken. 
Stotend overlappend uitvoeren. 

Materiaal: Sopro Afdichtband (D 438B),  
 Sopro Afdichthoek interieur/exterieur (DE 014/015) 
 Racofix® Montagekit (RMK 818).  

m1
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Water inwerking W2–I tot W3–I, DIN 18 534

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

080 Afdichtingsaansluiting op afvoeren in vloeren:

Stapel elementen van de afvoer plaatsen en met gietmortel van 
epoxyhars, vuurgedroogd kwartszand  0,4 mm 0,8  –  0,06 mm 
en kristal kwartszand 0,2  –  1 mm met de mengverhouding 
1 : 1 : 1 volgens volumedelen capillairdicht en krimpvrij gieten. 
Het oppervlak van het gietsel afzanden.  
Aansluiten van de systeemafdichting op de afdichtingsflens van 
het stapelelement met gebruik van alkali bestendig glasvezel-
weefsel als versterking.

Materiaal: Sopro Bouwhars (BH 869),  
 Sopro Kwartszand grof (QS 511),  
 Sopro Kristal kwartszand (KQS 562), 
 Sopro Wapening (AR 562).

St.

090 Afdichtingsaansluitingen op doorvoeren van leidingen:

Op doorvoeren van leidingen zeer elastische, met vliesweefsel 
beklede afdichtmanchet (doorsnede 1/2“) over de leiding plaat-
sen, zodat de manchet de leiding volledig omvat, aansluitend 
met afdichtingsmateriaal vast zetten.  
Voor de installatie van de armaturen de voegen tussen het 
afwerkingsmateriaal en de leiding met elastische, schimmelwe-
rende kit volspuiten. 

Materiaal: Sopro afdichtmanchet wand Flex (DMW 089), 
 Sopro Sanitair Siliconen.

St.

100 Afdichtingsaansluiting op inbouwdoos:

De systeemafdichting aansluiten op de inbouwdoos met de 
vaste flens onder toevoeging van alkalibestendig glasgaas als 
versterking. Maak de PVC-flens grondig schoon met aceton. 
Verwijder vet, losse delen en andere hechting reducerende stof-
fen volledig. Het oppervlak moet droog zijn. Voorstrijken van de 
flens met tweecomponenten epoxyharsvoorstrijk. Verse voorstrijk 
met vuurgedroogd kwartszand 0,4 - 0,8 mm schuren.

Materiaal: Sopro BouwHars (BH 869),  
 Sopro Kwartszand grof (QS 511), 
 Sopro Wapening (AR 562).

St.

110 Afdichting op wanden met flexibele dichtlaag:

Wanden met flexibele, cementgebonden dichtlaag in min. twee 
arbeidsgangen met de smeer methode afsmeren. Het aanbren-
gen van iedere laag moet zonder fouten en met een gelijkmati-
ge dikte plaats vinden. Laag iedere keer laten drogen.  
Gehele droge laagdikte min. 2,0 mm.

Voor het afdichtingsmateriaal moet de algemene bouwtoezich-
telijke test (abP) voor de belastingsklasse A volgens DIBt bouw-
richtlijnen A aanwezig zijn.

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

m²
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Water inwerking W2–I tot W3–I, DIN 18 534

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

120 Afdichting op vloeren met flexibele dichtlaag:  

Vloeren met flexibele, cementgebonden dichtlaag in min.  twee 
arbeidsgangen met de smeer methode afsmeren. Plinten moe-
ten tot op 15 cm boven OKFFB afgedicht worden. Het aanbren-
gen van iedere laag moet zonder fouten en met een gelijkmati-
ge dikte plaats vinden. Laag iedere keer laten drogen. Gehele 
droge laagdikte min. 2,0 mm.

Voor het afdichtingsmateriaal moet de algemene bouwtoezich-
telijke test (abP) voor de belastingsklasse A volgens DIBt bouw-
richtlijnen A aanwezig zijn.

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

m²

130 Documentatie van de laagdikten:

Na uitharding van de systeemafdichting moet deze steekproefs-
gewijs op de vereiste minimale laagdikte worden gecontroleerd. 
De keuze van de controleplaats wordt door de AG bepaald, de 
uitvoering volgt in aanwezigheid van de AG. De controle moet 
goed worden vastgelegd, controle protocol overleggen aan de 
AG. Na de controle moeten de punten overlappend met afdich-
tingsmateriaal in 2 lagen worden bewerkt.

St.

140 Zetten van wandtegels:

tegel merk: _____________________  
tegel soort: _____________________  
tegel formaat: _____________________  
tegel kleur: _____________________

Zetten van de wandtegels in een dunbed op de systeemafdich-
ting met hydraulisch verhardende flexibele dunbedlijm, C2 TE S1 
volgens DIN EN 12 004. 
Tegels met hydraulisch verhardende, flexibele voegmortel met 
water- en vuilwerende eigenschappen voegen. CG2 (WA) vol-
gens DIN EN 13 888. 

Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400),  
 Soprp DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10®).

m²
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Water inwerking W2–I tot W3–I, DIN 18 534

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

150 Verleggen van vloertegels:

tegel merk: _____________________ 
tegel soort: _____________________ 
tegel formaat: _____________________ 
tegel kleur: _____________________ 
slip weerstand: _____________________

Verleggen van de vloertegels in een vloeibed op een systeemaf-
dichting met hydraulisch verhardende flexibele dunbedlijm C2E 
S1 volgens DIN EN 12004. Tegels met hydraulisch verhardende, 
flexibele voegmortel met water- en vuilwerende eigenschappen 
voegen. CG2 (WA) volgens DIN EN 13 888. 

Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413),  
 Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).

m²

160 Extra positie: 
Voegen van wand- en vloertegels  
met zwaar belastbare voegen: 

Tegels voegen met zwaar belastbare, hydraulisch snel verharden-
de, 1-component voegmortel op basis van fijncement. 
Voegmortel met hoge scheurvastheid CG2 (WA)  
volgens DIN EN 13 888, bestand tegen reiniging met damp.

Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro TitecVoeg® plus (TF+).

m²
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Water inwerking W2–I tot W3–I, DIN 18 534

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

170 Aansluitvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende 
kit vullen. 

Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen. 

De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de 
verwerking van de producten in acht te nemen:

– Sopro Rapidur® B5 (760) 
– Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748) 
– Sopro RAM 3® Renovatie & Uitvlakmortel (RAM 3 454) 
– Sopro Hechtemulsie (HE 449)  
– Sopro Voorstrijk (GD 749) 
– Sopro Kwartszand grof (QS 511) 
– Sopro Kristal kwartszand (KQS 607) 
– Sopro Afdichtband (DB 438) 
– Sopro Afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/DE 015) 
– Sopro Afdichtmanchet Wand (DMW 090) 
– Sopro Wapening (AR 562) 
– Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523) 
– Sopro Coat (FDF 525/527) 
– Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400)  
– Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
– Sopro FKM® XL (FKM XL 444) 
– Sopro TitecVoeg® plus (TF+) 
– Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10®) 
– Sopro Sanitair Siliconen 
– Sopro Bouwhars (BH 869)

m1
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Zekerheid over de sterkte in met vocht 
belaste gebieden

Bij de keuze van de keramische afwerking moet er 
op de volgende voorschriften gelet worden:

• DIN 51 130 „Bedrijfsmatige gebieden”
• DIN 51 097 „Vochtbelaste blootsvoets te betreden  

gebieden”
• BGR 181 beroepsgenootschappelijke regel „Vloeren 

in arbeidsruimten en arbeidsgebieden met gevaar 
voor uitglijden“

Levensmiddelenverwerkende industrie (bijv. grootkeukens).

 Geschikte  
 ondergronden
Alleen vochtbestendige ondergronden, bijv. beton, cement-
stuc, cementdekvloer, metselwerk enz. 

Waterinwerkingsklasse W3-I - zeer hoog

Oppervlakken met zeer frequente of langdurige blootstel-
ling aan spat- en/of water, versterkt door opstuwend water. 

In belastingsklasse C (W3-I) worden gebieden met de 
hoogste belastingen en eisen aan de constructies en 
bouwmaterialen ingedeeld. In de regel gaat het hierbij 
om gebieden in de levensmiddelen verwerkende industrie. 
Naast de zeer hoge water inwerking (W3-I) is de aan-
vullende chemische inwerking iets om rekening mee te 
houden. 

Commerciële keukens en industriële ruimtes zijn onderworpen aan de 
hoogste eisen, niet alleen tijdens het productieproces, maar ook tijdens de 
daaropvolgende reiniging.

Opmerking over dekvloeren:

Vanwege de vele doorvoeren, de verschillende afschot-
ten en diktes van de dekvloerconstructies en de veelei-
sende ruimtegeometrie, moeten er snelle dekvloerbin-
ders (Rapidur® B3 / B5) worden gebruikt voor de pro-
ductie van dekvloeren. Door hun snelle droging zorgen 
ze voor een snelle verdere bewerking en blijven perfect 
dankzij hun chemische samenstelling.

 Niet geschikte   
 ondergronden
Vochtgevoelige ondergronden, bijv. gipshoudende droge 
bouwmaterialen.

Afschot: DIN 18 534

Waterdragende vlakken moeten over het algemeen een 
afschot hebben. Omdat afschotten in de levensmidde-
lenindustrie echter vaak contraproductief zijn, kan hier-
van worden afgeweken, als het verwijderen van water 
op andere manieren plaatsvindt.

Vanwege de vele schade aan commerciële keukenvloeren 
met bijbehorende afdichtingsproblemen, heeft de vereni-
ging van gespecialiseerde planners een technische richtlijn 
gepubliceerd over “Vloeren in commerciële keukens”.

Dit werkdocument is een waardevol hulpmiddel voor planning  
en uitvoering.
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Holle plint

Door de hoge belastingen in indus tri ël e gebieden – bijv. 
door permanent aanvallende vloeistoffen of overeenkom-
stig vaak voorkomende, intensieve reini gingsprocedures – 
moet speciaal bij de aanleg van systeemafdichtingen op de 
juiste vorming van de details gelet worden.

Detailuitvoering

5

4

Holle plint aansluiting met afdichting.

Holle aansluiting op plint met systeemafdichting.

1 Reactiehars- systeem afdichting (Pos. 050/060)

2 Flexibele dunbedlijm (Pos. 140/160)

3 Zwaar belastbare voeg mortel – Sopro TitecVoeg®  
(Pos. 140)

4 Afdichtband (Pos. 070)

5 Elastische voeg

1 2 F 3 E

DF Dilatatievoeg

E Dekvloer

F Tegel

T Deurkozijn

W Wand

WA Wanduitsparing

R Stoot bescherming

Dat heeft tot gevolg, dat aansluitingen op doorvoerleidin-
gen (voor voorzieningsleidingen), goten, afvoeren, plinten 
en sokkels alsook deurkozijnen van te voren precies in te 
plannen zijn.

R
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Het afdichten van de gipsplaat is niet langer professioneel mogelijk op 
plaatsen van deuren.

Systeemafdichtingen geplaatst op de wand en vloer, voor de installatie van 
het deurkozijn.

Het component van roestvrij staal moeten klaar gemaakt worden en vast 
gelijmd op de dekvloer. De bewegingsvoegen worden met Sopro 
FlexAfdichtBand beplakt of met Sopro AEB® en Racofix® verlijmd. Als het  
deurkozijn is geïnstalleerd, kan de afdichting aangebracht worden op het 
roestvrij stalen oppervlak.

Combinatie van deurkozijn en goot – De uitvoering van een vakkundige 
afdichting is hier niet mogelijk.

K Kleefflens voor het aanbrengen van de systeemaf-
dichting, krachtig verlijmd op de dekvloer

FD FlexAfdichtband

ES Component van roestvrij staal

DF Bewegingsvoeg

E Dekvloer

T Deurkozijn (aangeduid)

W Wand

Afdichting van drempels of  
deuropeningen

Over het algemeen moet bij de planning en uitvoering wor-
den gewaarborgd dat de afdichtingsmaatregelen worden 
uitgevoerd voordat het kozijn wordt geïnstalleerd.

Het afdichten van een reeds geïnstalleerd deurkozijn is ach-
teraf niet mogelijk en is een taboe op plaatsen met zeer 
hoge belastingen.

Als het nodig is, als onderdeel van het bouwproces, om het 
kozijn vóór de afdichting te installeren, kan het deurdetail 
als volgt worden opgelost:

DF

ES

W

E

FD

K

T
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Afdichting van drempels of
deurkozijnen

Oplossingen voor bestaande kozijnen*

Oplossing bij aanwezig deurkozijn.

DFT WA 4W4 1

Deurkozijn met inspringing aan de achterzijde.

* Zijn de kozijnen reeds aanwezig (bestaande bouw), dan bestaat de 
mogelijkheid, de wand achter het kozijn te openen, om de afdichting dan 
daar door te voeren.

1 Reactiehars 
Systeem afdichting 
(Pos. 050/060)

2 Afdichtband (Pos. 070)

DF Bewegingsvoeg

T Deurkozijn

W Wand

WA Wand uitsparing

1 Deur

2 Dekvloer

3 Goot

4 Systeem afdichting

5 Tegellijm

6 Tegel

651 432

W3-1 gebiedDroog gebied
(gang etc.)

Daar komt nog bij, dat aan het einde van een W3-I gebied 
(overgang van de deur naar droog gebied) een goot moet 
worden gebruikt om te voorkomen dat water zich direct 
voor de deur ophoopt.

Deur met goot – W3-I gebied
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Buis voor de doorvoer van leidingen  
met een afdichtingslaag

Doorvoerplaten met rubberen afdichting.

Buizenmal met klemflens ingebed met afdichting.

Zo niet –  Een leiding komt ongecontroleerd uit de dekvloer. Zo niet –  Vanwege een gebrek aan plaats is een vakkundig afdichten niet 
mogelijk.

Doorvoeren – Media voering

Een grootkeuken of andere levensmiddelen producerende bedrijven hebben een groot aantal toevoerleidingen nodig. Deze  
dringen meestal door de vloer. Afhankelijk van de opbouw van de vloer (systeemdekvloer, dekvloer op scheidingslaag of 
zwevende dekvloer) moeten de leidingen door een buis worden gevoerd waar de afdichtingslaag op kunnen worden aan-
gesloten.

Doorvoer in een zwevende dekvloer, welke vrij bewegelijk 
is geïnstalleerd. In de industriële bouw dringen veel door-
voeren door de systeemafdichting. Er moet een duidelijk 
herkenbare aansluitmogelijkheid (flens etc.) zijn voor de 
systeemafdichting.

Beton Leidingen

Buisdekvloer

Isolatie Elastische 
Kit

Gietsel  
met hars

Tegel

Flens

Dunbedmortel

Voeg-
mortel

Systeemafdichting
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1

B

2 3 H1

H2

F5 BAD E4L

Tweede afdicht-  
of veiligheidslaag

Aangezien beide afdichtlagen 
samengebracht moeten worden in 
het gebied van goten en vloerafvoe-
ren en aangesloten moeten worden  
op ontwatering, moet de verwerker 
hier bijzonder goed opletten. In de 
latere gebruiksfase treden herhaal-
delijk achterstandssituaties op als 
gevolg van verstoppingen van de 
afvoeren, waardoor water op een 
ongecontroleerde manier de lager 
gelegen afdichtlaag bereikt en de 
daarop liggende structuur verontrei-
nigt. Om dit te voorkomen, bestaat 
de mogelijkheid om de onderste 
afdichtlaag te definiëren als een vei-
ligheidslaag, dat dan ook niet kan 
worden ontwaterd of worden aan-
gesloten op het afvoersysteem

Onthouden:

Penetratiecomponenten in zeer 
zwaar belaste gebieden moeten 
flensbreedten ≥ 50 mm hebben.

Doorvoeren met twee
afdichtlagen

Net als hiervoor, afhankelijk van de wens 
van de opdrachtgever, zijn de planner en 
de verwerker vereist twee afdichtlagen 
op de vloerverwarming te plaatsen. Dit is 
in de regel voor beide deelnemers een 
grote uitdaging omdat alle details met 
twee afdichtlagen moeten worden 
gepland en uitgevoerd. In de praktijk 
betekent dit de hoogste concentratie en 
zorgvuldigheid, opdat de beide 
afdichtsystemen zich niet wederzijds hin-
deren of tot zwakke plekken leiden, 
omdat de details te gecompliceerd wor-
den. In zoverre moet precies worden 
overlegd, wanneer het zinvol kan zijn, 
met twee afdichtlagen te werken. 

1 Flexibele dunbedlijm (Pos. 160) 

2 Systeemafdichting: 
Sopro PU-Dichtlaag met Sopro Wapeningsweefsel/ 
Sopro Epoxy Voorstrijk (Pos. 060)

3 Sopro Dunbed Epoxy ter verlijming van de flens op de dekvloer

4 Sopro TitecVoeg® (Pos. 160)

5 SoproDur® HF-D Voegendicht zwaar belastbaar (Pos. 180)

B  Beton 

D Isolatie 

E Dekvloer (Pos. 030)

F Tegel

H1 In elkaar grijpende buizen 

H2 In elkaar grijpende buizen

L Afvoerleidingen

BA Baanafdichting

Twee afdichtlagen met elkaar gecombineerd op de plek van een doorvoer in een vloer 
(bijv Systeem Wolfin met Sopro PU-Systeem).
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1 Eerste buis met flens verlijmde baanafdichting (Systeem Wolfin) bo-
ven de isolatielaag met tweede buis, welke op de dekvloer is gezet.

Opbouw van een doorvoer in een vloer met twee afdichtlagen

2 Inbouw van de last verdelende cementdekvloer, gemaakt met bijv.  
Sopro Rapidur® B1/B5. Om de buis is Sopro Randisolatieband ge-
plaatst.

6 Afgedichte buis, de Sopro PU-Dichtlaag is met bestrooid kwarts-
zand.

5 De buis wordt na het voorstrijken met Sopro Epoxy Voorstrijk en het 
bestrooien met kwartszand met een Sopro PU-Dichtlaag afgedicht. 
Op de plaats van de doorvoering wordt de afdichting met een 
weefselinleg versterkt. 

3 De flens van de tweede buis wordt met Sopro’s No.1 Flexlijm afge-
smeerd, opdat de buis krachtig vastzit op de dekvloer. 

4 Beide buizen zijn nu in elkaar geschoven en kunnen vrij bewegen. 
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Afvoeren in vloeren en goten

Afvoeren in vloeren en goten worden blootgesteld aan voortdurende spanningen veroorzaakt door dynamische belastingen. 
Dat betekent dat ze krachtsluitend moeten worden geïntegreerd in de vloerconstructie, de dekvloer. Hier moeten reactie-
harsgebonden krimparme gietmassa’s voor worden gebruikt .

1 Flexibele Dunbedmortel 
(Pos. 160)

2 Systeemafdichting: 
Sopro PU-Dichtlaag 
met Sopro Wapenings-
weefsel/Sopro Epoxy 
Voorstrijk (Pos. 060)

3 Sopro Epoxy Voorstrijk 
en kwartszand-gietsel 
(Pos. 080/090)

4 Sopro TitecVoeg® 
(Pos. 160)

B Beton

D Isolatie

E Dekvloer (Pos. 030)

F Tegel

BA Afvoer in vloer 
(Pos. 080)

1 B 2 F BA D E 43

Afgedichte ontwateringspot, klaar om het uitbreidingselement te plaatsen. Het uitbreidingselement (firma ETU) van de afvoer in de vloer is precies op 
de benodigde hoogte in te stellen en uit te lijnen.

Het capillairdichte gietsel volgt met een reactiehars gietsel met de meng-
verhouding van 1 : 1 : 1 (1 deel Sopro Bouwhars, 1 deel Sopro 
Kristalkwartszand, 1 deel Sopro kwartszand fijn).

De afvoer in de vloer is na het uitharden van de reactiehars krachtig met de 
constructie verbonden en kan de zwaarste verkeersbelasting opnemen.

Afvoeren in vloeren, krachtsluitend gegoten met reactiehars-kwartszand-mengsel
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Afdichtingsconstructie op thermisch  
belaste goten

Bij thermisch belaste RVS goten, zoals in grootkeukens toe-
gepast worden, zou een systeemaf dich ting vanwege langdu-
rige uitzetting van de goot en de daarmee verbonden 
schuifspanningen niet direct, maar op de ontwateringspot van 
de goot aangesloten moeten worden. 

Verder moeten de thermisch belaste goten een omringend 
frame van RVS hebben. Dit staat een duidelijk gedefinieerd 
aanwerken van de tegels op de goot toe en figureert gelijk-
tijdig als bescherming voor de rand van de tegel.  
Binnen dit frame van RVS kan de goot bewegen, zonder dat 
er spanningen worden overgebracht op de tegelvloer.

Goot zonder frame van RVS – onzuiver tegelbeeld; de randen zijn voor een 
deel afgebroken.

Goot met frame van RVS. De situatie van de bewegingsvoeg is beter opge-
lost en daardoor duurzamer. 

FoutFout

GoedGoed

Afhankelijk van de opbouw van de vloer 
zijn de volgende oplossingen mogelijk:

Systeemdekvloer constructie

Zwevende dekvloerconstructie

Constructie met twee afdichtlagen

45°

45°

45°
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45°

E5 R 4 3 2 1

Uitsparing voor de goot met rondom  
RVS profielen

1 Systeemafdichting Sopro PU-Dichtlaag  
(Pos. 060)

2 Sopro´s No.1 S1 Flexlijm (Pos. 160)

3 Sopro TitecVoeg® (Pos. 160)

4 Elastische Voeg (Pos. 180)

5 Epoxy-kwartszand-gietmortel (Pos. 100)

R Goot

E Dekvloer

SB Steunbouten

Doorsnede van een afvoerput. Het omringende frame van RVS, dat aanvul-
lend als bescherming van de randen van de aansluitende tegels dient, is 
zeer goed te herkennen.

In de doorsnede is het capillairdichte gietsel onder de goot zeer goed te 
zien.

Nadat het gietsel is uitgehard, moeten de steunbouten worden doorge-
zaagd voordat de voeg wordt gevuld met een elastische kit.

SB
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Verwerking van Sopro PU-Dichtlaag en aansluiting op de flens. Op de 
plaats van de flens wordt ook wapeningsweefsel ingebed

Afgedichte put. De persflensring wordt opgeschroefd. De afgeschuinde  
oppervlakken van de dekvloer zijn goed te herkennen.

Ingezette goot in afgedichte bakgoot.Het testen van de vloerafdichting op dichtheid door overstroming.

Afdichten van een vloer met thermisch belaste goten

De randen van het frame van RVS zijn goed te herkennen. De bouten 
worden later doorgezaagd, de goot kan zich zo vrij bewegen.

Capillairdicht gietsel van de goot met een epoxyhars-kwartszandmengsel 
(Sopro Epoxy-Voorstrijk 1 : 1 : 1 gemengd met kristalkwartszand en Sopro 
kwartszand grof). De goot is d.m.v. ballast verzekerd tegen drijven.



Water inwerking W3-I, 
zeer zware belasting met aanvullend chemische inwerkingen

168

Systeemafdichtingen met tegels en platen3.3

45°

R 4 3 2 1 E

Niet thermisch belaste goten

Goot met gezande flens.Bij niet thermisch belaste goten (bijv. werkplaatsen) is de aansluiting van de 
systeemafdichting direct op het binnenwerk mogelijk. Een flens met vol-
doende breedte moet aanwezig zijn. 

Voor componenten met een groot volume (wagens etc.) is er een aparte 
wasruimte in de spoelkeuken. Deze worden blootgesteld aan de zwaarste 
verkeersbelasting. Deze wastafels moeten ook onder worden gegoten.

Het hars-zand-gebonden mengsel (1 : 1 : 1) is zo vloeibaar, dat een capillair-
dicht gietsel op iedere plek van de kuip ontstaat.

RVS-wasruimte-kuip van de firma ETU.

Het harsgietsel is omlopend goed te herkennen. Dit lijnt zichzelf overal op 
één niveau uit. De kuip moet worden beveiligd tegen drijfvermogen.

Afvoeren in vloeren en goten
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EBT

2
2

1

E

1

4

1 Systeemafdichting Sopro PU-Dichtlaag  
(Pos. 060)

2 Sopro´s No.1 S1 Flexlijm (Pos. 160)

3 Elastische voeg (Pos. 180)

4 Epoxy/kwartszand-gietmortel (Pos. 100)

R Goot

E Dekvloer

BT Opening tank in de vloer

Verwerking van een waterdichte tankopening in de vloer voor mogelijke 
revisies in zwaar belaste gebieden.

Waterdichte tankopening in vloer voor industrieel te gebruiken gebieden.

Als vloeren verhoogd zijn of wanneer er zich een groot aantal media leidingen in de vloer bevinden die toegankelijk moeten 
blijven, dan moeten „waterdichte“ openingen in de vloertank worden gemaakt.
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Koelkasten / koelcellen

Koelruimten en koelcellen zijn een vast onderdeel van com-
merciële keukens en ruimten waar voedsel wordt verwerkt.

Afhankelijk van het ontwerp van de koelcellen, moeten de 
details over hoe ze op de afdichting moeten worden aan-
gesloten worden uitgewerkt. Omdat niet altijd vloerplaten 
worden gebruikt en meestal een deurkozijn moet worden 
afgedicht, is een verbinding van de systeemafdichting lood-
recht op de wand van de koelcel over de dwarsdoorsnede 
van de balk het meest effectief gebleken.
Als de koelcel zelf een conventionele dekvloeropbouw 
heeft, dan moet de afdichting hier ook volgens hetzelfde 
principe worden geïnstalleerd.

Koelcel in een grootkeuken.

Aansluiting met de systeemafdichting

Aansluiting met holle plint op de koelcel.

Systeemafdichting
Sopro PU-Dichtlaag-
systeem

Dekvloer
(Sopro Rapidur® B1/B5)

Isolatie

Randisolatieband

Kit 
Reactiehars/Kwartszand-gietsel

Tegels
Sopro TitecVoeg®

Tegellijm (Sopro‘s No1)Deurrail 

Sopro Flex Afdichtband
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Sopro PU-Dichtlaag wordt direct op de wand van de koelcel aangebracht. Deur aansluiting van een koelcel.

snijmodel zonder plint.

Aansluiting op een koelcel (Systeem Vissmann)

Aansluiting met twee afdichtlagen

Eerste afdichtlaag
Sopro PU-Vlakkendicht-
systeem

Dekvloer (Sopro 
Rapidur® B1/B5)

Tweede afdichtlaag
 (baan Systeem Wolfin)

randisolatieband

Kit 
Reactiehars/Kwartszand-gietsel

Tegel
Sopro TitecVoeg®

Tegellijm (Sopro‘s No1)Deurrail 

Sopro Flex Afdichtband metalen hoek
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Opmerking:

Door het toevoegen van 
Sopro PU-Dichtlaag 
Contrastverf kan de 
betreffende afdichtlaag 
voor een gemakkelijkere 
verwerking of betere con-
trole een andere kleur 
gegeven worden.

Sopro Voeg Epoxy 

Sopro Dunbed Epoxy

Sopro Flexafdichtband 

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm

Sopro TitecVoeg® breed Sopro TitecVoeg® plus

Sopro Epoxy Voorstrijk

Sopro PU-Dichtlaag-wand 
Sopro PU-Dichtlaag-vloer

Sopro PU-Dichtlaag 
Contrastverf pigmentspuit

Bij hoge  
zuur belasting:

SoproDur® HF-D voegkit  
zwaar belastbaar

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

R2 T

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro
Bauchemie GmbH

Systeemopbouw

1. Dichtlaag 
ongezand

2. Dichtlaag 
afgezand

Ondergrond

Voorstrijk afgezand

Tegel

Lijmbed
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Verwerking van reactieharsen 

De opbouw van de reactieharsafdichting bestaat uit een 
laag voorstrijk en het aanbrengen van een afdichting.

Reactiehars heeft een minimale temperatuur van +10°C op 
de bouwplaats nodig, om veilig verwerkt te kunnen worden 
(na te kijken bij bouw gedurende de winter).

Om ervoor te zorgen dat de afdichtingswerkzaamheden 
veilig worden uitgevoerd, moet het dauwpunt aan het 
begin worden bepaald met behulp van de temperatuur van 
het component, luchtvochtigheid en luchttemperatuur. 
Hiermee wordt veiliggesteld, dat zich op het moment van 
aanbrengen geen condensatie opbouwt die de hechting 
negatief kan beïnvloeden. 

Bij de vorming van condensatie mogen de werkzaamheden 
niet plaatsvinden.

Meting van de temperatuur van het component.

Meting van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

Vaststellen van het dauwpunt

Definitie dauwpunt:
De dauwpunt-temperatuur is de temperatuur waarbij de 
max. verzadiging van de lucht met waterdamp wordt 
bereikt. Daalt de temperatuur onder het dauwpunt, dan 
treedt condensvorming op (nevel).
De opname van waterdamp in de lucht is temperatuuraf-
hankelijk. Hieruit volgt, dat warme lucht meer waterdamp 
kan bevatten dan koude lucht.

Bepaling van het dauwpunttemperatuur
a) Luchttemperatuur meten
b) Relatieve luchtvochtigheid meten
c) Ondergrond temperatuur meten
d) Aan de hand van de tabel het dauwpunt temperatuur
   vaststellen
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Voorbeeld 1:

Luchttemperatur: (meten) +10 °C
rel. Luchtvochtigheid: (meten) 70 %
Ondergrondtemperatuur: (meten) +9 °C
Dauwpunttemperatuur: (aflezen) +4,8 °C
als Ondergrondtemperatuur 
min. +3 °C boven dauwpunt temperatuur: � 7,8 °C < 9 °C

Voorbeeld 2:
Luchttemperatur: (meten) +27 °C
rel. Luchtvochtigheid: (meten) 75 %
Ondergrondtemperatuur: (meten) +22 °C
Dauwpunttemperatuur: (aflezen) +22,2 °C
als Ondergrondtemperatuur 
min. +3 °C boven dauwpunt temperatuur:  � 25,2 °C > 22 °C

Lucht-
temperatuur Dauwpunttemperaturen in °C bij een relatieve luchtvochtigheid van

(°C) 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

 2

 4

 6

 8

10

-7,77

-6,11

-4,49

-2,69

-1,26

-6,56

-4,88

-3,07

-1,61

+0,02

-5,43

-3,69

-2,10

-0,44

+1,31

-4,40

-2,61

-1,05

+0,67

+2,53

-3,16

-1,79

-0,08

+1,80

+3,74

-2,48

-0,88

+0,85

+2,83

+4,79

-1,77

-0,09

+1,86

+3,82

+5,82

-0,98

+0,78

+2,72

+4,77

+6,79

-0,26

+1,62

+3,62

+5,66

+7,65

+0,47

+2,44

+4,48

+6,48

+8,45

+1,20

+3,20

+5,38

+7,32

+9,31

12

14

15

16

17

18

19

20

+0,35

+2,20

+3,12

4,07

5,00

5,90

6,80

7,73

+1,84

+3,76

+4,65

5,59

6,48

7,48

8,33

9,30

+3,19

+5,10

+6,07

6,98

7,92

8,83

9,75

10,72

+4,49

+6,40

+7,36

8,29

9,18

10,12

11,09

12,00

+5,63

+7,58

+8,52

9,47

10,39

11,33

12,26

13,22

+6,74

+8,67

+9,63

10,61

11,48

12,44

13,37

14,40

+7,75

+9,70

+10,70

11,68

12,54

13,48

14,49

15,48

+8,69

+10,71

+11,69

12,66

13,57

14,56

15,47

16,46

+9,60

+11,64

+12,62

+13,52

14,50

15,41

16,40

17,40

+10,48

+12,55

+13,52

14,58

15,36

16,31

17,37

18,36

+11,33

+13,36

+14,42

15,54

16,19

17,25

18,22

19,18

21

22

23

24

25

8,60

9,54

10,44

11,34

12,20

10,22

11,16

12,02

12,93

13,83

11,59

12,52

13,47

14,44

15,37

12,92

13,89

14,87

15,73

16,69

14,21

15,19

16,04

17,06

17,99

15,36

16,27

17,29

18,21

19,11

16,40

17,41

18,37

19,22

20,24

17,44

18,42

19,37

20,33

21,35

18,41

19,39

20,37

21,37

22,27

19,27

20,28

21,34

22,32

23,30

20,19

21,22

22,23

23,18

24,22

26

27

28

29

30

13,15

14,08

14,96

15,85

16,79

14,84

15,68

16,61

17,58

18,44

16,26

17,24

18,14

19,04

19,69

17,67

18,57

19,38

20,48

21,44

18,90

19,83

20,86

21,83

23,71

20,09

21,11

22,07

22,97

23,94

21,29

22,23

23,18

24,20

25,11

22,32

23,31

24,28

25,23

26,10

23,32

24,32

25,25

26,21

27,21

24,31

25,22

26,20

27,26

28,19

25,16

26,10

27,18

28,18

29,09

32

34

36

38

40

18,62

20,42

22,23

23,97

25,79

20,28

22,19

24,08

25,74

27,66

21,90

23,77

25,50

27,44

29,22

23,26

25,19

27,00

28,87

30,81

24,65

26,54

28,41

30,31

32,16

25,79

27,85

29,65

31,62

33,48

27,08

28,94

30,88

32,78

34,69

28,24

30,09

31,97

33,96

35,86

29,23

31,19

33,05

35,01

36,98

30,16

32,13

34,23

36,05

38,05

31,17

33,11

35,06

37,03

39,11

45

50

30,29

34,76

32,17

36,63

33,86

38,46

35,38

40,09

36,85

41,58

38,24

42,99

39,54

44,33

40,74

45,55

41,87

46,75

42,97

47,90

44,03

48,98

Applicatie mogelijk! Applicatie niet mogelijk!

Vaststellen van het dauwpunt
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1 Aanbrengen van de Sopro Epoxy Voorstrijk en het aansluitend  
afstrooien met kwartszand fijn.

3 Zorgvuldig mengen van de componenten A en B van Sopro  
PU-Dichtlaag.

5 Applicatie van Sopro PU-Dichtlaag op de vloer in twee arbeids gan-
gen – Minimale gezamelijke laagdikte 1 mm

6 Sopro PU-Dichtlaag Contrastkleur kan toegevoegd worden aan het 
afdichtmateriaal om een betere kleur onderscheiding tussen laag 1 
en laag 2 te verkrijgen.

4 Applicatie van Sopro PU-Dichtlaag op de wand in twee arbeids-
gangen – gezamelijke laagdikte 1 mm.

2 Verlijmen van Sopro Flexafdichtband op de plekken van bewegings-
voegen

Verwerking Sopro PU-Dichtlaag
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7 De Sopro PU-Dichtlaag Contrastkleur wordt bij de Sopro PU- Dicht-
laag gemengd – er ontstaat een grijze kleur.

8 Aanbrengen van Sopro kwartszand als hechtbrug in de verse 
tweede afdichtlaag Sopro PU-Dichtlaag.
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Water inwerking W3-I met extra chemische inwerkingen,  DIN 18534

Systeemafdichting met tegels en platen 3.3

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de ondergrond:

Voor het aanbrengen van de systeemdekvloer de ondergrond 
van staalbeton door frezen of stralen mechanisch opruwen. 
Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stof-
fen, stofresten grondig zuigen. Materiaal opnemen en verwijde-
ren.  

m²

020 Eventuele positie:  
afschot op ruw beton:

Snelle cementdekvloer als systeemdekvloer (D ≥ 25 mm) met de mini-
male kwaliteit CT-C25-F4 volgens DIN 18 en DIN EN 560-3 13 als 
onderbouw voor de navolgende opbouw van vloeren om het 
benodigde afschot te bereiken. Vervaardigen met snelle cement-
dekvloer van met kunststof verrijkt speciaal bindmiddel en dek-
vloerzand 0/8 met de mengverhouding  1 : 4 tot 1 : 5 in 
gewichtsdelen. Voorbehandeling van de ondergrond met 
cementgebonden, met kunststof verrijkte contactlaag als hecht-
brug. De verwerking van dekvloer materiaal met contactlaag 
volgt  „vers-in-vers“. Op plekken van afvoeren de dekvloer met 
een hoek ca. 45° afstellen. Dekvloer verdichten en het oppervlak 
voor de opname van de systeemafdichting met tegels in een 
dunbed even en glad afreien.

Dikte dekvloer in het midden_______ mm. Afschot ____ %.

Materiaal: Sopro Hechtbrug Flex (HSF 748), 
 Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloerzand 0/8.

m²

030 Zwevende snelle cementdekvloer:

Plaatsen en verlijmen van een randisolatieband op opgaande 
onderdelen. Het vervaardigen van een snel te betegelen zweven-
de snelle cementdekvloer (op geluids- of warmte isolatie met 
scheidingslaag) met een minimale kwaliteit CT-C25-F4 volgens 
DIN 18 560-2 en DIN EN 13 813 met snelle dekvloermortel van 
met kunststof verbeterde speciaal bindmiddel en dekvloerzand 
0/8 met de mengverhouding 1 : 4 tot 1 : 5 in gewichtsdelen.  
Op plekken van afvoeren de dekvloer met een hoek van ca. 45° 
afstellen. Voegen in de dekvloer volgens plan maken. 
Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de opname van de 
systeemafdichting met tegels in een dunbed even en glad afrei-
en.

Dekvloer dikte ______ mm. 

Materiaal: Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloerzand 0/8.

m²

040 Eventuele positie:  
fijne smeerlaag:

Vervaardigen van een fijne smeerlaag (laagdikte 1 – 5 mm)  
voor het sluiten van kleine poriën en gaten, met hydraulisch ver-
hardende flexibele dunbedlijm. Voor de opname van de latere 
systeemafdichting op wanden of vloeren.

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

m²
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3.1Systeemafdichting met tegels en platen 3.3

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

050 Afdichting van wanden en plinten 
(BK C, (W3-I)) met reactiehars:

Aanbrengen van een Epoxyhars voorstrijk op loodrechte en  
schuine oppervlakken, als voorbereidende maatregel voor de 
aansluitende afdichting met polyurethaanhars. Verse voorstrijk 
afstrooien met vuugedroogd kwartszand 0,1 – 0,3 mm. Na het 
drogen ontoereikend ingebonden kwartskorrels opnemen en 
verwijderen.

Voorgestreken wanden met afdichting van polyurethaanhars 
met min. twee arbeidsgangen afdichten. Het standvaste afdich-
tingsmateriaal met de tanding opsmeren. Iedere laag moet zon-
der fouten en met een gelijkmatige dikte worden aangebracht. 
De opvolgende arbeidsgang moet na 8 tot 24 uur worden uitge-
voerd. Totale droge laagdikte min. 1,0 mm. De laatste afdich-
tingslaag met kwartszand met korrel 0,4 – 0,8 mm bestrooien. 
Na de uitharding ontoereikend ingebonden kwartszand grondig 
afzuigen en verwijderen.  
Voor het afdichtingsmateriaal moet de algemene bouwtoezich-
telijke test (abP) voor de belastingsklasse A volgens DIBt bouw-
richtlijnen A aanwezig zijn.

Materiaal: Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522), 
 Sopro Kwartszand fijn 0,1 – 0,3 mm (QS 507), 
 Sopro PU-Dichtlaag Wand (570), 
 Sopro Kwartszand grof (QS 511). 

m²

060 Afdichting van vloeren  
(BK C, (W3-I)) met reactiehars:

Aanbrengen van een Epoxyhars voorstrijk op oppervlakken die 
waterpas zijn, als voorbereidende maatregel voor de aansluiten-
de afdichting met polyurethaanhars. Verse voorstrijk afstrooien 
met vuugedroogd kwartszand 0,1 – 0,3 mm. Na het drogen 
ontoereikend ingebonden kwartskorrels opnemen en verwijde-
ren. Voorgestreken vloeren met afdichting van polyurethaanhars 
met min. twee arbeidsgangen afdichten. Vloeibaar afdichtings-
materiaal met de tanding verdelen en ontluchten met een ste-
kelwals. Iedere laag moet zonder fouten en met een gelijkmati-
ge dikte worden aangebracht. De opvolgende arbeidsgang moet 
na 8 tot 24 uur worden uitgevoerd. 
Totale droge laagdikte min. 1,0 mm. De laatste afdichtingslaag 
met kwartszand met korrel 0,4 – 0,8 mm bestrooien. Na de uit-
harding niet ingebonden kwartszand grondig afzuigen en ver-
wijderen..

Voor het afdichtingsmateriaal moet de algemene bouwtoezich-
telijke test (abP) voor de belastingsklasse C volgens DIBt bouw-
richtlijnen A aanwezig zijn. 

Materiaal: Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522), 
 Sopro Kwartszand fijn 0,1 – 0,3 mm (QS 507), 
 Sopro PU-Dichtlaag Wand (570), 
 Sopro Kwartszand grof (QS 511).

m²
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Water inwerking W3-I met extra chemische inwerkingen,  DIN 18534

Systeemafdichting met tegels en platen 3.3

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

070 Afdichten van bewegings- en aansluitvoegen, hoeken: 

Zeer elastisch, zelfklevend afdichtband over de aansluit- en 
bewegingsvoegen alsook hoeken van wanden op voorgestreken 
ondergrond plakken en met systeemafdichtingsmateriaal volledig 
afdekken. Stotend overlappend uitvoeren. 

Materiaal: Sopro FlexAfdichtBand (FDB 524).

lfm

080 Afdichtingsaansluiting op afvoeren in vloeren: 

Stapel elementen met gietmortel van epoxyhars, vuurgedroogd 
kwartszand 0,4 – 0,8 mm en kristalkwartszand 0,06 – 0,2 mm 
met de mengverhouding 1 : 1 : 1 in gewichtsdelen capillair dicht 
en krimpvrij gieten. Het oppervlak van het gietsel moet worden 
afgezand. 

Flensplaat van rvs grondig reinigen met aceton. Vetten, losse 
delen en andere hechtingsverminderende stoffen goed verwijde-
ren. Het oppervlak moet droog zijn. Voorstrijken van de flens met 
twee-componenten Epoxyhars Voorstrijk. Verse voorstrijk met 
vuurgedroogd kwartszand 0,1 – 0,3 mm afzanden. 
Aansluiten van de afdichting van polyurethaanhars op de flens/
drukdichtflens van de afvoerdop met inleg van alkali bestendig 
glasvezelweefsel als versterking.

Materiaal: Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522), 
 Sopro Kwartszand fijn 0,1 – 0,3 mm (QS 507), 
 Sopro PU-Dichtlaag wand (570), 
 Sopro Wapening (AR 562), 
 Sopro Kwartszand grof (QS 511), 
 Sopro Bouwhars (BH 869), 
 Sopro Kristalkwartszand (KQS 607).

St.

090 Afdichtingsaansluiting op buizen van edelstaal:

Flensplaat van rvs grondig reinigen met aceton. Vetten, losse 
delen en andere hechtingsverminderende stoffen goed verwijde-
ren. Het oppervlak moet droog zijn. Voorstrijken van de flens met 
twee-componenten Epoxyhars Voorstrijk voor metaal. Verse voor-
strijk met vuurgedroogd kwartszand 0,1 – 0,3 mm afzanden. 
Aansluiten van de afdichting van polyurethaanhars op de flens/
drukdichtflens van de afvoerbuis met inleg van alkali bestendig 
glasvezelweefsel als versterking.

Buis met gietmortel van epoxyhars, vuurgedroogd kwartszand 
0,4 – 0,8 mm en kristalkwartszand 0,06 – 0,2 mm met de meng-
verhouding 1 : 1 : 1 in gewichtsdelen capillair dicht en krimpvrij 
gieten. Het oppervlak van het gietsel moet worden afgezand.

Materiaal: Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522), 
 Sopro Kwartszand fijn 0,1 – 0,3 mm (QS 507), 
 Sopro PU-Dichtlaag wand (570), 
 Sopro Wapening (AR 562), 
 Sopro Kwartszand grof (QS 511), 
 Sopro Bouwhars (BH 869), 
 Sopro Kristalkwartszand (KQS 607).

St.
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Water inwerking W3-I met extra chemische inwerkingen,  DIN 18534

3.1Systeemafdichting met tegels en platen 3.3

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

100 Afdichtingsaansluitingen op goten:

RVS flensplaat van het uitbreidingselement opruwen en grondig 
reinigen met aceton om alle hechtingsverminderende stoffen 
goed te verwijderen. Het oppervlak moet droog zijn.  
Voorstrijken van de flens met twee-componenten Epoxyhars 
Voorstrijk. Verse voorstrijk met vuurgedroogd kwartszand 0,1 – 
0,3 mm afzanden.

Als ondergrond in de uitsparing van de dekvloer een met vlies 
gevoerde afdichtingsbaan op de isolatie uitleggen en de randen 
van de baan met Montagekit waterdicht vastzetten aan de dek-
vloer en het afvoerelement

Voorbereidde afvoerput met afdichting van polyurethaanhars in 
minstens twee lagen met inlage van wapeningsvezel volledig 
afdichten. De afdichting op de afvoerflens aansluiten. Holle 
ruimten tussen de goot en de afdichting met gietmortel van 
epoxyhars en vuurgedroogd kwartszand grof en fijn met de 
mengverhouding 1 : 1 : 1 in gewichtsdelen capillair dicht en 
krimpvrij gieten. Het oppervlak van het gietsel moet worden 
afgezand.

Verbruik Gietmassa: ______dm³.

Materiaal: Sopro AEB® (AEB 640), 
 Sopro Racofix® Montagekit (RMK 818), 
 Sopro PU-Dichtlaag Wand (PU-FD 570),  
 Sopro Kwartszand fijn (QS 507),  
 Sopro Kwartszand grof (QS 511),  
 Sopro PU-Dichtlaag Wand (570),  
 Sopro Kwartszand grof (QS 511), 
 Sopro Wapening (AR 562), 
 Sopro Kristal Kwartszand (KQS 607) 
 Sopro BouwHars (BH 869) of gelijkwaardig.

lfm

110 Afdichtingsaansluitingen op doorvoeren van leidingen 
(wand):

Op doorvoeren van leidingen zeer elastische, met vliesweefsel 
beklede afdichtmanchet (doorsnede 1/2“) over de leiding plaat-
sen, zodat de manchet de leiding volledig omvat, aansluitend 
met afdichtingsmateriaal vast zetten.  
Voor de installatie van de armaturen de voegen tussen het 
afwerkingsmateriaal en de leiding met elastische, schimmelwe-
rende kit volspuiten.

Materiaal: Sopro Afdichtmanchet wand (DMW 090), 
 SoproDur® VoegenDicht zwaar belastbaar (HF-D 817).

St.
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Water inwerking W3-I met extra chemische inwerkingen,  DIN 18534

Systeemafdichting met tegels en platen 3.3

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

120 Documentatie van de laagdikten:

Na uitharding van de systeemafdichting moet deze steekproefs-
gewijs op de vereiste minimale laagdikte worden gecontroleerd. 
De keuze van de controleplaats wordt door de AG bepaald, de 
uitvoering volgt in aanwezigheid van de AG. De controle moet 
goed worden vastgelegd, controle protocol overleggen aan de 
AG. Na de controle moeten de punten overlappend met afdich-
tingsmateriaal in 2 lagen worden bewerkt.  

St.

130 Zetten van wandtegels – cementgebonden:

tegel merk: _____________________ 
tegel soort: _____________________ 
tegel formaat: _____________________ 
tegel kleur: _____________________

Zetten van de wandtegels in een dunbed op de systeemafdich-
ting met hydraulisch verhardende flexibele dunbedlijm, C2 TE S1 
volgens DIN EN 12 004. Tegels voegen met zwaar belastbare, 
hydraulisch snel verhardende, 1 component voegmortel op basis 
van fijncement. Voegmortel met een hoge scheurvastheid CG2 
(WA) conform DIN EN 13 888, bestand tegen reiniging met 
damp.

Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400), 
 Sopro TitecVoeg® breed 3 – 30 mm (TFb).

m²

140 Extra positie: 
Zetten van wandtegels – Epoxyhars:

Net als de vorige positie, echter de wandtegels zetten in een dunbed 
met epoxyharslijm R2 T volgens DIN EN 12 004. Het voegen van de 
tegels met reactieharsvoegmortel RG conform DIN EN 13 888.

Materiaal: Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500), 
 Sopro Voeg Epoxy (FEP).

m²

150 Verleggen van vloertegels:

tegel merk: _____________________ 
tegel soort: _____________________ 
tegel formaat: _____________________ 
tegel kleur: _____________________ 
slip weerstand: _____________________

Verleggen van de vloertegels in een dunbed met de Buttering-
Floating- methode op een systeemafdichting met hydraulisch 
verhardende, flexibele dunbedmortel C2 TE S1 conform DIN EN 
12 004.

m²
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Water inwerking W3-I met extra chemische inwerkingen,  DIN 18534

3.1Systeemafdichting met tegels en platen 3.3

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

Tegels voegen met zwaar belastbare, hydraulisch snel verharden-
de, 1-component voegmortel op basis van fijncement.  
Voegmortel met hoge scheurvastheid CG2 (WA) conform  
DIN EN 13 888, bestand tegen damp reiniging. 
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______  .

Materiaal: Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400), 
 Sopro TitecVoeg® breed 3 – 30 mm (TFb).

160 Extra positie: 
Verleggen van vloertegels – Epoxyhars:

Net als de vorige positie, echter de vloertegels zetten in een dunbed 
met epoxyharslijm R2 volgens DIN EN 12 004. Het voegen van de 
tegels met reactieharsvoegmortel RG conform DIN EN 13 888.

Materiaal: Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500), 
 Sopro Voeg Epoxy (FEP). 

m²

170 Aansluitvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, zwaar belastbare, 
voegkit bestand tegen chemicaliën vullen. 

Materiaal: SoproDur® HF-D VoegenDicht  
 zwaar belastbaar (HF-D 817).

De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de 
verwerking van de producten in acht te nemen:

– Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522) 
– Sopro Kwartszand grof (QS 511) 
– Sopro Kwartszand fijn 0,1 - 0,3 mm (QS 507) 
– Sopro Kristalkwartszand (KQS 607) 
– Sopro Bouwhars (BH 869) 
– Sopro Rapidur® B5 (767) 
– Sopro FlexAfdichtBand (FDB 524) 
– Sopro Afdichtmanchet wand (DMW 090) 
– Sopro Bewapening (AR 562) 
– Sopro AEB® (AEB 640) 
– Sopro PU-Dichtlaag wand/vloer (PU-FD 570/571) 
– Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400) 
– Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500) 
– Sopro TitecVoeg® breed (TFb) 
– Sopro VoegenEpoxy (FEP) 
– SoproDur® HF-D VoegenDicht (HF-D 817)

lfm



ZDB-Merkblad Oppervlakken buitenshuis, DIN 18 531, 
Balkons, loggia en arcades

183

Systeemafdichting met tegels en platen 3.4

Huis met balkon.

Terras/balkon afgedicht met een cementgebonden flexibele Dichtlaag 
(Sopro TurboDichtlaag 2-K), klaar voor de opvolgende betegeling

DIN 18531.

DIN 18 531

Met de publicatie van DIN 18 531 - afdichten van daken 
evenals van balkons, loggia‘s en arcades, zullen de vloeibaar 
te verwerken systeemafdichtingen in combinatie met kera-
mische afwerkingen in de toekomst worden gestandaardi-
seerd.

Dit betekent dat op balkons etc.

a. scheuroverbruggende minerale
 dichtlagen (CM) ≥ 2 mm
b. reactieharsen (CM) ≥ 1 mm 

a. scheuroverbruggende minerale 
    dichtlagen (CM)

en

b. reactieharsen (RM)

De minimale droge laagdikte van:

als gestandaardiseerde productoplossingen gebruikt  
worden.

moeten hierbij aangehouden worden. De Afdichtings-  
materialen worden in twee handelingen toegepast. 

Het afschot van het af te dichten oppervlak moet minstens 
1,5% zijn, dit geldt ook voor de volgende toplaag (kerami-
sche tegels).

Ontbrekende afschotten moeten door een afschotlaag 
(dekvloer, egalisatiemortel) worden gemaakt. Evenzo moe-
ten oneffenheden of gaten worden uitgevlakt. Voor deze 
werkzaamheden zijn Sopro Rapidur® M5, Sopro RAM 3® of 
Sopro Vario Nivelleer geschikt.
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Systeemafdichting met tegels en platen 3.4

Terras met betegeling.

Temperatuurwissel
-20°C tot +80°C

Mechanische
belasting

Balkon/terras (boven bewoonde ruimte) met de juiste belastingen.

Constructies buitenshuis worden over het algemeen bloot-
gesteld aan hoge belastingen door natuurlijke verwering.

De temperatuurveranderingen die plaatsvinden leiden in de 
constructie tot constante lengte veranderingen, hetgeen 
leidt tot spanningen in de totale structuur.

Balkons moeten daarom zorgvuldig worden gepland en 
geconstrueerd om scheuren en holle lagen in de bekleding 
te voorkomen.

De tegelverlegging moet grotendeels vrij zijn van holle ruim-
ten. DIN 18 157 vereist hier het verleggen met de gecombi-
neerde methode.

Voor de verlegging beveelt Sopro een twee componenten, 
watervrije, cementgebonden, zeer flexibele (S2) reactieve 
dunbedmortel (Sopro megaFlex/Sopro megaFlex-turbo) met 
vloeibedeigenschappen aan om de gewenste goede bed-
ding van de tegels op de systeemafdichting (Sopro 
TurboDichtlaag 2-K) te bereiken.

Het voegen gebeurt met Sopro FlexVoeg plus, een wateraf-
stotende, uitbloeïngs-vrije en flexibel ingestelde cementge-
bonden voegmortel.

Oppervlakken buitenshuis moeten bestand zijn tegen alle weersomstan-
digheden.
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Systeemafdichting met tegels en platen 3.4

De afdichting van balkons of daken moet worden uitge-
voerd als afdichting tegen niet drukkend water. De afdich-
ting moet desalniettemin in staat zijn om tijdelijk staand 
water (bijv. plassen) tegen te houden.

Voor verwerking volgens DIN 18 531 moet het volgende in 
acht worden genomen:

- Het verleggen van tegels en platen moet gebeuren met 
  een op de afdichting afgestemde dunbedmortel (bijv.  
 Sopro megaFlex S2/ Sopro megaFlex S2 turbo).

- De platen moeten grotendeels volledig ingebed zijn.

- Het regelmatig verleggen in de voeg (kruisvoeg) heeft  
 de voorkeur.

- De verwerking moet worden uitgevoerd in een tempera- 
 tuurbereik van + 5°C en max + 30°C.

Afhankelijk van de temperatuur op de bouwplaats, kan het 
verstijvings- of verhardingsgedrag van de dunbedmortel 
veranderen.

Afhankelijk van het weer kan het handig zijn om mortelsys-
temen met snelle instelling te gebruiken.

De oppervlakken moeten in het algemeen tijdens het uit-
harden worden beschermd door passende maatregelen (in 
het geval van regen - irrigatie, in het geval van zonnestraling 
- verbranding van de mortel).

Water/vocht inwerking conform DIN 18 531

DIN 18 531-1 Eisen, planning en uitvoeringsbeginselen.

Als oppervlakken buitenshuis moeten worden geïnstalleerd tijdens het 
koude jaargetijde, dan moeten deze worden beschermd door behuizing 
en, indien nodig, verwarming tijdens de installatie.
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Systeemafdichting met tegels en platen 3.4

Systeemopbouwen

Volgens het ZDB-merkblad „Aanwijzingen voor de uitvoe-
ring van systeemafdichtingen met bekledingen en afwerkin-
gen van tegels en platen voor binnen- en buitenshuis“ 
hebben de nu gestandaardiseerde, cementgebonden, flexi-
bele dichtlagen hun nut in de praktijk al vele jaren bewezen.

De baanvormige afdichtingen met tegels en platen ontwik-
kelen zich in toenemende mate als een afdichtingsmaatre-
gel parallel aan de vloeibare systemen.

Verder bestaat de mogelijkheid, parallel aan de systeemaf-
dichtingen, wanneer de situatie het toestaat, deze met een 
drainerende mono-korrelmortel uit te voeren om de con-
structie zo snel te ontwateren.

Om buiten afdoende tegel- en afdichtingswerkzaamheden 
te kunnen uitvoeren, moeten de ondergronden een 
bepaalde leeftijd hebben (dekvloeren, bereiken van de 
beloopbaarheid ca. 3 – 5 dagen, beton, gezien de krimp ten 
minste 3 maanden).

Terwijl binnen het droogproces er toe kan leiden dat het 
restvocht van de dekvloer tegen nul loopt (➥ residuele 
vochtgehalte belangrijk), stelt zich buiten een evenwicht 
vochtgehalte van 3-6% in.

De bekende vervormingen als gevolg van de verlaging van 
het bouwdeel in combinatie met keramische top bekledin-
gen, veroorzaakt door het drogen, zijn niet bekend buitens-

huis en blijven uit. Er moet op gelet worden, dat buiten in 
het algemeen alleen water-ongevoelige oppervlakken  
worden gebruikt (beton, cementdekvloer, cementgebonden 
platen).

De volgende omschreven systeemopbouwen vloeien 
hier uit voort:

1  Balkonopbouw met Sopro Dichtlaag Flex  
(tegelformaten tot 60 x 60 cm)

2  Balkonopbouw met Sopro Afdichtings-  
en Ontkoppelingsrol plus  
(tegelformaten > 60 x 60 cm)

3  Drainerende dekvloeropbouw met Sopro 
Drainage Mortel

6

4

2

0
t

%

binnen buiten

Droog gedrag van cementdekvloeren.

Balkon met tegelafwerking.
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Systeemafdichting met tegels en platen 3.4

Balkon (kraag plaat) met systeemafdichting/systeemopbouw.

6

Loggia met woonruimte in de kelder.

D

R F 5 2 1 B
P

4

3

PE

4 F5DD DS2 E A

Beleid voor plat dak

Bevindt zich onder het balkon of terras een bewoonde ruimte, dan moet deze conform de richtlijnen van platte daken 
vormgegeven worden. Met andere woorden, een isolatielaag met dampscherm en baanafdichting moet voor de dekvloer- 
en tegelwerkzaamheden worden ingebouwd. Vanwege doorslaand vocht alsook mogelijke verschijnselen door opvriezen en 
uitbloeien moet de dekvloer aanvullend worden afgedicht met een systeemafdichting. Een drainerende dekvloer opbouw is 
in deze situatie eveneens mogelijk (zie pagina 174)

1 Afschot (Pos. 020)

2 Minerale afdichting in twee  
arbeidsgangen (Pos. 080)

3 Sopro Afdichtband (Pos. 060)

4 Flexibele dunbedlijm(Pos. 100)

5 Cementgebonden, flexible  
voegmortel (Pos. 100)

6 Elastische voeg (Pos. 120)

B Beton/balkon kraagplaat

A Baanafdichting

D Isolatie/isolatie stroken

E Dekvloer

F Tegel

P Stuc

PE PE-Rondsnoer(opvulmateriaal)

R Afvoer goot profiel

DS Damp afsluiting

Bij de uitvoering van balkons wordt een onderscheid gemaakt tussen vrij overhangende structuren en balkons boven 
bewoonde ruimten. Terrassen kunnen aarde-rakend alsook boven bewoonde ruimten gerangschikt zijn. 

Bouw soorten
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6 5 F 4 2 3 1

1  Balkonopbouw met Sopro Dichtlaag Flex 1-K (tegelformaten tot 60 x 60 cm)

1 Afschot (Pos. 020)

2 Minerale afdichting in twee  
arbeidsgangen (Pos. 080)

3 Sopro Afdichtband (Pos. 060)

4 Flexibele dunbedlijm(Pos. 100)

5 Cementgebonden, flexible  
voegmortel (Pos. 100)

6 Elastische voeg (Pos. 120)

F Tegel

Balkonopbouw met Sopro Dichtlaag Flex 1-K op een kraagplaat.

De flexibele, cementgebonden dichtlaag heeft zich als beste 
bewezen als ongecompliceerd afdichtingsmateriaal.Hij 
wordt in twee arbeidsgangen met 2 mm totale laagdikte 
aangebracht – de cementdekvloer, het afschot of betonnen 
ondergrond wordt voor het aanbrengen mat vochtig voor-
bevochtigd. Voorstrijken is niet absoluut noodzakelijk.

Het restvochtgehalte van de bouwdelen is voor het aan-
brengen van de dichtlaag buitenshuis te verwaarlozen, 
omdat deze in vergelijk met binnen nooit volledig uitdro-
gen.  

Aanbrengen van de flexibele, minerale Dichtlaag.

Opmerking: 

Ook wanneer reactiehars als afdichtingsmaatregel voor 
gebruik buitenshuis is toegestaan, zou men vanwege 
hun goede waterdamp doorlaatbaarheid de voorkeur 
moeten geven aan de flexibele, cementgebonden 
dichtlagen.

Licht voorbevochtigen van de ondergrond voor het aanbrengen van de 
flexibele Dichtlaag.  
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Systeemafdichting met tegels en platen 3.4

Afdichten:

Laag op afschot:

Verlijmen:

Voegen:

Sopro megaFlex S2

Sopro RAM 3® Renovatie- 
& Uitvlakmortel

Sopro FlexVoeg plus

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

C2 E S2

Sopro megaFlex S2 
turbo

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

C2 EFS2

Sopro Turbo-
Dichtlaag 2-K

Sopro
Bauchemie GmbH

Systeemopbouw

Voeg

Ondergrond

1. Dichtlaag 

2. Dichtlaag

Contactlaag

Kambed

Product aanbeveling
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Verwerkingsstappen

1 Aanbrengen van het afschot (Sopro RAM 3®) of Sopro Rapidur® 
M5 Snelle Dekvloermortel) of systeemdekvloer „vers-in-vers“ met 
hechtbrug.

2 Met afschot voorbereid oppervlak voor het aanbrengen van de sys-
teemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex 2-K).

4 Afgedicht balkon met Sopro TurboDichtlaag Flex 2-K in twee ar-
beidsgangen met een gezamelijke droge laagdikte van 2 mm.

3 Integratie en bevestiging van het afdichtband en vormdelen met 
Sopro TurboDichtlaag Flex 2-K aan het begin van de afdichtwerk-
zaamheden.

5 Aanbrengen van de platen in het voorbereide Sopro megaFlex S2 
lijmbed.

6 Tegels verlegd met zeer flexibele dunbedlijm Sopro megaFlex S2 en 
gevoegd met Sopro FlexVoeg plus.
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Verwerkingsstappen, aansluiting op een raam-/deurelement

1 Afstellen van de dekvloer of het afschot onder een hoek van 45° 
voor het deurelement.

2 Aanbrengen van het Sopro Flex AfdichtBand in de af te dichten 
voeg.

3 Afdichten van de voeg met Sopro TurboDichtlaag 2-K. 4 Afgedicht balkon met aansluiting op het deurelement.

5 Na het instellen van een randisolatieband wordt de holte gevuld 
met een krimparme en capillair dichte reactieharsmortel. 

6 De verlegging van tegels wordt uitgevoerd met de dunbed methode 
met Sopro megaFlex S2. Tot aan het deurelement wordt de afslui-
ting uitgevoerd met een spalk.
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2  Balkonopbouw met Sopro AEB® Afdichtings- Ontkoppelingsrol  
 (tegelformaten > 60 x 60 cm)

1 Sopro RAM 3®

2 Sopro AEB® Afdichtings-  
en Ontkoppelingsrol plus

3 AEB® Afdichtband

4 Flexibele dunbedlijm

5 Sopro DF 20®

6 Sopro Keramiek Siliconen

7 Afdichtbandlijm  
Racofix® Montagekit

F Tegel

De Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelingsrol plus is een flexibele, water-
dichte, scheuroverbruggende en spanningsafbouwende rol. Door de combinatie 
van een afdichtmembraan met een ontkoppelingslaag in de sandwich bouwwijze 
ontstaat in ingebouwde toestand een waterdichte, als ervoor zwaar belastbare, 
maar door de ontkoppelingslaag zeer spanningsafbouwende constructie.  

De rol is eenvoudig te verlijmen op de af te dichten ondergrond met een flexibele 
dunbedlijm. Ze wordt niet overlappend verlegd, maar gestoten. De stootverbin-
dingen worden met Sopro AEB® Afdichtbanden met gebruik van Sopro Racofix® 
Montagekit, Sopro Racofix® Montagekit S of Sopro Turbo Dichtlaag 2-K verlijmd.

Aansluitend volgt de verlegging van tegels met Sopro S2/Sopro mega Flex S2 
turbo, een zeer flexibele, watervrije dunbedlijm, op het afgedichte oppervlak.

Het gebruik van Sopro AEB® Afdichtings- Ontkoppelingsrol plus in combinatie 
met de zeer flexibele, watervrije Sopro megaFlex S2/Sopro megaFlex S2 turbo-lij-
men staat toe ook keramiek met formaten > 60 x 60 cm zeker te verleggen.

Sopro AEB® plus 
Afdichtings- en Ontkoppelingsrol plus

Sopro AEB® 
Afdichtband

Racofix® Montagekit

Sopro megaFlex S2 
 turbo

Sopro megaFlex S2

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

CC22 EFS2S2

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

CC22 E S2S2

6 5 F 4 43 3 72 1

Opmerking:

Omdat tot nu toe baanvormige systeemafdichtingen nog niet voor gebruik 
buitenshuis opgenomen zijn in de norm, gat het nog om een uitzonderlijke 
constructie, welke moet worden overeengekomen met de klant.



ZDB-Merkblad Oppervlakken buitenshuis, DIN 18 531, 
Balkons, loggia en arcades

193

Systeemafdichting met tegels en platen 3.4

Sopro AEB® plus Afdichtings- 
en Ontkoppelingsrol plus

Sopro  
AEB® Afdichtband

Racofix® 
Montagekit/ 
Racofix® 
Montagelijm S

Afdichten: Bindend wanneer formaat > 60 x 60 cm

Laag op afschot:

Verlijmen:

Verlijmen:

Voegen:

Sopro RAM 3® Renovatie- 
& Uitvlakmortel

Sopro megaFlex S2 
turbo

Sopro megaFlex S2 
turbo

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

C2 EFS2

Sopro megaFlex S2

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

C2 E S2

Sopro megaFlex S2

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

C2 E S2

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

C2 EFS2

Sopro  
TurboDicht laag 
2-K

Sopro FlexVoeg plus

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Systeemopbouw

Tegel

Lijm

Ondergrond

AEB® plus

AEB® Afdichtband 
op de naden

Lijm

Product aanbeveling
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Verwerkingsstappen op een terras met AEB® plus*

1 Oude, draagkrachtige tegels op een terras. 2 Uitvlakken van onvolkomenheden met Sopro RAM 3® als voorberei-
dende werkzaamheden voor de afdichting.

5 Aandrukken van de AEB® plus Afdichtings- en Ontkoppelingsrol 
plus in het lijmbed.

6 Sopro AEB® plus Afdichtings- en Ontkoppelingsrol plus wordt sto-
tend verlegd.

3 Aanbrengen van Sopro megaFlex S2 voor het verlijmen van de 
Sopro AEB® plus Afdichtings- en Ontkoppelingsrol plus.

4 Verleggen van der AEB® plus Afdichtings- en Ontkoppelingsrol plus 
in het voorbereide lijmbed.

* Nader overeen te komen als een speciale constructie.
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Verwerkingsstappen op een terras met AEB® plus*

7 Aanbrengen van de Sopro Racofix® Montagekit voor het afdichten 
van de naden.

8 Verdelen van de Sopro Racofix® Montagekit met een tanding op de 
naden.

9 Beplakken van de naden met het Sopro AEB® Afdichtband. Opti-
oneel kan de waterdichte verlijming van het afdichtband ook met 
Sopro Racofix® Montagekit S of Sopro Turbo Dichtlaag 2-K gedaan 
worden.

10 Sopro megaFlex S2 – flexibele dunbedlijm met vloeibed eigen-
schappen.

11 Opkammen van Sopro megaFlex S2 op het afgedichte oppervlak. 12 Inleggen van de platen in het voorbereide lijmbed.

* Nader overeen te komen als een speciale constructie.
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Opbouwen van een balkon met Sopro Drainage Mortel
Zie hiervoor ook hoofdstuk 6 „Natuursteen zeker verleggen“ onder 6.4 
„Drainerende verlegsystemen“.

Om een snelle afwatering  
in de constructies met keramische 
tegels, en in het bijzonder bij de verleg-
ging van natuursteen te kunnen garan-
deren en daarmee het uitbloei- en ver-
kleuringsgedrag van het afwerkingsmate-
riaal tot een minimum te beperken, is het 
raadzaam om de verlegging met Sopro 
Drainage   Mörtel eXtra uit te voeren. Door 
zijn een-korrelige opbouw bezit de mortel 
een zeer hoge waterdoorlatendheid, 
welke het snel afvloeien van water op een 
afdichtingslaag (Sopro Dichtlaag Flex, 
Sopro Thene®) mogelijk maakt. 

De constructie is niet gevoelig voor vorst, 
omdat ze geen capillair effect heeft en 
zoveel holtes heeft, dat er zich bij de vor-
ming van ijskristallen van het water geen 
expanderende werking is en de daaruit 
resulterende bekende hechtschade ver-
meden wordt.

De drainage mortel is als tegellijm in een 
systeem of ook in de juiste dikte (min. 
50 mm) voor het maken van een lastver-
delende laag op een zwevende of schei-
dingslaag in te zetten.   

3  Drainerende dekvloer 

1 Sopro Dichtlaag Flex  
in twee arbeidsgangen, 
of SoproThene® Bitumen-
Afdichtingsrol

2 Sopro FlexVoeg plus

3 Sopro Drainage Mortel eXtra

4 Sopro Hechtlaag Flex/ 
Flexibele dunbedlijm

5 Sopro Uitvlakmortel Trass of  
Sopro RAM 3® Renovatie &  
Uitvlakmortel

6 Sopro Drainage Mat*

B Beton

F Tegel

Verleggen van tegels op een drainerende dekvloer met de dunbed methode.

* De Sopro Drainage Mat moet hoofdzakelijk als beschermingslaag en voor een betere afvoer van 
het water op het afdichtlaag gelegd worden. 

Gemakkelijke water afvoer van een drainerende 
dekvloer- proef plaat.

Sopro Drainage Mortel eXtra
Waterdoorlatendheid: ca. 3,2 l/(m2 x s)

1 3 26 4 5 FB
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Drainerende dekvloer opbouw met Sopro Drainage Mortel extra

Sopro Drainage Mortel 
eXtra

Wanneer grote balkons/terrassen gepland worden,  waar 
geen rekening kan worden gehouden met voldoende 
afschot, dan moet de opbouw van de drainerende dekvloer 
aanvullend of altijd van een drainagemat worden voorzien.   
Het stromende water kan zo ongehinderd afvloeien – ach-
terblijvend water wordt verhinderd.
De drainerende dekvloer kan op een eerder beschreven 
cementgebonden, flexibele systeemafdichting alsook op 
een, volgens DIN 18 195 (Bitumenrol) afgedicht opper-
vlak worden opgebouwd. Bij uitgevoerde afdichtingen vol-
gens de richtlijnen voor platte daken (oppervlakken met 
bewoonde ruimten) welke altijd een lastverdelende plaat 

Sopro Drainage 
Mat
8 mm

1 Systeemafdichting  
Sopro Dichtlaag Flex 

2 Flexibele dunbedmortel/ 
Hechtlaag Flex

3 Sopro FlexVoeg plus

4 Sopro Drainage Mortel eXtra

5 Sopro Drainage Mat

6 Sopro Vario Nivelleer  
of Sopro RAM 3® Renovatie-  
& Uitvlakmortel

7 Sopro Keramiek Siliconen

A Baanafdichting

D Isolatie/randisolatieband

DS Damp afsluiting

F Tegel

Loggia met woonruimte in de kelder.

F 1 2 3 4

3 F D DS A 7D 2 4 5

5 6

voor de plaatsing van starre afwerkingsmaterialen nodig 
maken, is deze manier van bouwen te prefereren. Het voor-
deel ligt in de „eenvoudige“ manier van bouwen met het 
effect, dat de opbouw zich binnen zeer korte ontwatert en 
daarmee het afwerkingsmateriaal zeker ligt.  
Opmerking: Drainerende voegmortels zijn op deze opper-
vlakken in vergelijking met aarde rakende oppervlakken niet 
aan te bevelen. Het oppervlaktewater moet oppervlakkig 
over een afschot afgevoerd worden en niet door de gehele 
constructie. Voor het sluiten van de voegen moet Sopro 
FlexVoeg plus gebruikt worden. 
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Sopro Drainagemortel 
eXtra

Sopro megaFlex® TX

Sopro Drainagemat 

Verlegging op last verdelende laag

Sopro megaFlex S2 
turbo

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

Sopro  
Dichtlaag 
Flex 1-K snel

Sopro  
Dichtlaag  
Flex 1-K

Sopro Turbo-
Dichtlaag 2-K

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

C2 EFS2

Sopro FlexVoeg plus

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Systeemopbouw

Voeg

1. Dichtlaag 

2. Dichtlaag 

Drainagemat
Drainagemat

Drainerende dekvloer

Lijmlaag

(enkel op de achterzijde van de tegel

aanbrengen)

Product aanbeveling

Sopro ZR Turbo XXL
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Verwerking

1 Baanafdichting met SoproThene® Afsluitband Aluminium op het 
deur element.

2 Baanafdichting afgedekt met Sopro Drainage Mat. Op het deur ele-
ment is Sopro Randisolatieband geplakt.

3 De ACO-Afsluitgoot wordt bij de deur op de gewenste hoogte in-
gesteld.

4 De Sopro Drainage Mortel eXtra wordt in een minimale laagdikte 
van 50 mm op de Sopro Drainage Mat aangebracht. Aansluitend 
voorgedicht en afgezogen

5 De betegeling vindt gelijk „nat-in-nat“ bijv. met Sopro megaFlex® 
TX plaats.

6 De tegels sluiten aan op de bovenkant van de ACO-goot.
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Verwerking

7 Het voegen van het oppervlak wordt uitgevoerd met Sopro Flex-
Voeg plus.

8 Ter bescherming van de afdichting en een schone afvoer van het 
water uit de druiprand van het deur element in de goot (ACO) 
moet een metaalplaat van Spengler ingezet en vastgezet worden.

9 Om de goot veilig af te voeren, moet deze via een aftakkanaal op 
een afvoer in de vloer worden aangesloten.

11 De drainerende tegellijm omsluit het aftakkanaal.

10   Vloerafvoeren (ACO) geplaatst in het midden van een oppervlak 
kunnen ook worden ontwatert via een aftakkanaal.
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Terrassen

In toenemende mate worden dikke grote keramische platen voor de vormgeving en de bevestiging van oppervlakken bui-
tenshuis aangeboden. Deze nieuwe generatie keramische platen is in vrijwel elke grootte en in een onbeperkte verschei-
denheid aan afwerkingen verkrijgbaar.

Nieuwe generatie keramiek in verschillende formaten voor terrassen.

Het bijzondere van de platen is hun dikte, die zich tussen 
2 – 3 cm bevindt. Er zijn, afhankelijk van het latere gebruik, 
verschillende opties voor de verlegging van deze materialen 
mogelijk. Beslissend criterium is de te verwachten belasting 
van verkeer. 

Natuurlijk heeft een vaste verlegging op een betonnen 
vloerplaat of een voldoende dik gedimensioneerde drai-
nage mortel zich als de beste oplossing bewezen. Helaas is 
dit niet altijd mogelijk of blijkt te duur te zijn. In dit geval, 
bestaat ook de mogelijkheid, gedeeltelijk gebonden te 
bouwen. 

De platen geheel los te verleggen, is niet aan te bevelen. 
Dit komt mede door het feit dat de platen, ondanks hun 
2 cm dikte bij belasting op de rand van de plaat kunnen 
wippen of verschuiven, met als gevolg dat het oppervlak 
beschadigt. De reden hiervoor is de hefboomwerking en de 
onvoldoende vertanding van de platen met elkaar via hun 
flanken.

Vooral bij het bouwen van terrassen met bijbehorende 
verkeersbelastingen is de hierboven genoemde gebonden 
of gedeeltelijk gebonden bouwmethode geschikt voor het 
verleggen van de platen. Dit geeft de klant een gesloten 
terras dat gemakkelijk te onderhouden is en niet verandert 
qua vlakheid.

Keramische platen op een kiezelbed met verschillende belastingen en de onaangename wip-effecten en vorming van beschadigingen.
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Bouw van een terras met 2 cm keramische platen met de gebonden methode

Installatie van de ongebonden vorst beschermingslaag. Verdichten van de ongebonden draag- en vorst beschermingslaag.

Het mengen van de drainerende mortel voor de laag bedding met een 
dekvloerpomp.

Verdichten en afreien van de drainerende mortellaag op de gewenste 
hoogte.

Het opkammen van Sopro megaFlex S2 Flexlijm op de achterkant van de 
plaat voor de verlegging met de Buttering methode.

Verlegd afwerkingsmateriaal, klaar voor het voegen met Sopro FlexVoeg 
plus.
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Gedeeltelijk gebonden verlegging op  
terrassen

Als duidelijk is bepaald dat alleen voetgangersverkeer op 
het terras plaatsvindt, is een gedeeltelijk gebonden con-
structie mogelijk.

Om deze variant te laten werken, moet met bepaalde para-
meters rekening worden gehouden.

Opbouw:

• Verdicht en voldoende gedimensioneerde  
vorstbeschermingslaag.

• Beddingssplit – gebroken, scherpe korrel, verdicht.

• Randafwerking van het oppervlak (randstenen etc.).

• Verlegging van platen met op de rugzijde opgekamde 
tegellijm (Sopro’s No.1 Flexlijm etc.) voor de vertanding 
van de plaat met de split.

• Vullen van de voegen met Sopro Solitair® F20 door het 
inwassen van de mortel met een waterslang.

• Als de Solitair voeg is uitgehard blijft ze drainerend.

Tegellijm (Sopro’s No.1 Flexlijm –
Vertandingshechtbrug)

Vorstbeschermingslaag  
(verdicht)

In de lijm gebonden korrels split.  
Er ontstaat een ruwe en vertande  
rugzijde van de plaat, welke niet  
meer is te verschuiven.

Sopro Solitair® F20 met hoge  
vul- en verdichtingsgraad

Beddingssplit (gebroken  
korrel), 4 – 5 cm dik

Plaat

Lijm (bijv. Sopro’s No.1 Flexlijm) wordt op de 
rugzijde van de plaat aangebracht.

De ingebonden korrels split op de rugzijde zijn 
goed te herkennen. 

Gemakkelijk voegen van de Sopro Solitair® F20 
met een waterslang en rubberen schuiver.

Sopro Solitair® F20
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Opbouw met tegels volgens de platte dak richtlijnen op de buitenste 
oppervlakken boven bewoonde ruimten. 

Speciale toepassingen  
balkonopbouw met geringe opbouwhoogte

Door verschillende omstandigheden op de bouwplaats zijn 
de noodzakelijke opbouwhoogten niet altijd haalbaar. Met 
cementdekvloer vervaardigde zwevende constructies en 
constructies op scheidingslagen vereisen een minimale dikte 
om de resulterende trekspanningen zonder schade te kun-
nen opnemen.  
Door de opname van de reactieve harsen in de DIN EN 
13813 als nieuw bindmiddel voor het vervaardigen van 
dekvloeren is het echter toch mogelijk, in dunne lagen, 
zwevende dekvloeren te produceren.

De veldlengtes moeten beperkt worden tot max. 3 m, de 
veldgrootten mogen niet meer bedragen dan ca. 8 – 9 m².

Een opbouw volgens de richtlijnen platte daken, 
ondanks onvoldoende hoogte voor de totale constructie, is 
door een last verdelende, zwevende laag, gemaakt met 
Sopro Epoxy Mortel (min. 2 cm), mogelijk.

Onafhankelijk hiervan is de Sopro Epoxy Mortel in ver-
schillende dikten (bijv. afschot) in te bouwen, zonder dat 
er spanningen optreden, omdat hij krimpvrij uithardt.

1 Systeemafdichting  
Sopro Turbo Dichtlaag 2-K

2 Afdichtband

3 Flexibele dunbedlijm

4 Sopro FlexVoeg plus

5 Sopro Sanitair Siliconen

6 Afschot met Sopro RAM 3® Reno-
vatie- & Uitvlakmortel of 
Sopro Vario Nivelleer

7 Dunne laag dekvloer gemaakt met 
Sopro Epoxy Mortel

A Baanafdichting

B Beton

D Isolatie

DS Damp afsluiting

F Tegel

AF Oude tegelafwerking

Sopro Epoxy Mortel
Buigsterkte: ≥ 15 N/mm² 

Drukvastheid: ≥ 60 N/mm²

Nieuwe opbouw op oude tegelafwerking 

Oude afwerkingen kunnen na beoordeling van hun draagkracht zonder demontage opnieuw worden betegeld. Na een  
reiniging en het mechanisch ruw maken van de oude bekleding is een systeemafdichting met Sopro Turbo Dichtlaag aan te 
brengen. Vervolgens kan de betegeling met Sopro megaFlex S2/Sopro megaFlex S2 turbo plaatsvinden.

Andere toepassingsgebieden van de krimpvrije Sopro Epoxy 
Mortel zie ook hoofdstuk 11 „Ondergronden uitvlakken en 
nivelleren“.

5 4 F 3 1 2 AF

Sanering.

2 cm

1 3 4 7 A D 6 B DS F
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de ondergrond:

Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stof-
fen, stofresten grondig zuigen. Materiaal opnemen en verwijde-
ren. 

m²

020 Afschot:

Afschot met hydraulisch verhardende, trashoudende, standvaste 
nivelleer (voor laagdikten 3 – 30 mm) vervaardigen. 
Voorbehandeling van de ondergrond met kunstharsemulsie ter 
verbetering van de hechting. Verwerking van nivelleer met 
kunsthars emulsie „nat-in-nat“. Nivelleer glad en egaal afreien.

Laagdikte in het midden _______ mm. Afschot ____%.

Materiaal: Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel 
 (RAM 3 454), 
 Sopro Vario Nivelleer (VS 582), 
 Sopro Hecht-emulsie (HE 449).

m²

030 Eventuele positie:  
afschot op ruw beton:

Snelle cementdekvloer als systeemdekvloer (D ≥ 25 mm) met de mini-
male kwaliteit CT-C25-F4 conform DIN 18 560-3 en DIN EN 13 813 
als onderbouw voor de navolgende opbouw van vloeren om het 
benodigde afschot te bereiken. Vervaardigen met snelle cement-
dekvloer van met kunststof verrijkt speciaal bindmiddel en dek-
vloerzand 0/8 met de mengverhouding  1 : 4 tot 1 : 5 in 
gewichtsdelen. 
Voorbehandeling van de ondergrond met cementgebonden, met 
kunststof verrijkte contactlaag als hechtbrug. De verwerking van 
dekvloer materiaal met contactlaag volgt „nat-in-nat“. Dekvloer 
verdichten en het oppervlak voor de opname van de systeemaf-
dichting met tegels in een dunbed even en glad afreien.

Dikte dekvloer in het midden_______ mm. Afschot ____ %. 

Materiaal: Sopro Hechtbrug Flex (HSF 748), 
 Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloerzand 0/8.

m²

040 Eventuele positie: 
dunne dekvloer op scheidingslaag of op warmte-isolatie:

Stellen en vastzetten van een randisolatieband op opgaande 
bouwdelen. Vervaardigen van een dunne 2-componenten 
Epoxyhars dekvloer op scheidingslaag of warmte-isolatie De lijm 
is vanwege zijn druk- en buigvastheden geschikt voor laagdikten 
vanaf 20 mm. Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de 
opname van de systeemafdichting met tegels in een dunbed 
even en glad afreien. Veldindeling ≤ 3,0 x 3,0 m, velden schei-
den met randisolatieband.

Dikte dekvloer in het midden_______ mm. Afschot ____ %. 

Materiaal: Sopro Epoxy Mortel (EE 771).

m²
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

050 Eventuele positie:  
fijne smeerlaag:

Vervaardigen van een fijne smeerlaag (laagdikte 1 – 5 mm)  
voor het sluiten van kleine poriën en gaten, met hydraulisch ver-
hardende flexibele dunbedlijm. Voor de opname van de latere 
systeemafdichting op wanden of vloeren.

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

m²

060 Afdichten van bewegings- en aansluitvoegen, hoeken:

Zeer elastisch,met stof beklede beveiligingsafdichtband alsook 
geprefabriceerde interieur en exterieur hoeken over de aansluit- 
en bewegingsvoegen alsook hoeken van muren met systeemaf-
dichtingsmateriaal vastzetten en volledig bedekken. Stotend 
overlappend uitvoeren.

Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438), 
 Sopro Afdichthoek interieur/exterieur (DE 014/015).

lfm

070 Eventuele positie:  
Afdichtingsaansluiting op afvoeren in vloeren:

Stapel elementen van de afvoer plaatsen en met hydraulisch snel 
verhardende, krimpvrije speciale gietmortel volgieten. Aansluiten 
van de systeemafdichting aan de afdichtflens van het stapel ele-
ment onder aanbrengen van een alkali bestendig glasvezelweef-
sel ter versterking.

Materiaal: Sopro VM 12 Gietmortel 2-12 cm (VM 12 745), 
 Sopro Wapening (AR 562).

Stk.

080 Oppervlakte afdichting op vloeren (FBK B0) 
met Flexibele Dichtlaag:

Minerale ondergrond buitenshuis licht mat vochtig voorbevochti-
gen. Vloeren, inclusief plinten met flexibele, cementgebonden 
Dichtlaag in min. twee arbeidsgangen  
met de smeer methode een laag aanbrengen. Plinten moeten 
tot op 15 cm boven OKFFB worden afgedicht. Het aanbrengen 
van iedere laag moet zonder fouten en met een gelijkmatige 
dikte plaats vinden. Laag iedere keer laten drogen. Totale droge 
laagdikte min. 2,0 mm. 

Materiaal: Sopro TurboDichtlaag 2-K (TDS 823). 

m²
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

090 Eventuele positie:  
Afdichting van oppervlakken met een dunne  
afdichtingsrol met ontkoppelende laag  
(bij tegelformaten ≥ 60x60 cm):

Het afdichten van de vloer en plinten met een flexibele, span-
ningsafbouwende en waterdichte afdichtings- en ontkoppelings-
rol (bindend noodzakelijk, wanneer tegels met formaat ≥ 60 x 
60 cm buitenshuis worden gelegd). 
De met vlies beklede rol met cementgebonden, flexibele dun-
bedlijm C2 FTE en minstens S1 conform EN 12 004 volzat verlij-
men. Stootnaden moeten met een speciale kit continu en 
Afdichtband waterdicht worden verlijmd.  Baandikte = 1,1 mm. 
Plinten moeten tot op 15 cm boven OKFFB afgedicht worden.  

Materiaal: Sopro megaFlex S2 turbo (MEG 666), 
 Sopro AEB® plus Afdichtings- en 
  Ontkoppelingsrol plus (AEB plus 639), 
 Sopro AEB® Afdichtband (AEB 641) 
 Sopro Racofix® Montagekit (RMK 818), 
 Sopro Racofix® Montagekit S (MKS 819)

lfm

100 Balkon randprofiel/druiprand installeren:

Hoekig balkon randprofiel of druiprand met bevestigingsflens 
met flexibele tegellijm bevestigen.

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

m²

110 Verleggen van vloertegels:

tegel merk: _____________________ 
tegel soort: _____________________ 
tegel formaat: _____________________ 
tegel kleur: _____________________ 
slip weerstand: _____________________

Grotendeels holtevrij leggen van vloertegels in een dunbed op 
systeemafdichting met 2-componenten, cementgebonden en 
zeer flexibele nivelleer, C2 E S2 conform DIN EN 12 004.

Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende, trashoudende, 
zeer flexibele voegmortel voegen. CG2 (WA) conform DIN EN 13 
888.

Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro megaFlex S2 turbo (MEG 666), 
 Sopro FlexVoeg plus (FL plus)

m²
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

120 Zetten van plinten tegels:

tegel merk: _____________________  
tegel soort: _____________________  
tegel formaat: _____________________  
tegel kleur: _____________________

Het zetten van plint tegels in een dunbed op een systeemafdich-
ting met hydraulisch verhardende flexibele dunbedlijm, C2 TE S1 
conform DIN EN 12 004.

Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende, trashoudende, 
zeer flexibele voegmortel voegen. CG2 (WA) conform DIN EN 13 
888. 

Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro megaFlex TX (MEG 667),  
 Sopro FlexVoeg plus (FL plus).

lfm

130 Aansluitvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende 
kit vullen. 

Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen. 

De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de 
verwerking van de producten in acht te nemen:

– Sopro Hechtemulsie (HE 449) 
– Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel (RAM 3 454) 
– Sopro Vario Nivelleer (VS 582) 
– Sopro Rapidur® B5 (767)  
– Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748) 
– Sopro Epoxy Mortel (EE 771) 
– Sopro VM 12 Gietmortel 2-12 cm (VM 12 745) 
– Sopro Wapening (AR 562) 
– Sopro Voorstrijk (GD 749) 
– Sopro Afdichtband (DB 438) 
– Sopro Afdichthoek interieur/exterieur (DE 014/015) 
– Sopro Turbo Dichtlaag 2-K (TDS 823) 
– Sopro AEB® plus Afdichtings- en Ontkoppelingsrol plus 
 (AEB plus 639) 
– Sopro AEB® Afdichtband (AEB 641) 
– Sopro Racofix® Montagekit (RMK 818) 
– Sopro Racofix® Montagekit S (MKS 819) 
– Sopro megaFlex S2 turbo (MEG 666) 
– Sopro megaFlex TX (MEG 667) 
– Sopro FlexVoeg plus (FL plus) 
– Sopro Sanitair Siliconen

lfm
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Evaluatie en testen  
van systeemafdichtingen

Bij de conform DIN 18 534 deel 3 toegestane afdichtmateri-
alen, gaat het om vloeibaar te verwerken materialen, welke 
met de volgende tegelafwerking een verband vormen en als 
gezamelijk systeem te beoordelen zijn. De vloeibare afdicht-
materialen moeten in minimaal twee arbeidsgangen aange-
bracht worden en moeten een zekere droge laagdikte 
bereiken. De aard en manier, waarop de verwerker de mate-
rialen aanbrengt, is vrij en uiteindelijk afhankelijk van zijn 
kunnen. Gebruikelijke methode zijn het smeren, walsen, 
kwasten of spuiten. Onafhankelijk van de gekozen metho-
de moet afhankelijk van het materiaal de overeenkomstige 
minimale droge laagdikte bereikt worden.

De minimale droge dichtlaag bestaat uit een nominale 
laagdikte en een diktetoeslag. Als er geen informatie van 
de fabrikant is verstrekt, moet dit worden aangenomen op 
25%

De volgende minimale droge laagdikten 
zijn bindend:

Polymeerdispersies: 0,5 mm
(aanbrengen volgt ter controle met twee kleuren )

Kunststof-lijm-combinatie: 2 mm

Reactieharsafdichtingen: 1 mm

Schuifmaat voor het meten van de laagdikte

Uitgesneden afdichtstukken voor de beoordeling van de laagdikte. 

Om zeker te zijn, dat de noodzakelijke laagdikten bereikt 
worden, is het zinvol dit voor het leggen van de tegels 
steekproefsgewijs te testen. Hoe gevoeliger het bereik 
(zwembadbouw, industriële vlakken), hoe preciezer is het 
thema afdichting te behandelen of op de bouwplaats een 
soort van kwaliteitsbewaking in te voeren. 

De laagdikten laten zich door de een in verse toestand (met 
een sjabloon) en door de ander in verharde toestand vast-

stellen*. Dit geeft onmiddellijk informatie over het behalen 
van het vereiste doel of de bijbehorende afwijkingen.

Het is zinvol zulke testen gemeenschappelijk met alle  
partijen (planner, bouwleiding, evt. klant, verwerker etc.) uit 
te voeren.

Bewezen heeft zich het uitsnijden van een proefstuk, waar-
van de dikte met behulp van een schuifmaat gemeten kan 
worden. 
De meetplekken moeten met een viltstift gemarkeerd wor-
den, zodat ze niet over het hoofd gezien worden.

Opgemeten testen van de systeemafdichting moeten vast-
gelegd worden en dan toegevoegd worden aan het bouw-
dagboek.

Protocol voor het bouwdagboek

*  W3-I-oppervlakken moet hier worden gecontroleerd.  
Tot 20m2 –  5 metingen; 100m2 –  10 metingen.
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Evaluatie en testen  
van systeemafdichtingen

afgeronde afdichting

uitgeslepen vlak

Meetplek „enkel“ opgevuld… …leid tot scheuren in het gebied van de overgang van oude naar nieuwe  
afdichting.

Meetplek trechtervormig uitgeslepen… …en aansluitend overlappend opgevuld met afdichtmateriaal.

Het sluiten van de meetplekken:

Om de meetplekken weer netjes en functioneel te sluiten, is 
het niet genoeg, om de verdiepte uitsneden eenvoudig met 
de afdichtingsmassa te vullen. Tijdens het drogingsproces 
onstaan dan krimpscheuren tussen de aangrenzende 

fout

goed

bestaande afdichting en het nieuw aangebrachte materiaal. 
De randen van de snede moeten vanwege deze reden 
geslepen worden, zodat er een licht opstijgende overgang 
ontstaat.
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Evaluatie en testen  
van systeemafdichtingen

Meetplek Uitslijpen van de sneden voor de vervaardiging van een overgangszone.

Meetplek uitgeslepen in de vorm van een bord. Het vullen van de meetplek met het systeemafdichtingsmateriaal.

Schoon opgevulde meetplek en het daarmee bereikte afdichtvlak.

Sluiten/bewerken van een meetplek:
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Evaluatie en testen  
van systeemafdichtingen

Het testen van systeemafdichtingen

Sinds de opname van de systeemafdichtingen in de nieuwe 
afdichtingsnorm DIN 18 534 interieur, heeft het een andere 
rol gespeeld bij de planning, uitvoering en kwalitatieve 
evaluatie/acceptatie op de bouwplaats. Momenteel worden 
methoden ontwikkeld om de afdichtingen te evalueren.

1. Testen bij de inbouw

Door het gebruik van sjablonen kan direct worden herkend 
of de laagdikte of voldoende materiaal is aangebracht.

2. Sopro eScann® – elektrische meting van 
de uitgeharde afdichting

Deze meetmethode geeft informatie over mogelijke gaten 
of onvolkomenheden in de afdichting. Om het apparaat te 
kunnen gebruiken, moet onder de afdichting het opper-
vlak met een geleidende spachtelmassa (bijv. Sopro’s No. 1 
Flexlijm 400 en Elektra Geleidedispersie ELD 458) voorge-
smeerd worden.

3. Onderdruk test

Stootnaden van banen kunnen worden gecontroleerd op 
dichtheid met behulp van een vacuümpomp.
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Reparatie van tegelafwerkingen  
met systeemafdichtingen

Juist omdat in alle natte gebieden onder de tegelafwerking systeemafdichtingen ingezet worden, ligt het voor de hand, dat 
door beschadigingen (gescheurde tegels) of noodzakelijke installaties achteraf aan de bestaande afdichting gewerkt of 
geheel verder gewerkt moet worden.

1 Door invloeden van buitenaf kan het tot schade aan de tegelaf-
werking bijv. in de vorm van scheuren of glazuur beschadigingen 
komen. Opdat de afdichting bij de reparatie van de schade niet be-
schadigd, moeten de volgende stappen zorgvuldig uitgevoerd wor-
den.

2 Opdat met het verwijderen van de beschadigde tegels de naburige 
tegels niet beschadigen, moet men van te voren de voegen met een 
voegensnijder voorzichtig los snijden. Men moet er hierbij op letten 
dat de afdichting niet beschadigt wordt.

3 Als de voegen ingesneden zijn worden de tegels met een hamer 
d.m.v. lichte slagen kapot geslagen. De stukken tegel worden ver-
wijderd.

5 Opdat de nieuwe tegels niet met een hoogteverschil gelegd wor-
den, moet de oude lijm op de afdichting voorzichtig met een 
schuurpapierschijf van de afdichting afgeschuurd worden. Als dit is 
gebeurt kan met de nieuwe verlegging begonnen worden - maar 
ook hier moet men voorzichtig te werk gaan.

Geval 1: Beschadigde tegel

4 Na het verwijderen van de stukken tegel is het oude lijmbed goed 
te herkennen. 
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Reparatie van tegelafwerkingen  
met systeemafdichtingen

Verbouwingen en noodzakelijke aanvullingen op de huistechniek maken het noodzakelijk, dat de bestaande afdichting 
doorboord moet worden. Voor de Planner betekent dit, dat zulke installaties achteraf precies in te plannen zijn en voor 
degene die het gaat uitvoeren dat de noodzakelijke details aanwezig zijn.

1 Als bij geval 1: De beschadigde tegel die zich bevindt in het gebied 
van de doorvoering moet voorzichtig uitgenomen worden en de 
lijm op de afdichting moet afgeslepen worden. Men moet erop let-
ten, dat een overgangszone in het afdichtvlak voor de nieuwe af-
dichting ingecalculeerd wordt.

3 Het zorgvuldig afdichten van de doorvoering is van cruciaal belang 
voor de levensduur van de maatregel.

4 Een afgeronde afgedichte doorvoering. Na de uitharding kunnen de 
missende tegels opnieuw gelegd worden. Men moet er opletten dat 
de voegen tussen de leiding en de tegel elastisch gevuld wordt.

2 De doorvoering voor de leiding wordt door een afdicht- 
manchet ingesloten. Deze wordt in het systeemafdichtings-materi-
aal verwerkt.

Geval 2: Het naderhand installeren van een doorvoering
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Reparatie van tegelafwerkingen  
met systeemafdichtingen

Zou er aan een bestaande systeemafdichting gewerkt moeten worden, dan moet men zoals in geval 2 – het naderhand 
installeren van een doorvoering – te werk gaan. Het aangrenzende gebied moet voorzichtig van de tegelafwerking ontdaan 
worden, zodat de afdichting te voorschijn komt en een overlappende aanwerking mogelijk is. 

1 De vrijgelegde systeemafdichting moet over een zone van ca. 10 cm 
beschikken, zodat overlappend aangewerkt kan worden.

2 De afdichting moet met schuurpapier tot op nul uitlopend geslepen 
worden.

3 Optimaal voorbereide overgangszone voor de aansluiting met de 
nieuwe systeemafdichting.

4 Het per vlak overlappend aanwerken van de nieuwe systee-
mafdichting aan de bestaande afdichting bijv. met een  vlakspaan.

Geval 3: Het met vlakken aanwerken van een bestaande systeemafdichting 
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Reparatie van tegelafwerkingen  
met systeemafdichtingen

Voorbeeld: Naderhand bewerken van een inloopdouche op een bestaande afdichting

1 Uitslijpen van de voegen van de eerste rij tegels. 2 Kapot slaan van de tegels met aansluitend voorzichtig terugzetten 
zonder de afdichting te beschadigen.

3 Slijpen van de afdichtingslaag en verwijderen van de restanten lijm. 4 Overlappend afdichten van de douche op het betstaande oppervlak. 

Geval 4: Oppervlakkig bewerken van een bestaande systeemafdichting in het kader van  
 een renovatie

5 Het oppervlak is met een systeemafdichting (Sopro Dichtlaag  
Flex 2-K) afgedicht. Na het drogen volgt de verlegging van het mo-
zaïek. 
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PU-Dichtlaag  
PU-FD 570, PU-FD 571
DGNB: Hoogste 
Kwaliteitsniveau 4,  
Doel 8**

Emissie-arme afdichtingen*

Verdere afdichting

Sopro Productsystemen voor  
duurzaam bouwen

Schematische Systeemopbouw

 *Een volledig overzicht van alle producten kunt u vinden in onze brochure duurzaamheid.
** Waardering volgens DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), criterium „EN1.2 risico’s voor het lokale milieu “ (versie 2018).

Sopro Coat  
FDF 525, FDF 527

DGNB: Hoogste 
Kwaliteitsniveau 4,  
Doel 9**

Turbo Dichtlaag 
TDS 823

DGNB: Hoogste 
Kwaliteitsniveau 4,  
Doel 9**

Afdichtings- en 
Ontkoppelingsrol 
AEB 640
DGNB: Hoogste 
Kwaliteitsniveau 4,  
Doel 9**
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Voor uw notities



Hoofdstuk Inhoud Bladzijde

4 Tegels en platen in de zwembadbouw

Systeemafdichting 
• Vochtigheidsbelastingsklassen  
• DIN 18 535 Afdichtingen voor reservoirs  
 en bekkens

Afdichtingssystemen 
• Cementgebonden Systeem  
 Specificaties

• Reactieharssysteem  
 Specificaties
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Basisprincipes

Zwembaden zijn zwaar belaste con struc ties met de 
meest verschillende vormen en gecompliceerde details.  
Mechanische belastingen (hydrostatische druk, hoge druk 
reiniger etc.) alsook belastingen door weersinvloeden en 
agressieve media (chemische reinigingsmiddelen) resp. in 
bijzondere gevallen zout- en thermaal water werken perma-
nent of tijdelijk op de kera miek, voegen en afdichting van 
deze constructies in. Des te belangrijker is een afgestemde 
planning, de inzet van de juiste materialen en een kwalita-
tief zekere uitvoering, om schade langdurig te vermijden. 

Naast het in hoofdstuk 3 genoemde ZDB informatieblad 
“Opmerkingen voor de uitvoering van afdichtsystemen met 
bekledingen en bedekkingen van tegels en platen voor het bin-
nen-, en buitenbereik “is er voor het thema zwembaden een 
speciaal ZDB-informatieblad „Keramische bedekkingen in 
de bouw van zwembaden – aanwijzingen voor de planning 
en uitvoering“, wat als basis voor de planning zou moeten  
dienen.

Minimale droge laagdikte  
onderwater:

Reactiehars -afdichtingen DIN 18 535: 1,0 mm
Kunststof-Mortel-Combinaties DIN 18 535: 2,0 mm
De laagdikte van de afdichting moet na de droging 
getest (insnijden resp. laagdikte meetgereedschap) en 
worden geprotocolleerd (zie hoofdstuk 3)

Therapiebassin met hoog gelegen waterspiegel














Voor zwembaden met normaal vulwater zijn flexibele, 
minerale dichtlagen, als bijv. Sopro Dicht laag Flex 2-K of 
Sopro Turbo Dichtlaag 2-K, geschikt. 

In zoute en thermale bassins en bij agressief vulwater is 
in de regel het inzetten van chemisch bestendige reactie hars  
coatingsystemen, zoals bijv. Sopro PU- Dichtlaag, noodza-
kelijk.

Bij nieuwbouw worden zwembaden in de regel uit staalbe-
ton volgens DIN 1045 (WO-Beton) gemaakt.

In veel gevallen is een extra afdichting noodzakelijk, zeker 
wanneer het om saneringen (oude baden) gaat of wanneer 
het nieuw gemaakte bad niet dicht is. Deze wordt uitge-
voerd als een systeemafdichting met een keramische boven-
laag. Deze variant is bouwtoezichtelijk toegestaan, voldoet 
aan de algemeen erkende eisen van de techniek en is in DIN 
18 535 Afdichtingen van reservoirs en bekkens omschreven.

Momenteel onder revisie.

Per januari 2019
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De oude DIN 18 195 werd als volledig werk ingetrokken en met ingang van juli 2017 vervangen door de nieuwe set normen.

In de DIN 18 535 „Afdichting van reservoirs en bekkens“ kunt u alle informatie vinden die u nodig heeft om containers en 
bassins af te dichten.

DIN 18 535 „Afdichting van reservoirs en bekkens“ is gedeeltelijk gebaseerd op het ZDB-merkblad „Systeemafdichtingen“ en 
„Zwembadbouw“ en beschrijft onder andere de systeemafdichtingen met vloeibaar te verwerken afdichtmaterialen in combi-
natie met tegels en platen als toekomstige standaard afdichting!

Basisprincipes 

DIN 18 535.
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Water inwerkende klassen Vulniveau

W1-B ≤ 5 m

W2-B ≤ 10 m

W3-B > 10 m

DIN 18 535 heeft zijn bevoegdheid, indien van toepassing bijv. zwembad, drinkwatertanks, wateropslagtanks, watertanks, 
etc. om af te dichten tegen drukkend water van binnenuit. 

De gekozen afdichtmaterialen moeten permanent bestand zijn tegen het vulwater. Afhankelijk van de situatie moet een 
wateranalyse in de beoordeling worden opgenomen. 

De vloeibaar te verwerken systeemafdichtingsmaterialen worden rechtstreeks op de ondergrond aangebracht (beton, zwem-
badstuc, systeemdekvloer). Indien nodig moeten materialen die de hechting verminderen mechanisch worden verwijderd 
om een duurzame hechting te garanderen.

Scheurklasse Scheur/Scheurbreedte

R0-B
geen scheurbreedtewijziging 
of nieuwe scheurvorming

R1-B
nieuwe scheuren of 
scheurbreedtewijziging tot 
max. 0,2 mm

R2-B
nieuwe scheuren of 
scheurbreedtewijziging tot 
max. 0,5 mm

R3-B

nieuwe scheuren of 
scheurbreedtewijziging tot 
max. 1,0 mm; scheur ver-
plaatsing tot 0,5 mm

Scheuren in het beton moeten worden geëvalueerd en gesaneerd vóór het 
begin van verder werk.

Basisprincipes 

Water inwerkende klassen
DIN 18 535 beschrijft de inwerking van water in klassen. De water inwerkende klasse is afhankelijk van het vulniveau van het 
water, er wordt onderscheid gemaakt naar:

Scheurklassen
Vanwege de constante waterdruk is het met name noodzakelijk om de ondergrond te evalueren op mogelijke scheuren.

Vullen en legen:
Zwembaden en reservoirs worden blootgesteld aan zeer hoge statische belastingen als gevolg van de hoge waterbelastingen 
en verschillende temperaturen van het water (vulwatertemperatuur / zwembadwatertemperatuur). Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat het zwembad niet te snel wordt gevuld en leeggemaakt of dat er geen schokeffecten, thermische 
inwerkingen optreden.
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Locatie van de zwembaden: 
De locatie van het zwembad kan ook van invloed zijn op de keuze van het soort van de afdichting. Vooral voor overdekte 
zwembaden is het bijvoorbeeld belangrijk om het bouwwerk even zo goed te beschermen tegen het zwembadwater

Locatie naam Locatie Beschrijving

S1-B
Buiten bekkens die niet zijn verbonden met een constructie (bekkenafdichting dient ter 
bescherming tegen lekkage van de container).

S2-B
Bekkens in het bouwwerk en buiten bekkens grenzend aan en verbonden met een bouw-
werk (de bekkenafdichting dient ook als bescherming voor het bouwwerk).

S3-B Bekkens in bouwwerken.

S1-B S2-B S3-B

Afdichtingssoort
Water-

inwerkende klasse
Scheurklasse Locatie

met vloeibaar te verwerken afdichtingsstoffen

niet scheuroverbruggende 
minerale Dichtlagen (MDS)  
met een abP 

W1-B tot W3-B R0-B S1-B

scheuroverbruggende  
minerale  Dichtlagen (MDS)  
met een abP

W1-B, W2-B R0-B, R1-B S1-B, S2-B

Vloeibare kunststoffen (Flk)  
met een abP

W1-B, W2-B R0-B tot R3-B S1-B, S2-B

met vloeibaar te verwerken afdichtingsstoffen in combinatie met tegels en platen (AIV-F)

min. RM-01P of CM-01P W1-B R0-B, R1-B S1-B

min. RM-01P met een extra 
abP bij S2-B

W1-B, W2-B R0-B, R1-B S1-B, S2-B

min. RM-P of CM-P  
met een extra abP

W1-B, W2-B R0-B, R1-B S3-B

CM = vloeibaar te verwerken waterdicht cement product
RM = vloeibaar te verwerken waterdicht reactiehars product
01 = met verbeterde scheuroverbruggend vermogen bij lage temperaturen (-5°C)
02 = met verbeterde scheuroverbruggend vermogen bij zeer lage temperaturen (-20°C)
P = bestand tegen contact met chloorwater (d.b. voor gebruik in zwembaden)

Basisprincipes 
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Afdichtingshoogte
De afdichting is minstens 150 mm hoger zijn dan de waterspiegel.

Capillaire barrière:
Als drukkend water te verwachten is, moeten geschikte capillaire brekende lagen worden aangebracht.  
Zie de volgende pagina‘s: bekkenkoppen.

Aansluitingen/doorvoeringen:
De aansluiting van de afdichting op een doorvoering moet worden gedaan met lijm of losse vaste flensconstructies. 
De flensbreedte moet minstens 50 mm bedragen.

Leegstand:
De leegstand van het zwembad moet worden beperkt tot de vereiste tijd. Wanneer het bekken buiten gebruik wordt 
genomen moet het bekken niet worden geleegd.

Buitenbaden moeten worden beschermd tegen vorst en ijsdruk (zie het merkblad „Overwintering van zwembaden“ 
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen).

Basisprincipes 

≥150 mm

≥ 50 mm
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Naast de algemene beoordeling  van de ondergrond speelt 
de leeftijd van het beton een cruciale rol in het afdichtproces. 

Dit moet en zou al moeten worden meegenomen in het 
bouwschema. De volgende tegel verlegging, die wordt 
geregeld in DIN 18 157 (op dit moment in een revisie), valt 
dit ook aan en eist een leeftijd van 6 maanden voor het 
beton.

Het nieuwe betonnen bekken moet een leeftijd van 6 maanden hebben.

Afdichtingstype
Leeftijd van de betonnen ondergrond op het 

moment van afdichting

met vloeibaar te verwerken afdichtingsstoffen

niet scheuroverbruggende minerale Dichtlagen (MDS)  
met een abP* 

≥ 6 maanden

scheuroverbruggende minerale Dichtlagen (MDS)  
met een abP*

≥ 3 maanden

Vloeibare kunststoffen (Flk) met een abP* ≥ 28 dagen

met vloeibaar te verwerken afdichtingsstoffen in combinatie met tegels en platen (AIV-F)

min. RM-01P of CM-01P

≥ 6 maandenmin. RM-01P of CM-01P met abP

min. RM-P of CM-P met abP

*bijv. simpele waterreservoirs "zonder betegeling"

RM = vloeibaar te verwerken reactieharsproducten
CM = vloeibaar te verwerken cementproducten
01 = met scheuroverbruggend vermogen bij - 5°C
02 = met scheuroverbruggend vermogen bij - 20°C
P = bestand tegen chloorwater

Basisprincipes 
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Basisprincipes 

Verwerking

Afdichting van een veerbekken door spuiten.

Controle van de laagdikten
• De fabrikant van het product moet het verbruik per m² 

en de bijbehorende natte laagdikte vermelden.

• Om de minimale droge laagdikte te garanderen moet de 
afdichtlaag een gemiddelde droge laagdikte (dl) hebben. 
Het is het resultaat van de minimale droge laagdikte (d 
min) en de toevoeging van een diktetoeslag (dt).

• De diktetoeslag moet worden aangegeven door de fabri-
kant, als er geen informatie is, zou dit met minstens 25% 
aangezet moeten worden.

• De laagdiktecontrole vindt plaats via de verbruikshoeveel-
heid of meting van de natte laagdikte.

• Bevestigingstest (verwijdering van een monster) op de 
geharde afdichting, vooral voor gerechtvaardigde twijfels 
aan de kwaliteit van de afdichting. 
(Ten minste 5 metingen verdeeld over 20 m² of voor 
grote oppervlakken 10 metingen per 100 m²).

Reparatie/Injectie van systeemafdichtingen met tegels en 
platen - zie hoofdstuk 3.6

Sopro eScann® – elektronische locatie van 
gaten in Systeemafdichtingen

De functie van de afdichting is, vanwege de constante 
waterdruk in een reservoir of bekken, erg belangrijk.

De afdichting wordt onderworpen aan een live-test door 
middel van een 14-daagse proefvulling. Om een hoge 
zekerheid voor het succes van deze test te garanderen, 
is het mogelijk om de Sopro eScann® te gebruiken om 
de afdichting vooraf elektrisch te evalueren zonder deze 
te beschadigen. Dit werkt op deze manier; de afdichting 
wordt afgegaan met een koperen borstel met hoogspan-
ning. Als er een lek wordt gevonden, reageert het apparaat 
onmiddellijk en laat het een geluid horen of er ontstaat een 
kleine lichtboog op bij het lek.

Om deze test te kunnen uitvoeren, moet echter voor 
de afdichtwerkzaamheden met tegellijm en Sopro 
Geleidedispersie een elektrisch geleidende laag worden 
voorbereid en worden aangebracht. .

Met het elektrische meet gereedschap zijn defecten snel te lokaliseren.

Elektrisch geleidende 
laag

Lichtbogen, als er 
een defect is

Afdichting, bijv.Sopro  
Turbo Dichtlaag 2-K

Inductieklos
(meetgereedschap)

Sopro Koperband voor 
potentiaalvereffening
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Basisprincipes 

Bij de bouw van zwembaden treft men bij de nieuwbouw 
alsook bij saneringen baden met een diep respectievelijk 
hoog liggende waterspiegel. Er is een duidelijke trend waar-
neembaar bij bassins met een hoog liggende waterspiegel, 
vooral bij saneringen. Beide varianten hebben hun bijzon-
derheden, die tijdens de planning en later bij de uitvoering 
in acht genomen moeten worden.

Het staande water loopt onder resp. 
achter de stenen overloopgoot en heeft 
als streven, de gelijke hoogte aan te 
nemen als het water in het bassin. 
Juist omdat door de overloopgoot een 
gesloten druksysteem ontstaat, moet 
achter de overloopgoot een capillair- 
brekende zone van een gietmortel met 
een mengsel van epoxyhars en kwarts-
zand voorgeschreven worden.

1. Hoog liggende waterspiegel met gootsteen, „Systeem Wiesbaden”

5

4

3

1

B

F 6 E D 7PE2 1 Systeemafdichting

2 Afdichtband

3 Flexibele dunbedlijm 

4 Middelbedlijm evt. ook  
dunbedlijm

5 Capillairbrekende voeg –  
(waterslot) - Sopro Epoxy Voor-
strijk en kwartszand

6 Zwaar belastbare, cementgebon-
den voeg  – Sopro Titecvoeg® 

7 Elastische kit

B Beton

D Isolatie

E Dekvloer

F Tegels

PE PE-rondsnoer (opvulmateriaal)

Hoog liggende waterspiegel
Besluit de planner of bouwer voor een hoog liggende 
waterspiegel, dan moet men er aan denken, dat de water-
spiegel op het zelfde niveau of vaak hoger ligt, dan het aan-
grenzende perron. Het water, dat naar een capillair trekt en 
op anderen druk uitoefent en zich wil compenseren, moet 
door adequate capillaire afdichtingsmaatregelen daartoe 
gehinderd worden.
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Basisprincipes 

Mocht een bassinrand met een Wiesbaden goot opge-
bouwd worden, dan moet men in het bijzonder letten op 
de voegen tussen de enkele stenen van de goot. 

De stenen en voegen worden constant gespoeld, wat tot 
een zekere afdracht leidt. Dit betekent dat er enkel zwaar 
belastbare, weerstand bestendige voegmortels, als bijv. de 
Sopro Titecvoeg® of Sopro Voeg Epoxy, ingezet kunnen 
worden.

Het voegen van de stenen moet zorgvuldig voorbereid 

Uittreding van het water op de voeg van de bassinrand voor de capillair 
dichte voeg.

Waterstroom door een slecht uitgevoerde voeg schematisch geïllustreerd.

Erg mooi is de hoog liggende waterspiegel bij de Wiesbaden goot, die 
ongeveer 3 - 4 cm hoger staat dan bovenkant van de bassinrand

Poreuze voegmortel; het onder druk opgeslagen water vindt zijn weg door 
de bodem van de goot.

De opbouw van een capillair dichte voeg achter een bassinrand voorbeel-
dig opgelost.

worden, de voegen moeten vanaf de bodem van de goot 
tot aan het bovenste gedeelte geheel opgevuld worden. 
Insluitingen moeten vermeden worden.

Deze zorgvuldigheid is in het bijzonder geboden tijdens het 
voegen van de achterzijde van de goot, omdat anders het 
gevaar bestaat, dat het water zich tussen de voeg voor de 
capillair dichte gietmortel naar boven drukt en daardoor 
ongehinderd in de omloop van het bekken afvloeit.
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Capillair dichte gietmortel aan het uiteinde van een Wiesbaden goot.

Verdere opmerkzaamheid is geboden aan het uiteinde van 
een Wiesbaden goot, daar waar deze stomp tegen een 
wand stoot. Het water kan op deze plek vaak ongehinderd 
afvloeien. Dit komt omdat aan het uiteinde enkel een tegel 
gelijmd wordt en het water erachter ongehinderd kan 
afvloeien. Dit betekent dat de uiteinden van een Wiesbaden 
goot capillair dicht uitgevoerd dient te worden.

Ongecontroleerde waterafvoer aan het uiteinde van een goot in de 
omloop van het bassin.

1

2

3

4

5

1 Systeemafdichting

2 Tegels capillair dicht gelegd met  
Sopro Dunbed Epoxy

3 Tegels

4 Capillairdichte reactiehars gietmortel 
van Sopro Bouwhars, Sopro kwartszand grof 
en Sopro Kristalkwartszand met de  
mengverhouding 1:1:1 in volume delen

5 Capillair dichte voeg (waterslot) 
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Kiest men bij een hoog liggende water-
spiegel voor een „Fins“ overloop systeem, 
dan staat er op de buitenkant van de 
goot - juist door de open goot - geen 
drukkend water. Om echter de capillaire 
activiteit van het water te belemmeren, 
moeten ook hier adequate capillairbre-
kende maatregelen getroffen worden. 

De bovenste tegel op de buitenkant van 
de overloopgoot moet met de „Buttering 
and Floating-methode“ met een dun-
bedlijm op basis van reactiehars (Sopro 
Dunbed Epoxy) aangezet, gespachteld 
en gevoegd worden (Sopro Voeg Epoxy). 
Evt. kan hier het gieten met een capillair 
dichte reactiehars gietmortel zinvol zijn.

2. Hoog liggende waterspiegel, “Finse” goot

Vervaardiging van een capillairbrekende voeg (waterslot) met Sopro Epoxy 
Voorstrijk (gemengd met kwartszand).

Finse goot bij een trap.

B

5

4

3

1

F 6 E D 7PE2

1 Systeemafdichting

2 Afdichtband

3 Flexibele dunbedmortel 

4 Middelbedmortel

5 Capillairbrekende voegen –  
Sopro Epoxy Voorstrijk en 
kwartszand

6 Zwaar belastbare, cementgebon-
den voegen – Sopro TitecVoeg®

7 Elastische kit

B Beton

D Isolatie

E Dekvloer

F Tegels

PE PE-rond snoer (vulmateriaal)
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3.Diepliggende waterspiegel “Therapiebassins”

Bij een diep liggende waterspiegel 
(oudere baden of thera   pie  bassins) is 
de waterdruk te verwaarlozen, omdat 
hij op de buitenkant van de goot op 
niveau van de waterspiegel tegen nul 
is. Tegen de capillaire activiteit van 
het water moeten ook hier adequate 
capillair afdichtende maatregelen in de 
vorm van een capillair dichte gietmor-
tel op basis van reactie hars genomen 
worden.

Therapiebassin met diepliggende waterspiegel.Diep liggende waterspiegel in een Jugendstil bassin.

1 Systeemafdichting

2 Flexibele Dunbedmortel

3 Middelbed- of evt. Dunbedmortel

4 Uitvlak pleister/ 
Sopro Zwembad Stuc

5 Capillair brekende voegen

6 Zwaar belastbare, cementgebon-
den voegen – Sopro TitecVoeg®

B Beton

R Gootsteen/bassinrand

F Tegels

R

2

B F 61 3 45
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Opmerking:

Reiniging en verzorging van openbare, maar vooral 
particuliere baden moet worden uitgevoerd conform 
het merkblad „Hygiëne, reiniging en desinfectie in 
baden“ door de „Deutsche Gesellschaft für das 
Badewesen e.V.“. Voor de keuze van reinigingsmidde-
len moet de lijst RK (lijst van geteste reinigingsmiddelen 
voor keramische afdekkingen in zwembaden) in acht 
worden genomen. 

Buitenbaden moet worden beschermd tegen inwer-
king van vorst. Het merkblad „Overwintering van 
zwembaden in buitenbaden“ van de reeds genoemde 
vereniging (DGfdB) moet in acht worden genomen.

Om de vorming van schimmelsporen op voegen en 
keramiek in het bassin te voorkomen, moet de 
waterkwaliteit voortdurend worden gecontroleerd en 
de waterzuiveringsinstallatie worden aangestuurd.

4. Diep liggende waterspiegel „Skimmerbaden”

In de particuliere bouw van zwembaden treft men telkens 
weer de bekende skimmerbad constructies. De waterspie-
gel ligt hier ongeveer 15 – 20 cm lager dan de bovenkant 
van de bassinrand. De waterafvoer vind plaats onder de 
bassinrand door de skimmer. Omdat de bassinrand niet in 
direct contact staat met het badwater, volgt de uitvoering in 
de regel zonder problemen. Dan nog geldt, dat de skimmer 
veilig in de systeemafdichting van het bad ingebouwd moet 
worden. DIN 18535 vereist hier flensbreedten van minstens 
50 mm.

Zwembad met Skimmer.
1 Systeemafdichting

2 Uitvlaklaag Sopro Zwembad Stuc

3 Capillair brekende laag

4 Verlegging van tegels met de gecombineerde me-
thode met cementgebonden dunbedmortel (Sopro‘s 
No. 1)

5 Zwaar belastbare, cementgebonden voeg – Sopro 
TitecVoeg®

6 Dunbedmortel/middelbedmortel voor het verleggen 
van de tegels op de bassinrand

B Beton

S Skimmer

W Waterspiegel

1 6

3

4

2B 5 W

S
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De keramische afwerkingsmaterialen en de constructie van 
het bad vormen een systeem dat zwaar belast wordt. Om er 
voor te zorgen dat dit systeem een lang leven heeft en de 
eigenaar veel vreugde aan zijn zwembad kan beleven, zijn 
er enige parameters waar op gelet moet worden. 

Het bassinlichaam (in de regel WO-Beton) heeft de nei-
ging, vanwege zijn eigen krimp, kruipen door opname van 

belastingen, temperatuurwisselingen en het gewicht van 
het water, in zijn oorspronkelijk vorm te veranderen. De 
aangebrachte tegelafwerking is in de regel zeer inflexibel 
en bros en kan hierdoor niet langdurig omgaan met deze 
bewegingen. In het bijzonder op de bodem van het bassin, 
gedeeltelijk op de wanden en zelfs in de goten, zijn na een 
paar jaar iedere keer weer schade aan de aanhechting en 
scheuren vast te stellen.

Het te jonge beton, dat vaak binnen een paar weken na 
het vervaardigen van het bassin betegeld wordt, draagt hier 
in belangrijke mate aan mee. De tegelafwerking, welke als 
een grote glasschijf is te bezien, en de verlijming worden 
constant belast met verschuivingen, wat kan leiden tot 
mankementen in de lijmlaag. De gevolgen zijn tegels die 
overeind gaan staan. Dit fenomeen laat zich in versterkte 
mate zien bij niet afgedichte bassins (WO-beton), vaak 
tijdens fases van revisie. Het geloosde water, dat tot nu toe 
voor evenwicht tussen de aan buitenzijde liggende, droge 
en geslonken bassinwand en de binnenin liggende, natte 
en gezwollen bassinwand gezorgd heeft, mist. Een opdro-
ging kan nu plaatsvinden, de spanningen bouwen zich 
binnen enkele uren op met als gevolg dat het evenwicht 
in de problemen komt en schade aan de hechting zijn loop 
neemt. Omdat de lijmlaag in vergelijking met de kerami-
sche afwerking en de betonnen ondergrond het zwakste 
gedeelte vormt, is er vaak een tekortkoming vast te stellen 
op dit vlak.

Om dit schadebeeld te verhinderen moeten er tijdens de 
planning en uitvoeringsfase op verschillende punten gelet 
worden. Zeer beslissend is de leeftijd van het beton op het 
tijdstip van verleggen met de keramische bedekking.

zwelling binnenzijde door badwater

krimping buitenkant door droging

Holle laag

Oplossing: 
Als richtlijn zou het bassin minimaal 3 maanden, beter nog 6 
maanden en ouder zijn en tijdens het drogen beschermd zijn 
weersinvloeden. Verder is het van beslissende betekenis, dat 
de tegelafwerking met voldoende bewegingsvoegen, in dit 
geval ontspanningspunten, uitgevoerd word.

Dak vormige oprichting van een tegelafwerking op de bodem van een 
bassin.

Krachtsverhouding in een zwembassin zonder systeemafdichting.

Geleegd bassin – het droogproces aan de binnenzijde leidt de hechtschade 
in.

Samenspel van keramische afwerkingsmaterialen en betonnen baden 
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Oplossing:
Bewegingsvoegen zorgen ervoor, dat opbouwende span-
ningen zich niet kunnen toevoegen aan de keramische 
afwerking waardoor hechtschade verhinderd wordt. De 
bewegingsvoegen moeten met een maximale afstand van 
4 - 5 m aangelegd worden. Te grote veldindelingen leiden 
er wederom toe, dat de tegels links en rechts langs een 
bewegingsvoeg loslaten. Opdat binnen het tegelveld de 
nog immer optredende spanningen schadevrij opgenomen 
kunnen worden, moet een zogenaamde S1 dunbedlijm 
(bijv. Sopro‘s No.1 S1 Flexlijm) in combinatie met een 
systeemafdichting (bijv. Sopro Dichtlaag Flex) als een op 
elkaar afgestemd systeem ingebouwd worden. Gelijktijdig 

Net gelegde afwerking met bewegingsvoeg.

Spanningen in de afwerking bouwen zich op, deze kunnen zich echter vanwege de 
ontspanningspunten (bewegingsvoegen) niet toevoegen. – De schade blijft uit.

Hechtschade langs een bewegingsvoeg, wanneer deze met te grote afstanden (bijv. 
8 - 10 m) ingebouwd worden. De bewegingsvoeg werkt dan als zwaktepunt, de tegels 
links en rechts van de bewegingsvoeg wordt zo sterk door duwkracht belast, dat zij in 
de voeg geduwd worden en langszijdig loslaten.

1

2

3

veldindeling < 5 – 7 m

veldindeling met 10 – 12m

BF

2

1

F

BF

1

F

2

2

1

F

BF

1 Flexibele Dunbedlijm  
(bijv. Sopro´s No.1 S1 
 Flexlijm)

2 Systeemafdichting  
(bijv. Sopro Dichtlaag  
Flex 1-K, 
Sopro Turbo Dicht 
laag 2-K)

BF Bewegingsvoeg 
„Ontspanningspunt”

F Tegels

verhinderd dit systeem (systeemafdichting), dat het bas-
sinlichaam weer water kan opnemen en daarmee blijven 
verwekings- en krimpeffecten en de daarmee resulterende 
vormveranderingen uit.

Mochten de droogtijden van het beton verkort worden, dan 
moeten bijzondere beton recepten respectievelijk toeslagmid-
delen en lage W/Z-waarden de krimp van het beton reduce-
ren. Een volgend opbouwsysteem met een systeemafdichting 
is dan absoluut noodzakelijk.
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ca. 5 – 7 m

ca. 5 – 7 m

ca
. 5

 –
 7

 m

1
2

Detail 1  Ontspanningspunt 
 overgang wand/vloer

Detail 2  Ontspanningspunt 
 wand en vloer

Indeling van een bassin met bewegingsvoegen

2

3 145 6 3 14 5 6

1 Systeemdekvloer bijv. Sopro Rapidur® B5

2 Stuc bijv. Sopro Zwembad Stuc

3 Systeem afdichting bijv. Sopro Dichtlaag Flex

4 Dunbedlijm bijv. Sopro´s No.1 S1 Flexlijm

5 Opvulsnoer

5 Elastische kit bijv. Sopro Sanitair Siliconen 
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Bassinrand

Als een zwembad met een Wiesbaden goot wordt gepland en uitgevoerd, dan kan het zinvol zijn ook in het verloop van de 
goot ontspanningspunten aan te leggen. Dit is in het bijzonder aan te bevelen als het bassinlichaam naar binnen springende 
hoeken of niervormige rondingen naar binnen heeft. De optredende spanningen duwen de stenen van de goot in dit gebied 
van hun plek of zorgen ervoor dat ze breken. Dit heeft tot gevolg, dat de capillairbrekende voeg zijn werking verliest en dat 
het water ongehinderd in de omloop van het bassin kan vloeien.

Bassinrand (bovenaanzicht) zonder spanningen. Door duwspanningen beschadigde bassinrand.

Gebroken stenen in de binnenhoek van een goot vanwege duw- 
spanningen.
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Bassinrand zonder spanningen Door duwspanningen beschadigd bassinrand.

Bekkenkoppen (bekken met organische vormen)

Oplossing: „Elastisch gieten van de goot“

Uitvoering van capillair dichte gietmortel achter de wiesbaden goot met 
elastisch materiaal alsook de inbouw van elastische voegen in de bassin-
rand kan schade vermijden.

1  Elastische voeg in bassinrand gevuld 
met Sopro PU-Vlakkendicht vloer

2  Elastische capillairbrekende gietmortel  
gegoten met Sopro PU-Vlakkendicht

3  Indeling van de bewegingsvoegen van het  
afwerkingsmateriaal van het bassin

Niervormig bassin met beschadigde bassinrand. Vervormde wand van glasmozaïek, omdat de goot van de oplegger schuift

„Elastische“ capillair brekende voeg, 
gemaakt met Sopro PU-Vlakkendicht 
vloer.

Het gieten van een bassinrand met  
elastisch capillair dicht PU-materiaal 
(Sopro PU-Vlakkendicht)

Het capillair dichte Sopro PU-Vlakkendicht is „zeer“ flexibel.

1 2 1

3
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In het betonnen bassin mag geen water staan, omdat het drogen hierdoor 
negatief wordt beïnvloed.

Stralen van het betonnen oppervlak met een zandstraalapparaat of  
waterstraler

Scheurinjectie in een waterdicht betonnen bassin.

Bij de planning en uitvoering van afdicht- en tegelwerk-
zaamheden moeten de volgende punten bijzonder in acht 
genomen worden:

• Leeftijd van het beton (ca. 6 maanden, ZDB-Merkblad, 
DIN 18 535 in acht nemen).

• Kwaliteit van de ondergrond, draagkracht (mecha nisch 
voorbehandelen met zand- of hogedruk stralen, evt. testen 
op hechting).

• Breedte van scheuren (evt. scheurinjectie uitvoeren).
• Vormgeving van het bassinlichaam door middel van 

plaatsing van systeemdekvloer en wandpleistermassa, 
om na de afdichtwerkzaamheden een verlegging van 
tegels in een dunbed zonder verdere pleister en uitvlak-
werkzaamheden mogelijk te maken. Het pleisteren en 
uitvlakken in dikkere lagen (vanaf 5 mm) moet op sys-
teemafdichtingen vermeden worden. Normaal afbinden-
de systeemdekvloeren en stuc moeten 28 dagen oud zijn, 
voordat er verder op gewerkt kan worden. Met passende 
snelbouwproducten (Sopro Zwembad Stuc/Sopro 
Rapidur® B5 (dekvloer) zijn de wachttijden tot minder 
dagen (3-5 dagen) te reduceren. De stuc moet droog zijn 
(lichte kleuring) en de dekvloer (bij systeemconstructies!) 
een restvocht van max. 4 % en kleiner hebben. Wordt in 
de regel geving (ZDB-informatieblad, etc.) een restvocht  
waarde van 2 % geëist, deze waarde hebben betrekking 
op zwevende dekvloeren en dekvloeren op scheidingsla-
gen. Bij systeemdekvloeren kan deze waarde verwaarloosd 
worden. Voor stuc en systeemdekvloeren heeft Sopro´s No. 
1 Flexlijm „nat in nat“ als hechtbrug in het onderwaterbe-
reik voor dekvloeren resp. als hechtingspleister voor stuc 
zich bewezen.

• Vervaardigen van een bandage uit afdichtbanden en PU- 
Vlakkendicht over alle werkvoegen binnen het bassin. 
Hierover wordt aansluitend compleet met de eigenlijke 
afdichting overheen gewerkt.

• Gieten en pleisteren van alle doorvoeren met een capillair 
dichte epoxyhars–kwartszand-mengsel resp. Sopro dunbed 
epoxy (zie details). Versterking van de systeemafdichting in 
hoeken en overgangen alsook aansluitgebieden van door- 
voeringen (leidingen, douchevloeren, schijnwerpers, etc.) met 
weefsel (Sopro Wapeningsvlies).  

• Na de afdichtings werkzaamheden en voor het begin van 
de tegelverlegging moet gedurende minstens twee 
weken een proefvulling uitgevoerd worden.

• Hoog liggende waterspiegel (zie details). Inbouw van een 
capillair brekende voeg vulling, resp. Sopro Epoxy  Voorstrijk 
met toeslag van kwartszand tussen de overloopgoot en 
het beton, om indringen van water door hydrostatische 
druk in de bedekking van de omloop van het bad te ver-
hinderen.
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Door middel van kernboringen worden alle doorvoerende bouwdelen in 
het bassinlichaam geïnstalleerd.

De wanden moeten met Sopro Zwembad Stuc op de noodzakelijk verleg-
maat voorbereid worden. Het beton wordt van te voren met Sopro‘s No. 1 
Flexlijm getand.

Met een mengsel van epoxyhars en kwartszand 1 : 1 : 1 worden alle doorvoeren capillair dicht gegoten.

Speciale eisen

De bassinrand kan met sjablonen precies worden gemodelleerd. 

Doorvoerende bouwdelen kunnen ook speciale constructies zijn en moe-
ten altijd zijn voorzien van een flens.
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Speciale eisen

Het afdichten van een bouwvoeg met twee-lagig afdichtband, ingebed en  
bedekt met Sopro PU-Vlakkendicht.

Aanbrengen van de systeemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex 1-K) door 
middel van sproeien.

Het testen van de dichtheid (14 dagen) met gechloreerd water.

Een snel in gebruik te nemen systeemdekvloer (hechtbrug Sopro Epoxy  
Voorstrijk) kan met Sopro Rapidur® B5 worden gemaakt.

De systeemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex 1-K) kan veilig worden aange-
bracht door middel van smeren of sproeien.

Na de inbouw en het drogen van de systeemafdichting wordt het bad op 
dichtheid getest.
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Terwijl in natte cellen (douches) of buitenshuis bij balkons of 
terrassen invloeden van water enkel kortstondig optreden, 
werkt het water in het onderwater bereik permanent en 
onder druk op de constructie in. Om latere schade van te 
voren uit te sluiten, is een bijzonder zorgvuldige planning 
van de detail uitvoeringen (aansluitingen, etc.) noodzakelijk

Een van de meest voorkomende oorzaken van schade aan 
zwembaden is infiltratie van de afdichting op de plekken 
van de aansluitingen (bijv. bij afvoeren in de vloer, douches, 
schijnwerpers etc.) zonder mogelijkheid om een verbin-
ding aan de flens te realiseren resp. te klein gedimen-
sioneerde flensen

Waterdicht beton vertoont door zijn capillaire water opname 
verhouding een waterindringingsdiepte tot 5 cm. Heeft de 
doorvoering geen flens, waar de afdichting op aangebracht 
kan worden (zie schetsen), dan is schade door infiltratie 
mogelijk. Wordt de afdichting door de infiltratie nu aan beide 
zijde met water belast, dan kan door het ontstane afdruk- en 
wekingseffect schade ontstaan aan het hechtverband.

De oorzaak van de hechtschade bevindt zich op de plek van de schijnwer-
per.

Hechtschade door infiltratie van de afdichting.Voorbeeld van een aansluiting met een systeemverbinding op de behuizing 
van een schijnwerper met klemflens in het onderwaterbereik.

Speciale eisen
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Speciale eisen

Het is aan te bevelen, om op plekken van doorvoeringen capillairbrekende pleisters met een breedte van 5–10 cm en een 
diepte van 2–5 cm te vervaardigen (zie schets op de volgende pagina), opdat infiltraties ten gevolge van waterdruk verhin-
derd worden.

Schijnwerperbehuizing met capillairbrekende pleister, vervaardigd met 
Sopro Dunbed Epoxy.

Doorvoer in de vloer, capillair dicht gegoten met een mengsel van Sopro 
Epoxy Voorstrijk en kwartszand.

Afgesmeerde en gegoten doorvoering

Ongehinderd indringen van 
water in het waterdicht beton 
en het begin van de infiltratie.

Capillairbrekend gietsel resp. smering met reactiehars mortel (Sopro Epoxy 
Voorstrijk resp. Sopro Dunbed Epoxy)

zachter worden van de afdichting (µm-gebied) en 
opbouw van een waterdruk, welke het schade proces 
inleid

Water

Water

Water

Schijn-
werper

Schijn-
werper

Schijn-
werper
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Infiltratie en wateruitbreiding  
onder de afdichting met het 
daaruit resulterende afdrukken 
van de afdichting.

Door de capillairbrekende vul-
ling (waterslot) is het indringen 
van water in het waterdichte 
beton niet mogelijk en daarmee 
is infiltratie uitgesloten.
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Detailoplossingen: doervoeringen

Schijnwerper 
2. stap

Schijnwerper 
1. stap

Doorvoering met flens (PVC resp. RVS)

Bekisting ruwbouw Uitsparing capillair dicht gepleisterd

Houten plaat als uitsparing in de betonnen wand 
van een bad voor de later volgende capillair bre-
kende pleister.

Vrijgemaakt gebied bij een schijnwerper voor het 
capillair brekend afsmeren (tijdens ruwbouw 
geen voorzorgsmaatregelen getroffen).

Afsmeren van het vrijgemaakte gebied met een 
capillair dichte reactieharsmortel.

SHSG AM

B

1

SG

2

B

4

F

3

5

2

2

6

1

7

1 Systeemafdichting met tussen-
voering van bewapeningsweefsel 
(2 arbeidsgangen)

2 Capillair brekende afsmering 
met reactiehars (Sopro Dunbed 
Epoxy)

3 Inbouwdeel PVC/RVS

4 Primer voor kunststof en  
edelmetaal inbouwdelen

5 Afdekking van de douche

6 Dunbedmortel

7 Stuc voor het uitvlakken van onef-
fenheden (Sopro Zwembad Stuc)

F Tegels

B Beton

AM Materiaal van uitsparingen  
(hout/Styropor)

SG Behuizing van de schijnwerper

SH Bekisting
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Schijnwerper

Wanneer bestaande baden worden gerenoveerd, dan moet soms de behuizing van de oude ingegoten schijnwerpers 
opnieuw gebruikt worden. Afhankelijk van de fabrikant kunnen deze door het opschroeven van een brede flens aangepast 
worden.

Detailoplossingen

De ingegoten schijnwerper heeft  slechts een flens van enkele millimeters. Op de behuizing van de schijnwerper wordt achteraf een bredere flens 
gemonteerd waarop de systeemafdichting veilig aangebracht kan worden.

1 De flens moet olie- en vetvrij zijn (Systeem Wibre). 2 Het aanbrengen van een stuk bewapening in de verse eerste af-
dichtlaag.

3 Bewerken van het gehele oppervlak met de systeemafdichting. 

Inbouw/afdichting in 
Op plekken van doorvoeringen (schijnwerpers etc.) moet de systeemafdichting door het aanbrengen van een bewape-
ningsvezel verstevigd worden.

Systeem „Wibre“
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Detailoplossingen: doervoeringen

Inbouw/afdichting in

Systeem „Ospa“ (schijnwerper)

1 Ingegoten schijnwerper.

3 Het op de rugzijde van de flensplaat afsmeren met een reactiehars-
lijm (Sopro Dunbed Epoxy), om een duurzame inbedding van de 
flens met de betonnen ondergrond te bereiken. 

5 Het tanden van de betonnen wand met Sopro’s No.1 S1 Flexlijm als 
hechtbrug voor de opvolgende laag Sopro Zwembad Stuc.

2 Set flensplaten voor de uitbreiding op de bouwplaats.

4 Het zetten en schroeven van de flensplaat.

6 Het stuccen van het oppervlak en het pleisteren van de schijnwerper 
flens met Sopro Zwembad Stuc.
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Systeem „Ospa“ (koperen inbouwdeel met flens (5 cm))

2 Na het reinigen van de flens is het afdichten gelijk mogelijk. Ter ver-
sterking een wapeningsweefsel toevoegen.

1 Het koperen inbouwdeel heeft een 5 cm brede kleefflens voor het 
aanbrengen van de systeemafdichting.

Detailoplossingen: doervoeringen

Systeem „Ospa“ (messing inbouwdeel)

7 Afdichten van het oppervlak en de schijnwerper met Sopro Turbo-
Dichtlaag 2-K. Ter versterking wordt op de plek van de schijnwerper 
vezelwapening in de afdichting verwerkt.  

2 De flensplaat wordt voor een zekere aanhechting op het beton 
op de rugzijde met Sopro Dunbed Epoxy ingesmeerd. Na het vast-
schroeven is een zekere afdichting met een systeemafdichting  
nodig.

1 Doorvoeringen van messing kunnen eventueel ook gemakkelijk wor-
den uitgebreid met de kunststof flensplaten.
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Opmerking:
Wanneer er geen systeemdekvloer 
op de ruwe betonnen vloer wordt 
aangebracht, moet er tijdens het 
zandstralen rondom de afvoer een 
passende ringvormige uitsparing 
worden vrijgelaten waar later de 
gietmortel in kan worden gego-
ten.

Doorvoeringen in vloeren zonder flens

Doorvoeringen in vloeren met flens

Uitsparing in de vloer waar later de capillair bre-
kende gietmortel met Epoxyhars in kan worden 
gegoten .

De doorvoering wordt met een mengsel van 
Epoxyhars en kwartszand 1 : 1 : 1 capillair dicht 
gegoten.

Detailoplossingen: doervoeringen

ca.100 mm

20–40 mm

1 Systeemafdichting

2 Systeemdekvloer/uitvlaklaag

3 Capillair brekende gietmortel –  
Sopro Epoxy Voorstrijk en  
kwartszand

4 Flexibele dunbedlijm

5 Zwaar belastbare voeg

B Beton

BA Afvoer in de vloer

FL Flens

2 1 5BA 34 B

ca.100 mm

–

2 1 5BAFL 334 B
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Detailoplossingen: doervoeringen

Balusters

Baluster met flens.

Hulzen van balusters zonder flens

Inbouwhuls met capillairbrekende gietmortel. Hulzen in een bassinrand voor de latere plaatsing van een balustrade.

1 Systeemafdichting

2 Capillairbrekende gietmortel: Sopro Epoxy Voorstrijk 
en kwartszand resp. smeerlaag met Sopro Dunbed 
Epoxy

3 Flexibele Dunbedmortel

4 Zwaar belastbare voeg

5 Elastische kit

GF Baluster staaf met flensplaat

GH Baluster hulzen

B Beton

B

34 1 5 2GF

30–50 mm

2 135 GH

4

B

Paal op trap met flensplaat.
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Detailoplossingen: doorvoeringen

1 Systeemafdichting

2 Capillairdichte Epoxyhars- 
smeerlaag  
(Sopro Dunbed Epoxy)

3 Huls met flens

4 Stuc voor het uitvlakken van  
oneffenheden 
(Sopro Zwembad Stuc)

5 Flexibele Dunbedmortel  
(Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm)

6 Zwaar belastbare voeg

W Wateroppervlak

Flensplaat met gesloten huls, in het bassin gelast voor het plaatsen van een baluster.

Baluster met bevestiging onder water.

3

6

5

4

2

1

W
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Detailoplossingen: doorvoeringen

1 Capillair dichte gietkamers

2 Systeemafdichting

3 Stuc voor het uitvlakken van  
oneffenheden  
(Sopro Zwembad Stuc)

4 Systeemdekvloer  
(Sopro Rapidur® B 5)

5 Flexibele Dunbedmortel  
(Sopro´s No. 1 S1 Flexlijm)

6 Zwaar belastbare voeg

F Flensplaten

A Ankerschroeven vastgezet in de  
capillair dichte gietmortel

K Keramiek

Door het inbouwen van capillair dichte gietkamers resp. montage vlakken kunnen later bij de installatie ook bouwdelen met 
een zekere maat tolerantie zeker worden geïnstalleerd.

Capillairdicht montage vlak

Flensplaten moeten van te voren worden ingebouwd. Deze worden mee 
afgedicht. De installatie van een opbouwdeel is dan later zonder probleem 
mogelijk. 

41 6

F

F

K

A

A

3

2 

5

1



252

Tegels en platen in de zwembadbouw4 

1 Systeemafdichting

2 Inleg van Wapeningsweefsel

3 Capillairdichte gietmortel

Kunststofflens (PVC) olie- en vetvrij, mechanisch 
opgeruwd, voorbereid voor het voorstrijken met 
Sopro Epoxy Voorstrijk en Sopro kristalkwarts-
zand.

Sopro Epoxy-Voorstrijk 
+ 

Sopro kristalkwartszand

Installatie achteraf

Achteraf door te voeren installaties (bijv. in douches, etc.) die 
de afdichting beschadigen, moeten met reactie hars pluggen 
opnieuw afgesloten worden. Deze maatregel is echter niet te 
gebruiken onderwater.

Flensplaten

Inleg van Wapeningsweefsel op de plekken van de doorvoeringen in de 
systeemafdichting. 

Detailoplossingen: doorvoeringen

Flens van edelmetaal met huls voor de plaatsing 
van een baluster, blank metaal alsook olie- en 
vetvrij voorbereid voor het voorstrijken met 
Sopro Epoxy Voorstrijk en Sopro kristalkwarts-
zand.

In de afdichting wordt  ter versterking Sopro 
Bewapeningsweefsel ingebed.

2 1 D

3

U

D Doorvoering

U Ondergrond
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1 Systeemafdichting

2 Capillairbrekende voeg, gegoten met Sopro Epoxy 
Voorstrijk en kwartszand (1 : 1 : 1)  
Opmerking: Afhankelijk van de vorm van het bas-
sin kan het zinvol zijn, de capillairdichte voeg met  
elastisch materiaal (Sopro PU-Dichtlaag vloer) op te 
vullen.

3 Flexibele dunbedlijm

4 Zwaar belastbare voeg

EW Behuizing ontwatering

B Beton

F Tegel

BK Bassinrand

Aansluiting goot ontwatering Let op:

Behuizing ontwatering voor het vastzetten uitgelijnd. Voorbehandelde behuizing van de ontwatering met reactiehars en het 
inleggen van weefsel. 

De behuizing van de ontwatering moet bijna gelijk aan de deklaag 
van de bassinrand zijn, anders kan er door verkeerd boren proble-
men ontstaan met de waterdichtheid. 

Detailoplossingen: doorvoeringen

4

F

3

4

BK

EW

B

2 3 1
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Tegels en platen in de zwembadbouw4 

1 Systeemafdichting

2 Inleg afdichtband

3 Reactieharsverlijming

4 Reactiehars voorstrijk

5 Inleg weefselstrook

Detailoplossingen: vorming van voegen

Afdichting van een constructie dilatatievoeg met twee-lagig afdichtband, 
ingebed en bewerkt met reactiehars (PU-Dichtlaag).

Constructie dilatatievoeg met twee lagen afdichtband, ingebed en bewerkt 
met Sopro PU-Dichtlaag. Aansluitend bekleed met de eigenlijke afdichting.

Systeemafdichting op de plekken van de hoeken en zijkanten, versterkt 
met  Sopro Wapening in het eerste afdichtingsvlak.

Monolithische hoeken.

Constructie dilatatievoeg

Monolithische interieur hoeken. 

Binnen in het bassin wordt in de hoeken en op de vloer-wand-
overgang geen afdichtband aangebracht. De af dich  ting wordt 
hier enkel met stroken Wapeningsweefsel voldoende versterkt.

5 3 1 2 2 4

1

5
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Tegels en platen in de zwembadbouw 4 

Detailoplossingen: Aansluiting van afdichtingen

Nieuwbouw: afdichting met waterslot 
bekistingstechnisch ingepland

Sanering: aansluiting van de afdichting door 
een achteraf uit te voeren scheidingssnede 
in het beton

Waterslot vervaardigd tijdens de ruwbouw. Insnede van een waterslot in het perron voor het aanbrengen van de 
 systeemafdichting.

1 Systeemafdichting

2 Bewapeningsweefsel

3 Capillair brekende gietmortel  
met Sopro Dunbed Epoxy

AM Uitsparingsmateriaal (hout/styropor))

B Beton

SH Bekisting

Sanering en nieuwbouw

Is het niet voorzien, een bassin compleet af te dichten, dan is het toch noodzakelijk, de bestaande systeem af dichting  van 
het bassinomloop op het bassinlichaam aan te sluiten. Om infiltraties te vermijden, is het noodzakelijk, de afdichting in het 
beton te houden.

B

1 2

SH

AM

3

1

B

2
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Aansluiting op een bassin van roestvrij staal 
met een zwevende dekvloerconstructie

Detailoplossingen: Aansluiting van afdichtingen

Bassin van roestvrij staal met een brede flens, waarop de systeemafdichting 
kan worden aangebracht.

Aansluiting van systeemafdichtingen op bassins van roestvrij staal

Juist door de hoeveelheid van bassinconstructies en de inzet van verschillende bouwstoffen voor de vervaardiging van 
zwembaden zal het ooit noodzakelijk zijn bij een of andere bouw dat men met een systeemafdichting iets aan dit  
bassinlichaam moet aansluiten. Dit betekent dat het bassinomloop zoals gewoonlijk met een tegelafwerking en aansluitend 
een systeemafdichting afgewerkt wordt en is daarna bijvoorbeeld te combineren met een bassin van roestvrij staal.

1 Aansluiting op het roestvrij stalen bassin met Sopro 
PU-Dichtlaag

2 Sopro Flex AfdichtBand ter overbrugging

3 Afdichting van de bassinomloop met Sopro Dichtlaag 
Flex, overlappend verwerkt

4 Capillair dichte gietmortel met een mengsel van 
 Sopro Epoxy-Voorstrijk en kwartszand

5 Tegel verlegging met Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm

6 Bewegingsvoeg gevuld met Sopro Sanitair Siliconen

7 Starre voeg met Sopro TitecVoeg®

E Dekvloer, bijv. Sopro Rapidur® B 5

F Tegel

St Roestvrij stalen bassin

D Isolatie

R Stroken Randisolatieband

Beslissend is dat het bassin een toereikende flens heeft, 
waar de systeemafdichting op kan worden aangesloten.
Vanwege de verschillende uitvoeringen van de bassins en 
de verschillende afvoeren in de bassinomloop moeten in de 
regel, afhankelijk van de plek, detailoplossingen verwerkt 
worden.

5

St

1
2

R
37 F

D E

46
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Detailoplossingen: Aansluiting van afdichtingen

Aansluiting van systeemafdichtingen op bassins van roestvrij staal 
Verwerking

1 Het voorbereiden van de dekvloer op de aansluiting met het roest-
vrij stalen bassin voor de afdichtingswerkzaamheden. 

3 Het voorstrijken van het vlak met Sopro Epoxy Voorstrijk met aanslui-
tend het strooien van kwartszand.

5 Het aanwerken van de wand met de flens van het roestvrij stalen 
bassin met Sopro PU-Dichtlaag.

2 Het reinigen van de stalen flensen, filmen van olie en vet moeten 
worden verwijderd.

4 Het beplakken van de voegen met Sopro Flex AfdichtBand als onder-
grond voor de navolgende afdichting met Sopro PU-Dichtlaag.

6 De afgedichte bassinomloop met aansluiting op het roestvrij sta-
len bassin. De afdichting van Sopro PU-Dichtlaag is bestrooid met 
kwartszand. Klaar voor de navolgende afwerking.
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D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

Er is vandaag de dag een grote hoeveelheid mozaïek op de 
markt die speciaal voor de bouw van zwembaden alsook 
voor de vormgeving van wellness worden aangeboden. Ten 
eerste omdat er qua kleur onbegrensde vormen uitgevoerd 
kunnen worden, ten tweede omdat bijna alle vormen pro-
bleemloos met de kleine steentjes zijn te betegelen.

Mozaïek wordt van verschillende materialen gemaakt 
(natuursteen, keramiek, glas, etc.) – voor alle materialen 
geldt in gelijke mate, dat wanneer ze onderwater respectie-
velijk op continu natte plekken gebruikt worden, ze niet aan 
de achterzijde (papierkunststofnet) aangehecht mogen zijn. 

De praktijk heeft aangetoond dat de lijm die door fabri-
kanten gebruikt wordt vaak niet waterbestendig is en dat 
daardoor de steentjes hun hechtverband met de tegellijm 
verliezen en afzonderlijk uit het tegelwerk kunnen vallen. 

Voor de aangesproken plekken mag vanwege de genoemde 
reden alleen mozaïek gebruikt worden dat aan de voorzijde 
is aangehecht. Dit heeft als voordeel, dat de tegellijm een 
optimale verbinding met de mozaïeksteentjes kan aangaan. 

Mozaïek/glasmozaïek onderwater of duurzaam natte plekken

Verlegging van mozaïek

Mocht er glasmozaïek gebruikt worden, dan moet er tijdens 
het planningsgesprek op gewezen worden, dat deze enkel 
met reactieharslijmen resp. veredelde, hydraulisch afbin-
dende lijmen te verleggen is. Dit is men aan het bijzondere 
oppervlak van glas verschuldigd. Mogelijk, resulterende 
voor- en nadelen moeten in een overleg duidelijk gemaakt 
worden. Om optische waardevermindering door zichtbare  
lijmkammen te voorkomen, moet de aangetrokken lijm voor 
de verlegging glad worden gestreken. 

10% Sopro 
FlexDispersie 
(bij de verlegging 
van glasmozaïek)

✚

Sopro‘s No. 1 
S1 Flexlijm
Wand en vloer

of

Opmerking:

mozaïek kan niet, zoals onderwater is vereist, met de 
gecombineerde methode worden gelegd..

Sopro  
Voeg Epoxy
Lijmen en voegen 
in één keer mogelijk

Sopro  
Voeg Epoxy plus
Lijmen en voegen 
in één keer mogelijk

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 RG

Mozaïek aangehecht op  
de achterzijde.

Water dringt door en lost  
de lijm van het net op

De steentjes verliezen  
hun hechting en laten los.

Losgeraakte glazen mozaïekstenen op het bekkenhoofd.
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2 Met Sopro Dichtlaag Flex 1-K afgedicht bassin voor het testen van 
de dichtheid.

1 Aanbrengen van Sopro Dichtlaag Flex 1-K in twee arbeidsgangen 
door middel van de spuiten.

Keuze van het afdichtingssysteem

1. Cementgebonden Systeem

 • Vormgeving
 • Voorstrijk
 • Systeemafdichting
 • Verlijmen
 • Voegen

3 Na een geslaagde test op dichtheid: verlegging van de tegels met 
een hydraulisch afbindende tegellijm met de Buttering-Floating-Me-
thode.

4 Voegen van het oppervlak met zwaar belastbare Sopro  
TitecVoeg®.

Verwerking: Cementgebonden Systeem

De keuze van het juiste afdichtingssysteem is afhankelijk van het latere badwater en zijn mogelijke agressiviteit.  
Op basis van aanwezige waarden van de wateranalyse wordt besloten tussen cementgebonden systemen of reactiehars.  
Komt uit de wateranalyse naar voren dat een cementgebonden systeem gebruikt gaat worden, dan geeft dat de volgende 
opbouw:

Opmerking: 
Bij toepassing van Sopro Turbo Dichtlaag 2-K kan het  
bassin al na 3 dagen gevuld worden!
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Sopro Voorstrijk

Sopro Voorstrijk

Sopro Dichtlaag 
Flex 1-K

Sopro  
Zwembad stuc

Sopro megaFlex TX 
zeer flexibele reactive  

cementgebonden 
Dunbedmortel

Sopro  
Turbo- 

Dichtlaag 2-K  

Sopro  
Dichtlaag  
Flex 2-K

Sopro‘s No. 1  
S1 Flexlijm 

met de gecombi-
neerde methode

Sopro FlexDispersie
(enkel bij glasmozaïek,  
zie ook hoofdstuk 2)

Sopro‘s No. 1  
S1 Flexlijm

Sopro TitecVoeg® 
plus

Sopro TitecVoeg® 
breed

Wahl des Abdichtungssystems

+10%D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Ondergrond

Voorstrijk

Kraslaag

Smeersel/stuc

Voorstrijk

1. Afdichtlaag

2. Afdichtlaag

Contactlaag

Verlijming

Voeg

Systeemopbouw Zwembad 
(normaal drinkwater)

Opbouw cementgebonden

Productaanbeveling

Sopro ZR Turbo XXL
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de stalen betonwand 
en vloeren:

Maak de betonnen wand- en vloeroppervlakken voor het aan-
brengen van de volgende opbouw vrij van adhesiereducerende 
stoffen en wrijf ze op tot de kern door te stralen. Reinig vervol-
gens oppervlakken grondig van grof vuil en stofresten. Haal 
materiaal op en gooi het weg. 

Een oppervlaktetreksterkte van het beton van ten minste 1,5 N / 
mm² moet worden aangetoond door een sterktetest uit te voe-
ren. Het onderzoeksverslag moet aan de klant worden voorge-
legd.

m²

020 Voorstrijken van wanden en vloeren:

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op zui-
gende ondergronden (dekvloeren, stuc, droge bouwmaterialen) 
als voorbehandeling voor de opname van de navolgende dun-
bedlijm of systeemafdichting. Voorstrijk laten drogen.

Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).

m²

030 Uitvlakken wand: 

Vervaardigen van een contactlaag van flexibele, hydraulisch uitharden-
de dunbedlijm met de minimale kwaliteit C2 volgens DIN EN 12 004 
op staalbeton wanden. Voor een optimale hechting van de navolgen-
de smeermassa moet de dunbedlijm met een 6 – 8 mm tanding opge-
zet worden en laten uitharden.

Vervaardigen van een uitvlaklaag goedgekeurd voor zwembadcon-
structie (laagdikte 3 - 30 mm) met hydraulisch hardende, vezelversterk-
te cementmortel zonder toevoeging van gehydrateerde kalk met de 
spray- of plamuurmethode. Oppervlak van de egalisatiemassa even 
afrijen en glad strijken. Smeerlaag op een coronaire manier rondom 
openingen uitsparen en in een hoek van 45 ° stellen. Verwijder vervol-
gens de profielen, spatel de gebieden gelijkmatig af. Voer professionele 
nabehandeling uit, de smeerlaag beschermen d.m.v. nabevochtigen 
tegen te snel drogen.

Materiaal: Sopro‘s No. 1 Flexlijm (No. 1 400), 
  Sopro Zwembadstuc (SBP 474).

m²

DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

040 Systeemdekvloer op bekkenvloeren:

Snelhardende cement  dekvloer als systeemdekvloer (d ≥ 25 
mm) van minimale kwaliteit CT-C45-F7 conform DIN 18 560-3 
en DIN EN 13 813 als onderconstructie voor volgende vloercon-
structies om een vlakheid te bereiken die nodig is voor het leg-
gen van een dunbed. 

Vervaardiging met snelhardende dekvloermortel van speciaal 
met kunststof bewerkt bindmiddel en dekvloerzand 0/8 in een 
mengverhouding van 1: 4 tot 1: 5 in gewichtsdelen. 
Voorbehandeling van de ondergrond met een op epoxy geba-
seerde hechtbrug. Verwerking van het dekvloermateriaal met de 
hechtbrug „nat-in-nat“. Plaats de dekvloer in het bereik van de 
vloerinlaten in een hoek van ca. 45 °. Verdicht de dekvloer en 
het oppervlak voor de het aanbrengen van systeemafdichting 
met betegeling even en glad afrijen.

Dikte van dekvloer in het midden _______ mm. Afschot ____ %.

Materiaal: Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloerzand 0/8, 
 Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522).

m²

050 fijne smeerlaag:

Maak een fijne smeerlaag (laagdikte 1 - 5 mm) op wand- of 
vloeroppervlakken met een flexibele, hydraulisch uithardende 
dunbedmortel van minimale kwaliteit C2 S1 conform DIN EN 12 
004, voor de opname van een systeemafdichting met tegels in 
een dunbed.

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

m²

060 Aansluiting van de afdichting op wanddoorvoeren zonder 
afdichtflens (bijzondere constructie):

Vrijleggen van een kraag door het uitbeitelen van het gewapen-
de beton rondom de doorvoering. Breedte ongeveer 50 mm, 
diepte ongeveer 30 mm.  
Verwijder losse onderdelen. Oppervlak van de doorvoering met 
grof schuurpapier opschuren en schoonmaken met aceton zon-
der vet. Minerale ondergronden met epoxyhars voorstrijken. 
PVC- en roestvrijstalen oppervlakken voorbehandelen met 
epoxyhars voorstrijk. Zand verse voorstrijk met vuurgedroogd 
kwartszand 0.1 - 0.3mm en laat drogen. 
Capillair brekende smeerlaag (minimaal afsluitend met uitvla-
klaag) maken door de kraag te vullen met standvaste 
epoxyharsmortel. Materiaal grondig verdichten. De systeemaf-
dichting in drie lagen verbinden onder inleggen van een alkali-
bestendig glasgaas als versterking. 

Materiaal: Sopro Bouwhars (BH 869), 
 Sopro Kwartszand fijn (QS 507), 
 Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500), 
 Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523), 
 Sopro Wapening (AR 562).

St.

DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

070 Aansluiting van de afdichting op wanddoorvoeren zonder 
afdichtflens (bijzondere constructie):

Vrijleggen van een kraag door het uitbeitelen van het gewapen-
de beton rondom de doorvoering. Breedte ongeveer 50 mm, 
diepte ongeveer 30 mm.  
Verwijder losse onderdelen. Oppervlak van de doorvoering met 
grof schuurpapier opschuren en schoonmaken met aceton zon-
der vet. Minerale ondergronden met epoxyhars voorstrijken. 
PVC- en roestvrijstalen oppervlakken voorbehandelen met 
epoxyhars voorstrijk. Zand verse voorstrijk met vuurgedroogd 
kwartszand 0.1 - 0.3mm en laat drogen. 
Capillair brekende gietsel maken door het vullen van de uitspa-
ring met vloeibare epoxyharsmortel van bouwhars, vuurge-
droogd kwartszand 0,4 – 0,8 mm en kristalkwartszand 0,06 – 0,2 
mm in de mengverhouding 1 : 1 : 1 in ruimtedelen. Het opper-
vlak van het gietsel zanden. Aansluiting van de systeemafdich-
ting in drie stappen onder inlage van een alkalibestendig glas-
gaas als versterking. 

Materiaal: Sopro Bouwhars (BH 869),  
 Sopro Kristalkwartszand (KQS 607), 
 Sopro Kwartszand grof (QS 511), 
 Sopro Kwartszand fijn (QS 507), 
 Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523), 
 Sopro Wapening (AR 562).

St.

080 Finse goot: Modelleren van de goot en de bekkenopstand:

Het maken van een contactlaag van flexibele, hydraulisch uithar-
dende dunbedmortel van de minimale kwaliteit C2 S1 volgens 
DIN EN 12 004 op gootgebieden en in het bekkengebied. Voor 
een optimale hechting van de latere smeerlaag moet de dun-
bedmortel met een vertanding van 6 - 8 mm worden opgezet.
Tanding staan en laten uitharden.

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

Maken van de modellering of hoogtecompensatie (laagdikte 3 - 
30 mm) met hydraulisch uithardende cementmortel, geschikt 
voor zwembadconstructies. Oppervlak van de egalisatiemassa 
vlak afrijen en glad maken.

Materiaal: Sopro Zwembad stuc (SBP 474).

lfm

090 Finse goot: Modelleren van de goot 
 en de bekkenopstand – vanaf 25 mm:

Aanbrengen van een hechtbrug gemaakt van epoxyhars. Maken 
van de modellering of hoogtecompensatie (laagdikte ≥ 25 mm) 
met cementgebonden snelle dekvloer in „nat-in-nat“ epoxyhars. 
Materiaal goed verdichten, even afrijen en glad maken. 

Materiaal: Sopro Rapidur® M5 (747), 
 Sopro Rapidur® B5 (767),  
 Dekvloerzand 0/8 mm, 
 Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG522).

lfm

DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

100 Afdichtband over bouwdeel scheidingsvoeg naar het  
bekkenomgang: 

In het gebied boven de bouwdeel scheidingsvoeg tussen het 
bekkenkop en de bekkenomgang systeem conform afdichtband 
op stofvrij en voorgestreken ondergrond kleven. Voer dubbele 
overlappingen uit. Afdichband volledig afdekken met afdich-
tingsmateriaal. De voeg moet eerst worden opgevuld met een 
voldoende brede isolerende strook. 

Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438)

lfm

110 Afdichtband over bouwdeel scheidingsvoeg naar het  
bekkenomgang (OW-gebied):

Het vullen van de bouwdeelvoeg met drukstabiele Styrodur. 

Aanbrengen van een epoxyharsprimer op aangrenzende gebie-
den van de voeg, als een voorbereidende maatregel voor de 
daaropvolgende polyurethaan vloeibare harsafdichting. Verse 
voorstrijk met vuurgedroogd kwartszand 0,1 - 0,3mm bestrooi-
en. Neem na het uitharden onvoldoende gebonden kwartskor-
rels op en gooi ze weg. 

In het gebied boven de bouwdeel scheidinhsvoeg in het bassin 
van het zwembad, dubbelzijdig met vlies bekleed afdichtband 
op een stofvrije en voorgestreken ondergrond met afdichtings-
materiaal vastzetten. Voer dubbele overlappingen uit. Het 
afdichtband dient slechts als een drageroppervlak en moet volle-
dig worden bedekt met een laag op polyurethaan gebaseerde 
reactieharsverbindingafdichtmiddel. Breng na het drogen een 
tweede afdichtband aan en dek af met nog een laag van de 
reactieharsafdichting. Strooi de afdichting in verse staat in met 
vuurgedroogd kwartszand 0.1 - 0.3mm. 
De werkelijke oppervlakte-afdichting wordt over de afgedichte 
bouwdeelvoeg gevoerd.  

Breedte Afdichtband: _____ cm.

Materiaal: Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522), 
 Sopro AEB® (AEB 640),  
 Sopro PU-VlakkenDicht Wand (PU-FD 570),  
 Sopro Kwartszand fijn (QS 507). 

lfm

DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

120 Vervaardigen van de systeemafdichting –  
Wand en vloer:

Bekleed de bekkenwand, de bekkenbodem en de bekkenkop 
met een flexibele minerale afdichtlaag in drie bewerkingen met 
behulp van de smeer- of sproeimethode. 
De toepassing van elke laag moet zonder fouten en in een uni-
forme dichtheid worden uitgevoerd. Lagen laten drogen. Totale 
droge laagdikte min. 2,5 mm.

Voor het afdichtmateriaal moet het algemene bouwtoezichtelijk 
onderzoekscertificaat (abP) voor vochtbelastingsklasse B conform 
DIBt Bouwreglement A worden ingediend.

Materiaal: Sopro Turbo DichtLaag-2K (TDS 823).

m²

130 Bewapeningsinlage in hoeken:

Neem in het gebied van hoeken en randen in het onderwaterge-
bied alkalibestendig glasweefsel op als versterking in de eerste 
afdichtingslaag.

Materiaal: Sopro Bewapening (AR 562).

lfm

140 Documentatie van de laagdikten:

Nadat de systeemafdichting is uitgehard, moet deze willekeurig 
worden gecontroleerd op de vereiste minimale laagdikten. De 
selectie van de testcentra wordt uitgevoerd door de AG, de test 
wordt uitgevoerd in aanwezigheid van de AG. De test moet 
overeenkomstig worden geregistreerd en het testrapport moet 
aan de AG worden overhandigd. Na het testen moeten de pun-
ten met afdichtingsmateriaal overlappend in twee lagen worden 
bedekt.

St.

150 De handgreep of gootstenen zetten in het middelbed:

Het volzat zetten van de bekkenkopdelen / gootstenen / hand-
grepen op de systeemafdichting met hydraulisch uithardende, 
trassbevattende, flexibele middelbedmortel (laagdikte 5 - 20 
mm) met de Buttering-Floating-Methode. 

Materiaal: Sopro MiddelBedmortel flex (MB 414).

lfm

DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

160 Capillair brekende voegvulling achter de overstromende 
goot:

Capillair brekende voegvulling aan de bekkenomloopkant van 
het keramische overloopkanaal vervaardigen met epoxyharsspe-
cie, gemaakt van bouwhars en vuurgedroogd kwartszand van 
0,4 - 0,8 mm en 0,06 - 0,2 mm in een mengverhouding van 
1 : 1 : 1. Om het uitlopen van de gietmassa te voorkomen, 
moeten de voegen van de goot van tevoren worden gesloten. 
Het oppervlak van het gietsel moet worden geschuurd met vuur-
gedroogd kwartszand 0,4 – 0,8 mm.

Materiaal: Sopro BouwHars (BH 869),  
 Sopro Kristalkwartszand (KQS 607),  
 Sopro Kwartszand grof (QS 511). 

lfm

170 Zetten en verleggen van wand- en vloertegels: 

tegel merk: _____________________ 
tegel soort:  _____________________ 
tegel formaat: _____________________ 
tegel kleur: _____________________ 
slipweerstand: _____________________

Grotendeels vrij van holle ruimten zetten en verleggen van 
tegels in een dunbed met de Buttering-Floating-Methode (of 
vloeibedmethode) op wand- en vloeroppervlakken met sys-
teemafdichting door middel van een hydraulisch verhardende, 
flexibele dunbedmortel. C2 FT S2 conform DIN EN 12 004.

Tegeloppervlakken voegen met hydraulisch uithardende voeg 
voor zware belasting. Voegmortel met hoge slijtvastheid CG2 
WA conform DIN EN 13 888, bestand tegen stoomreiniging.

Voegbreedte _____ mm, Voegkleur ______ . 

Materiaal: Wand en vloer:  
 Sopro‘s megaFlex S2 TX (MEG 667), 
 Sopro TitecVoeg® breed (TFb).

m²

180 Bewegingsvoeg profielen

Het zetten van voor onderwater geschikte bewegingsvoeg pro-
fielen in het gebied van de bouwdeelscheiding tussen de bek-
kenhoofd en bekkenomgang.

lfm
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

190 Aansluitvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende 
kit vullen. De voegranden voorbehandelen met voor onderwater 
geschikte primer.

Material: Sopro Sanitair Siliconen,  
 Sopro Primer UW (UW 025).

De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de 
verwerking van de producten in acht te nemen:

– Sopro Rapidur® B5 (760)
– Sopro Rapidur® M5 (747)
– Sopro Zwembadstuc (SBP 474)
– Sopro Kwartszand grof (QS 511)
– Sopro Kwartszand fijn 0,3 – 0,5 mm (QS 507) 
– Sopro Kristalkwartszand (KQS 607)
– Sopro Bouwhars (BH 869)
– Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522)
– Sopro Voorstrijk (GD 749)
– Sopro Bewapening (AR 562)
– Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500)
– Sopro Afdichtband (DB 438)
– Sopro AEB® (AEB 640)
– Sopro Turbo Dichtlaag (TDS 823)
– Sopro Middelbedmortel flex (MB 414)
– Sopro‘s megaFlex S2 TX (MEG 667)
– Sopro‘s No. 1 Flexlijm (No. 1 400)
– Sopro TitecVoeg® breed (TFb)
– Sopro Sanitair Siliconen
– Sopro Primer UW (025).

lfm

DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden



268

Tegels en platen in de zwembadbouw4 

Keuze van het afdichtingssysteem

De reactieharsafdichtingsopbouw bestaat uit een laag voor-
strijk en het aanbrengen van een afdichting.

Reactiehars heeft een minimale temperatuur van +10°C op 
de bouwplaats nodig, om zeker verwerkt te kunnen worden 
(na te kijken bij bouw gedurende de winter).

Om een zekere uitvoering van de afdichtwerkzaamheden te 
kunnen waarborgen, moet aan het begin de bouwdeeltem-
peratuur, luchtvochtigheid en luchttemperatuur van het 
dauwpunt vastgesteld worden. Hierdoor wordt zeker 
gesteld, dat zich op het moment van aanbrengen geen 
condensatie opbouwt die de hechtingsverbinding negatief 
kan beïnvloeden. 

Bij de vorming van dauwwater mogen de werkzaamheden 
niet plaats vinden.

Verwerking van reactieharsen

2. Reactieharssysteem

 • Vormgeving
 • Voorstrijk
 • Systeemafdichting
 • Verlijmen
 • Voegen

Als uit de wateranalyse blijkt dat het badwater agressieve, voor beton gevaarlijke substanties bevat, dan moet de verdere 
opbouw van het bassin met reactiehars worden uitgevoerd. 

Meting van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

Vaststelling van het dauwpunt

Definitie dauwpunt:

Het dauwpunttemperatuur is die temperatuur, bij welke de 
max. verzadiging van de lucht met waterdamp bereikt is.

Daalt de temperatuur onder het dauwpunt, dan treedt con-
denswatervorming op (nevel).

De opname van waterdamp in de lucht is temperatuuraf-
hankelijk.

Hieruit volgt, dat warme lucht meer waterdamp kan bevat-
ten dan koude lucht.

Bepaling van het dauwpunttemperatuur
a) Luchttemperatuur meten 
b) Relatieve luchtvochtigheid meten
c) Ondergrondtemperatuur meten
d) Aan de hand van de tabel het dauwpunttemperatuur  
 vaststellen
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Lucht-
temperatuur Dauwpunttemperaturen in °C bij een relatieve luchtvochtigheid van

(°C) 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

 2

 4

 6

 8

10

-7,77

-6,11

-4,49

-2,69

-1,26

-6,56

-4,88

-3,07

-1,61

+0,02

-5,43

-3,69

-2,10

-0,44

+1,31

-4,40

-2,61

-1,05

+0,67

+2,53

-3,16

-1,79

-0,08

+1,80

+3,74

-2,48

-0,88

+0,85

+2,83

+4,79

-1,77

-0,09

+1,86

+3,82

+5,82

-0,98

+0,78

+2,72

+4,77

+6,79

-0,26

+1,62

+3,62

+5,66

+7,65

+0,47

+2,44

+4,48

+6,48

+8,45

+1,20

+3,20

+5,38

+7,32

+9,31

12

14

15

16

17

18

19

20

+0,35

+2,20

+3,12

4,07

5,00

5,90

6,80

7,73

+1,84

+3,76

+4,65

5,59

6,48

7,48

8,33

9,30

+3,19

+5,10

+6,07

6,98

7,92

8,83

9,75

10,72

+4,49

+6,40

+7,36

8,29

9,18

10,12

11,09

12,00

+5,63

+7,58

+8,52

9,47

10,39

11,33

12,26

13,22

+6,74

+8,67

+9,63

10,61

11,48

12,44

13,37

14,40

+7,75

+9,70

+10,70

11,68

12,54

13,48

14,49

15,48

+8,69

+10,71

+11,69

12,66

13,57

14,56

15,47

16,46

+9,60

+11,64

+12,62

+13,52

14,50

15,41

16,40

17,40

+10,48

+12,55

+13,52

14,58

15,36

16,31

17,37

18,36

+11,33

+13,36

+14,42

15,54

16,19

17,25

18,22

19,18

21

22

23

24

25

8,60

9,54

10,44

11,34

12,20

10,22

11,16

12,02

12,93

13,83

11,59

12,52

13,47

14,44

15,37

12,92

13,89

14,87

15,73

16,69

14,21

15,19

16,04

17,06

17,99

15,36

16,27

17,29

18,21

19,11

16,40

17,41

18,37

19,22

20,24

17,44

18,42

19,37

20,33

21,35

18,41

19,39

20,37

21,37

22,27

19,27

20,28

21,34

22,32

23,30

20,19

21,22

22,23

23,18

24,22

26

27

28

29

30

13,15

14,08

14,96

15,85

16,79

14,84

15,68

16,61

17,58

18,44

16,26

17,24

18,14

19,04

19,69

17,67

18,57

19,38

20,48

21,44

18,90

19,83

20,86

21,83

23,71

20,09

21,11

22,07

22,97

23,94

21,29

22,23

23,18

24,20

25,11

22,32

23,31

24,28

25,23

26,10

23,32

24,32

25,25

26,21

27,21

24,31

25,22

26,20

27,26

28,19

25,16

26,10

27,18

28,18

29,09

32

34

36

38

40

18,62

20,42

22,23

23,97

25,79

20,28

22,19

24,08

25,74

27,66

21,90

23,77

25,50

27,44

29,22

23,26

25,19

27,00

28,87

30,81

24,65

26,54

28,41

30,31

32,16

25,79

27,85

29,65

31,62

33,48

27,08

28,94

30,88

32,78

34,69

28,24

30,09

31,97

33,96

35,86

29,23

31,19

33,05

35,01

36,98

30,16

32,13

34,23

36,05

38,05

31,17

33,11

35,06

37,03

39,11

45

50

30,29

34,76

32,17

36,63

33,86

38,46

35,38

40,09

36,85

41,58

38,24

42,99

39,54

44,33

40,74

45,55

41,87

46,75

42,97

47,90

44,03

48,98

Voorbeeld 1:

Luchttemperatuur: (meten) +10 °C
Rel. luchtvochtigheid: (meten) 70 %
Ondergrondtemperatuur: (meten) +9 °C
Dauwpunttemperatuur: (aflezen) +4,8 °C
wanneer ondergrondtemperatuur 
min. +3 °C boven dauwpunt temp.: � 7,8 °C < 9 °C

Voorbeeld 2:
Luchttemperatuur: (meten) +27 °C
Rel. luchtvochtigheid: (meten) 75 %
Ondergrondtemperatuur: (meten) +22 °C
Dauwpunttemperatuur: (aflezen) +22,2 °C
wanneer ondergrondtemperatuur 
min. +3 °C boven dauwpunt temp.:  � 25,2 °C > 22 °C

Applicatie mogelijk! Applicatie niet mogelijk!

Berekening dauwpunt
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Sopro 
VoegenEpoxy

Sopro 
DunbedEpoxy

Sopro  
Epoxy Voorstrijk

Sopro  
Kwartszand fijn

Sopro  
Kwartszand grof

Sopro 
PU-VlakkenDicht 

Wand
Sopro 

PU-VlakkenDicht Vloer

BewapeningSopro PU- 
VlakkenDicht 
Contrastkleur

Sopro 
VoegenEpoxy  

speciaal

Productaanbeveling

Sopro Voorstrijk

Sopro‘s No. 1  
S1 Flexlijm

Keuze van het afdichtingssysteem

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
et

est 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

Sopro  
Zwembadstuc

Sopro VoegenEpoxy plus

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 RG

Ondergrond

Voorstrijk

Krassmering

Smeersel/stuc

Voorstrijk

1. Afdichtlaag

2. Afdichtlaag

Verlijming

Voeg

Systeemopbouw zwembad 
(thermaal- en zout water)

Opbouw reactieharssysteem
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Keuze van het afdichtingssysteem

2 Bestrooien van de verse Sopro Epoxy Voorstrijk met Sopro kwarts-
zand fijn.

1 Voorstrijken van de oppervlakken met Sopro Epoxy Voorstrijk.  
Verbruik afhankelijk van het absorptiegedrag van de ondergrond.

3 Bewerken van de geschuurde, droge oppervlakken met korund-
steen.

4 Opname van wapeningsweefsel in de systeemafdichting in het on-
derwatergebied.

5 Zorgvuldige menging van Sopro PU-VlakkenDicht met omgieten en 
tweede menging

6 Afdichting van een zwembad met Sopro PU-VlakkenDicht

Verwerking: Reactieharssysteem
Voor de afdichtingswerkzaamheden moeten alle vlakken recht zijn, kanten worden gebroken en mogelijke gaten afgesmeerd worden
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Keuze van het afdichtingssysteem

Verwerking: reactieharssysteem

8 Sopro PU-Vlakkendicht Contrastkleur kan toegevoegd worden aan het 
afdichtingsmateriaal, om een beter kleurcontrast tussen laag 1 en laag 
2 te verkrijgen.

7 Afdichten van een vloer met Sopro PU-VlakkenDicht vloer.

12 Test op dichtheid (minimaal 14 dagen).11 Test van de gehele dikte van de systeemafdichting.

10 Afstrooien van de met Sopro PU-VlakkenDicht wand afgedichte 
vlak met kwartszand door middel van een trechterpistool.

9 De Sopro PU-Vlakkendicht Contrastkleur word gemengd bij de Sopro 
PU- Vlakkendicht – er ontstaat een grijze kleur.

Opmerking: Alle reactieharsmaterialen moeten zorgvuldig gemengd worden. Na de eerste menging moet het materi-
aal in een nieuwe verpakking gedaan worden en opnieuw gemengd worden.
Speciaal bij de verwerking van Sopro PU-Vlakken Dicht moet men erop letten, dat het tijdvenster tussen de eerste en 
de tweede applicatie maximaal 12 – 36 uur bedraagt.
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DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, Reactiehars

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de stalen betonnen wanden 
en vloeren: 

Betonnen wanden en vloeren voor de opname van navolgende 
opbouw van hechtingsverminderende stoffen bevrijden en door 
stralen poriën diep opruwen. Vlakken aansluitend van grote ver-
vuiling bevrijden en restanten stof grondig afzuigen. Materiaal 
afnemen en verwijderen.

Het beton moet een oppervlakte vastheid van minstens 1,5 N/
mm² hebben en moet door middel van een trekproef worden 
vastgesteld. Het testprotocol moet worden voorgelegd aan de 
opdrachtgever.

m²

020 Voorstrijken van de wanden en vloeren:

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op de 
ondergrond van staalbeton. Voorstrijk laten drogen.

Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).

m²

030 Uitvlaklaag wand: 

Het maken van een contactlaag van flexibele, hydraulisch ver-
hardende dunbedmortel met een minimale kwaliteit van C2 S1 
conform DIN EN 12 004 op wanden van staalbeton. Voor een 
optimaal verband met de navolgende spachtelmassa moet de 
dunbedmortel met een 6 – 8 mm tanding worden opgezet. 
Tanding laten staan en laten uitharden. 

Het maken voor een voor de zwembadbouw toegestane  
uitvlaklaag (laagdikte 3 – 30 mm) met hydraulisch verhardende, 
met vezel versterkte cementmortel zonder toevoeging van kalk-
hydraat spuit- of smeermethode. Oppervlakken van de uitvlak- 
laag even afrijen en gladmaken. Afsmeringen rondom doorvoe-
ren kransvormig om de doorvoeren uitsparen en met een hoek 
van 45° afstellen. Stucprofielen aansluitend verwijderen, de plek-
ken  zorgvuldig bijsmeren.  
Vakkundige nabehandeling uitvoeren, de smering door nabe-
vochtigen voor een te snelle uitdroging beschermen.

Materiaal: Sopro‘s No. 1 Flexlijm (No. 1 400), 
  Sopro Zwembadstuc (SBP 474).

m²

DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, Reactiehars
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DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, Reactiehars

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

040 Systeemdekvloer op bekkenvloeren:

Snelhardende cement  dekvloer als systeemdekvloer (d ≥ 25 
mm) van minimale kwaliteit CT-C45-F7 conform DIN 18 560-3 
en DIN EN 13 813 als onderconstructie voor volgende vloercon-
structies om een vlakheid te bereiken die nodig is voor het leg-
gen van een dunbed. 

Vervaardiging met snel verhardende dekvloermortel van speciaal 
met kunststof bewerkt bindmiddel en dekvloerzand 0/8 in een 
mengverhouding van 1: 4 tot 1: 5 in gewichtsdelen. 
Voorbehandeling van de ondergrond met een op epoxy geba-
seerde hechtbrug. Verwerking van het dekvloermateriaal met de 
hechtbrug „nat-in-nat“. Plaats de dekvloer in het bereik van de 
vloerinlaten in een hoek van ca. 45 °. Verdicht de dekvloer en 
het oppervlak voor de het aanbrengen van systeemafdichting 
met betegeling even en glad afrijen.

Dikte van dekvloer in het midden _______ mm. Afschot ____ %.

Materiaal: Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloerzand 0/8, 
 Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522).

m²

050 fijne smeerlaag:

Maak een fijne smeerlaag (laagdikte 1 - 5 mm) op wand- of 
vloeroppervlakken met een flexibele, hydraulisch uithardende 
dunbedmortel van minimale kwaliteit C2 S1 conform DIN EN 12 
004, voor de opname van een systeemafdichting met tegels in 
een dunbed.

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

m²

060 Aansluiting van de afdichting op wanddoorvoeren zonder 
afdichtflens (bijzondere constructie):

Vrijleggen van een kraag door het uitbeitelen van het gewapen-
de beton rondom de doorvoering. Breedte ongeveer 50 mm, 
diepte ongeveer 30 mm.  
Verwijder losse onderdelen. Oppervlak van de doorvoering met 
grof schuurpapier opschuren en schoonmaken met aceton zon-
der vet. Minerale ondergronden met epoxyhars voorstrijken. 
PVC- en roestvrijstalen oppervlakken voorbehandelen met 
epoxyhars voorstrijk. Zand verse voorstrijk met vuurgedroogd 
kwartszand 0.1 - 0.3mm en laat drogen. 
Capillair brekende smeerlaag (minimaal afsluitend met uitvla-
klaag) maken door de kraag te vullen met standvaste 
epoxyharsmortel. Materiaal grondig verdichten. De systeemaf-
dichting in drie lagen verbinden onder inleggen van een alkali-
bestendig glasgaas als versterking. 

Materiaal: Sopro Bouwhars (BH 869), 
 Sopro Kwartszand fijn (QS 507), 
 Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500), 
 Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523), 
 Sopro Wapening (AR 562).

St.
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070 Aansluiting van de afdichting op doorvoeren in vloeren:

Vrij leggen van een kraag door het uitbeitelen van het gewapen-
de beton rondom de doorvoering. Breedte ongeveer 50 mm, 
diepte ongeveer 30 mm.  
Verwijder losse onderdelen. Oppervlak van de doorvoering met 
grof schuurpapier opschuren en schoonmaken met aceton zon-
der vet. Minerale ondergronden met epoxyhars voorstrijken. 
PVC- en roestvrijstalen oppervlakken voorbehandelen met 
epoxyhars voorstrijk. Zand verse voorstrijk met vuurgedroogd 
kwartszand 0.1 - 0.3mm en laat drogen. 
Capillair brekende gietsel maken door het vullen van de uitspa-
ring met vloeibare epoxyharsmortel van bouwhars, vuurge-
droogd kwartszand 0,4 – 0,8 mm en lristalkwartszand 0,06 – 0,2 
mm in de mengverhouding 1 : 1 : 1 in ruimtedelen. Het opper-
vlak van het gietsel zanden. Aansluiting van de systeemafdich-
ting in drie stappen onder inlage van een alkalibestendig glas-
gaas als versterking. 

Materiaal: Sopro Bouwhars (BH 869),  
 Sopro Kristalkwartszand (KQS 607), 
 Sopro Kwartszand grof (QS 511), 
 Sopro Kwartszand fijn (QS 507), 
 Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523), 
 Sopro Wapening (AR 562).

St.

080 Finse goot: Modelleren van de goot en de bekkenopstand:

Het maken van een contactlaag van flexibele, hydraulisch uithar-
dende dunbedmortel van de minimale kwaliteit C2 S1 volgens 
DIN EN 12 004 op gootgebieden en in het bekkengebied. Voor 
een optimale hechting van de latere smeerlaag moet de dun-
bedmortel met een vertanding van 6 - 8 mm worden opgezet.
Tanding staan en laten uitharden.

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

Maken van de modellering of hoogtecompensatie (laagdikte 3 - 
30 mm) met hydraulisch uithardende cementmortel, geschikt 
voor zwembadconstructies. Oppervlak van de egalisatiemassa 
vlak afrijen en glad maken.

Materiaal: Sopro Zwembad stuc (SBP 474).

lfm

090 Finse goot: Modelleren van de goot 
 en de bekkenopstand – vanaf 25 mm:

Aanbrengen van een hechtbrug gemaakt van epoxyhars. Maken 
van de modellering of hoogtecompensatie (laagdikte ≥ 25 mm) 
met cementgebonden snelle dekvloer in „nat-in-nat“ epoxyhars. 
Materiaal goed verdichten, even afrijen en glad maken. 

Materiaal: Sopro Rapidur® M5 (747), 
 Sopro Rapidur® B5 (767),  
 Dekvloerzand 0/8 mm, 
 Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG522).

lfm
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100 Afdichtband over bouwdeel scheidingsvoeg:

In het gebied boven de bouwdeel scheidingsvoeg tussen het 
bekkenkop en de bekkenomgang zelfklevend afdichtband op 
stofvrije en voorgestreken ondergrond plakken. Afdichtband vol-
ledig met afdichtings materiaal bedekken.

Materiaal: Sopro Flex AfdichtBand (FDB 524).

lfm

110 Afdichtband over bouwdeel scheidingsvoeg naar het  
bekkenomgang (OW-gebied):

Het vullen van de bouwdeelvoeg met drukstabiele Styrodur. 

Aanbrengen van een epoxyharsprimer op aangrenzende gebie-
den van de voeg, als een voorbereidende maatregel voor de 
daaropvolgende polyurethaan vloeibare harsafdichting. Verse 
voorstrijk met vuurgedroogd kwartszand 0,1 - 0,3mm bestrooi-
en. Neem na het uitharden onvoldoende gebonden kwartskor-
rels op en gooi ze weg. 

In het gebied boven de bouwdeel scheidinhsvoeg in het bassin 
van het zwembad, dubbelzijdig met vlies bekleed afdichtband 
op een stofvrije en voorgestreken ondergrond met afdichtings-
materiaal vastzetten. Voer dubbele overlappingen uit. Het 
afdichtband dient slechts als een drageroppervlak en moet volle-
dig worden bedekt met een laag op polyurethaan gebaseerde 
reactieharsverbindingafdichtmiddel. Breng na het drogen een 
tweede afdichtband aan en dek af met nog een laag van de 
reactieharsafdichting. Strooi de afdichting in verse staat in met 
vuurgedroogd kwartszand 0.1 - 0.3mm. 
De werkelijke oppervlakte-afdichting wordt over de afgedichte 
bouwdeelvoeg gevoerd.  

Breedte Afdichtband: _____ cm.

Materiaal: Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522), 
 Sopro AEB® (AEB 640),  
 Sopro PU-VlakkenDicht Wand (PU-FD 570),  
 Sopro Kwartszand fijn (QS 507). 

lfm
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120 Vervaardigen van de systeemafdichting wand en vloer: 

Aanbrengen van een Epoxyhars voorstrijk op de wand van het 
bekken, de vloer alsook de kop, als voorbereidende maatregel 
voor de aansluitende afdichting met polyurethaan vloeibare 
hars.  
Verse voorstrijk met vuurgedroogd kwartszand 0,1 – 0,3 mm 
bestrooien. Na uitharding ontoereikend ingebonden kwartskor-
rels opnemen en verwijderen. Voorgestreken oppervlakken met 
polyurethaan-vloeibare hars in minstens twee arbeidsgangen 
afdichten. Het afdichtingsmateriaal met de tanding opsmeren 
(vloeibaar afdichtingsmateriaal op vloeren met de tanding verde-
len en door middel van een stekelwals ontluchten). Iedere laag 
moet zonder fouten en met gelijkmatige dikte worden aange-
bracht. Laten drogen. Gezamelijke droge laagdikte minstens  
1,0 mm. De laatste afdichtingslaag met kwartszand met korrel 
0,4 – 0,8 mm bestrooien. 
Na uitharding niet ingebonden kwartszand grondig opzuigen en 
verwijderen. Voor het afdichtingsmateriaal gelden de algemene 
bouwtoezichtelijke testenrapporten (abP) voor de vochtigheids-
belastingsklasse B is conform DIBt bouwregellijst A voor te leg-
gen.

Materiaal: Sopro Epoxy-Voorstrijk (EPG 522), 
 Sopro Kwartszand fijn (QS 507), 
 Sopro Kwartszand grof (QS 511), 
 Sopro PU-VlakkenDicht Wand/vloeren (PU-FD 570/571) 
 Sopro PU-VlakkenDicht contrastkleur. (KF 572)

m²

130 Bewapeningsinlage in hoeken:

Neem in het gebied van hoeken en randen in het onderwaterge-
bied alkalibestendig glasweefsel op als versterking in de eerste 
afdichtingslaag.

Materiaal: Sopro Bewapening (AR 562).

lfm

140 Documentatie van de laagdikten:

Nadat de systeemafdichting is uitgehard, moet deze willekeurig 
worden gecontroleerd op de vereiste minimale laagdikten. De 
selectie van de testcentra wordt uitgevoerd door de AG, de test 
wordt uitgevoerd in aanwezigheid van de AG. De test moet 
overeenkomstig worden geregistreerd en het testrapport moet 
aan de AG worden overhandigd. Na het testen moeten de pun-
ten met afdichtingsmateriaal overlappend in twee lagen worden 
bedekt.

St.

150 De handgreep of gootstenen zetten in het middelbed:

Zetten van de zwembadkoppen met middelbedlijm op basis van 
epoxyhars. Het te verleggen vlak en de achterkant van de bek-
kenkopstenen met epoxyhars voorstrijk voorstrijken. Verwerking 
met epoxyhars mortel gebeurt „nat in nat”.

Materiaal: Sopro Epoxy Mortel (EE 771), 
 Sopro Epoxy-Voorstrijk (EPG 522).

lfm
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160 Capillair brekende voegvulling achter de overstromende 
goot:

Capillair brekende voegvulling aan de bekkenomloopkant van 
het keramische overloopkanaal vervaardigen met epoxyharsspe-
cie, gemaakt van bouwhars en vuurgedroogd kwartszand van 
0,4 - 0,8 mm en 0,06 - 0,2 mm in een mengverhouding van 
1 : 1 : 1. Om het uitlopen van de gietmassa te voorkomen, 
moeten de voegen van de goot van tevoren worden gesloten. 
Het oppervlak van het gietsel moet worden geschuurd met vuur-
gedroogd kwartszand 0,4 – 0,8 mm.

Materiaal: Sopro BouwHars (BH 869),  
 Sopro Kristalkwartszand (KQS 607),  
 Sopro Kwartszand grof (QS 511).

lfm

170 Zetten en verleggen van wand- en vloertegels: 

tegel merk: _____________________ 
tegel soort:  _____________________ 
tegel formaat: _____________________ 
tegel kleur: _____________________ 
slipweerstand: _____________________

Zetten en verleggen van tegels in een dunbed met de Buttering- 
Floating-Methode op wanden en vloeren met Systeemafdichting 
met Epoxyharslijm R2 T conform DIN EN 12 004. 

Tegeloppervlakken met reactieharsvoegmortel RG conform DIN  
EN 13 888 voegen. 

Voegbreedte _____ mm, Voegkleur ______ .

Materiaal: Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500), 
 Sopro VoegEpoxy (FEP)/VoegEpoxy plus (FEP plus).

m²

180 Bewegingsvoeg profielen

Het zetten van voor onderwater geschikte bewegingsvoeg pro-
fielen in het gebied van de bouwdeelscheiding tussen de bek-
kenhoofd en bekkenomgang.

lfm

190 Aansluitvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende 
kit vullen. De zijkanten van de voegen moeten van te voren 
grondig schoon gemaakt worden en tweemaal met primer te 
behandelen en te laten drogen. 

Materiaal: Sopro Primer UW (025), 
 Sopro Sanitair Siliconen.

lfm
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De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de 
verwerking van de producten in acht te nemen: 

–  Sopro Rapidur® B5 (760)
–  Sopro Rapidur® M5 (747)
–  Sopro Zwembadstuc (SBP 474)
–  Sopro Kwartszand grof (QS 511)
–  Sopro Kwartszand fijn (QS 507)
–  Sopro Kristalkwartszand (KQS 607)
–  Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522)
–  Sopro Voorstrijk (GD 749)
–  Sopro Bouwhars (BH 869)
–  Sopro Wapening (AR 562)
–  Sopro Flex Afdichtband (FDB 524)
–  Sopro PU-Vlakkendicht Wand/vloeren (PU-FD 570/571)
–  Sopro EpoxyMortel (EE 771)
–  Sopro‘s No. 1 Flexlijm (No. 1 400)
–  Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500)
–  Sopro VoegEpoxy (FEP)/VoegEpoxy plus (FEP plus)
–  Sopro Primer UW (025)
–  Sopro Sanitair Siliconen
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Tegels en platen in de sanering van oude gebouwen  
en op kritische ondergronden 5 

Basisprincipes

Bij sommige nieuwe gebouwen en in het bijzonder bij 
bestaande gebouwen (renovatie) treft men altijd weer 
ondergronden die een gemakkelijke, veilige verlegging van 
een vloer niet zonder meer mogelijk maken.

Helaas openbaren zich bij renovaties deze kritieke onder-
gronden pas als de wanden en vloeren opengebroken wor-
den, wat de planningsfase niet echt vereenvoudigd. Maar 
niet alleen bij renovaties treft men moeilijke ondergronden 
aan, ook bij nieuwbouw is dit mogelijk. Dit is met name van 
toepassing als ondergronden te lijden hebben gehad van de 
werking van de bouwplaats, mogelijk onjuist zijn geïnstal-
leerd of vanwege het nog aanwezige restvocht en de druk 
van een tijdslimiet tot kritische ondergronden worden. 

De tegelzetter wordt meestal pas op de bouwplaats met 
deze kritische ondergronden geconfronteerd.

Toch is hij verplicht om duurzaam en zonder schade een   
relatief dunne, "stijve" tegel of natuursteen op deze kwets-
bare, kritische ondergronden te verleggen.

In verband met de bewegingen moeten in ieder geval de 
houten balken plafonds met houten planken respectievelijk 
de spaanplaat afwerking worden vermeld. Om een afwer-
king met tegels of natuursteen zonder schade op kritische 
ondergronden (hout, gemengde ondergronden, etc.) te 
verleggen, is het noodzakelijk deze door middel van ont-
koppeling van de ondergrond te scheiden.  Hierbij moet de 
ontkoppeling voldoende in staat zijn om verkeersbelasting 
en spanningen te kunnen opnemen.

De Sopro Geluidsisolatieplaat is een isolatieplaat van 
polyestervezel die wordt geproduceerd in diktes van 2 mm, 
4 mm, 7 mm, 9 mm en 12 mm. Hij kan gebruikt wor-
den voor ontkoppeling, warmte-isolatie en geluidsisolatie. 
Bovendien verbetert hij de buigsterkte (vanaf 7mm) van de 
totale constructie.

Zijn naast ontkoppeling verhoogde eisen aan de geluidsiso-
latie gesteld, dan is de Sopro Geluidsisolatieplaat,(8 mm) 
hiervoor geschikt.

Naast een toegenomen geluidsisolatie kan deze ook als 
ontkoppeling en thermische isolatie worden gebruikt. 
Bijzondere toepassingen zijn trapconstructies in de woning-
bouw met meerdere verdiepingen 

Saneren van oude gebouwen

Directe verlegging van tegels en platen op ondergronden die 
gevoelig zijn voor vervorming.
Scheuren in voegen en afwerkingsmateriaal zijn onvermijdelijk.

Houten vloerdelen als ondergrond voor het verleggen van tegels.
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Geluidsisolatieplaten/Geluidsisolatieplaten speciaal/Geluidsisolatie en ontkoppelingsrol 
Technische data

Sopro  
Geluidsisolatieplaat 

Sopro   
Geluidsisolatieplaat 
Speciaal 

* Testwaarde volgens DIN EN ISO 140-8, die wordt gebruikt ter oriëntatie.  Opmerking: Omdat de door het testinstituut gebruikte en aangegeven waarden voor de verbe-
tering van geluidsisolatie niet altijd op gaan voor bouwprojecten; vanwege de verschillen tussen de standaard constructies met die van het proefinstituut, is het in ieder geval 
aan te raden, de daadwerkelijk te realiseren verbetering van geluidsisolatie door middel van een proefverlegging en testmeting vast te stellen!

Sopro 
Geluidsisolatieplaat

Sopro 
Geluids 
isolatieplaat  
Speciaal

Samenstelling Kunstharsgebonden, geperste, polyester vezelplaat. Kunstharsgebonden, 
geperste en met vlies  
omvatte polyester ve-
zelplaat met speciale 
vlies-sandwich-laag. 

Dikte 2 mm  
ontkoppelingsplaat

4 mm  
ontkoppelingsplaat

7 mm  
Universele Isolatie-  
en verlegplaat

9 mm  
Universele Isolatie- 
en verlegplaat

12 mm  
Comfort  
isolatieplaat

8 mm  
Geluidsisolatieplaat 

Formaat  
van plaat

100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm

Gewicht ca. 0,8 kg/m² ca. 2,9 kg/m² ca. 4,5 kg/m² ca. 6,3 kg/m² ca. 8,4 kg/m² ca. 4,2 kg/m²

Verpakkings-
eenheid

Doos: 
30 platen = 18 m² 
pallet: 
400 platen = 240 m²

Doos: 
15 platen = 9 m² 
pallet: 
200 platen = 120 m²

Doos: 
12 platen = 7,2 m² 
pallet: 
120 platen = 72 m²

Doos: 
10 platen = 6 m² 
pallet: 
100 platen = 60 m²

Doos: 
7 platen = 4,2 m² 
pallet: 
48 platen = 48 m²

Pak: 
5 platen = 3 m²

Geluidsreductie tot 8 dB* 
met tegels

tot 10 dB*  
met tegels

tot 10 dB*  
met tegels

tot 10 dB* 
met tegels

tot 10 dB* 
met tegels

tot 16 dB* 
met tegels

Thermische  
geleidbaarheid

0,0511 W/mK 0,0954 W/mK 0,0793 W/mK 0,0950 W/mK 0,0944 W/mK 0,085 W/mK

Thermische  
weerstand

0,039 m² K/W 0,042 m² K/W 0,088 m² K/W 0,095 m² K/W 0,127 m² K/W 0,10 m² K/W

Brandgedrag  
DIN EN 13501-1

Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E
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Houten vloeren en plafonds zijn in veel oude huizen een standaard ondergrond, waarop ook schadevrije tegelvloeren kun-
nen ontstaan. Het bouwmateriaal hout heeft echter een niet tot rust komend eigen leven, wat te maken heeft met  in het 
hout opgeslagen water. Dit betekent dat wanneer water wordt vrijgegeven (drogen), het krimpt en, wanneer het water 
absorbeert, weer zwelt. Deze vormverandering kan het stijve boven oppervlak niet permanent absorberen. Bij directe ver-
legging zijn scheurvorming en vorming van holle lagen het gevolg.

Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
houten ondergronden

zwellen + krimpen

doorbuiging

Directe spanningsoverdracht op het starre afwerkingsmateriaal met als gevolg scheurvorming.

Scheurvorming in het afwerkingsmateriaal op de naad met de spaanplaat, 
veroorzaakt door trillingen (bijv. wasmachine).

Scheurvorming en breuken in de tegels vanwege een directe verlegging op 
een houten vloer. 
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Voorbeeld van een vloer met houten delen.

Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
houten ondergronden

Keramiek en natuursteen gedragen zich in hun geheel (met 
voegen) als een grote glasplaat. Dat wil zeggen, dat de 
eerder beschreven spanningen en bewegingen in de onder-
constructie moeten worden opgevangen. Door het gebruik 
van de Sopro Geluidsisolatieplaat (≥ 7 mm) op de houten 
ondergrond wordt het afwerkingsmateriaal ontkoppeld. 
Bovendien wordt de buigstijfheid van de totale constructie 
verhoogt en de optredende spanningen en vervormingen 
worden door de ontkoppeling opgevangen.

De ontkoppelingslaag (Sopro Geluidsisolatieplaat) neemt krachten in verticale en horizontale richting op en werkt als schokdemper en rollager.

F 5 3 4 3 2 1 U

Opmerking:
In natte gebieden (badkamers) moet 
voor het verleggen van tegels  op de 
Geluidsisolatieplaten een systeemafdichting 
(bijv. Sopro TurboDichtlaag) aangebracht wor-
den (zie pagina 256).

1 Bevestiging met houtschroeven (pos. 010)

2 Sopro Hechtprimer S (Pos. 020)

3 Flexibele Sopro dunbedmortel (Pos. 040/070)

4 Sopro Geluidsisolatieplaat (Pos. 040)

5 Sopro DF10® DesignVoeg Flex (Pos. 070)

F Tegel

U Ondergrond/houten plank
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1 Bevestiging met houtschroeven (Pos. 010)

2 Sopro Dichtacryl

3 Sopro HechtPrimer S (Pos. 020)

4 SoproTex® Nivelleer-Weefsel*

5 Sopro Vario Nivelleer

6 Flexibele Sopro Dunbed mortel (Pos. 040/070)

7 Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (Pos. 070)

F Tegels

U Ondergrond/Houten delen

F 7 6 5 4 23 1 U

Als de statica van de houten balkconstructie of het hou-
ten plafond dit toelaten,  dan is het ook mogelijk met 
behulp van een met vezels versterkte nivelleer (Sopro Vario 
Nivelleer) en het inleggen van een extra langvezelige ver-
sterkingsmat (SoproTex®) een dunne, last verdelende laag 
te vervaardigen..

De langvezelige versterkingsmat wordt voor het verdelen 
van de Vario Nivelleer overlappend op het oppervlak gelegd. 

Nadat de nivelleer is aangebracht, breekt de langvezelige 
versterkingsmat af in zijn afzonderlijke vezels, die vervol-
gens worden verdeeld over de gehele dwarsdoorsnede van 
de laag nivelleer. Door de verdeling van de “lange” vezels 
kunnen nu zeer hoge buigkrachten worden opgenomen. 
De aan te brengen laag nivelleer moet echter minimaal 20 - 
25 mm zijn. Het leggen van tegels is dan mogelijk in direct 
contact.

20 – 25 mm 
laag opbouw

* De vezels verdelen zich over de doorsnede van de verse nivelleer.

Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
houten ondergronden
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Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
houten ondergronden

Sopro 
Geluidsisolatieplaat

Sopro VarioFlex®  
Zilver

Sopro VarioFlex® XL

Sopro HechtPrimer S Sopro Vezel 
Nivelleer

Product aanbeveling
D

IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF S1

Sopro MG-Flex®

Zeer flexibele 
Flexlijm

Sopro MG-Flex® 
snel
Zeer flexibele 
Flexlijm
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en op kritische ondergronden 5.1

Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
houten ondergronden

Verwerking

1 Houten vloeren welke in het kader van een sanering met kera-
misch materiaal moet worden afgewerkt.

5 Op alle opgaande bouwdelen (wanden) moet randisolatieband 
(bijv. Sopro Randisolatieband) worden bevestigd.

4 Opdat de zelfnivellerende massa voor de uitvlakwerkzaamhe-
den niet in de voegen tussen de houten delen loopt, moeten ze 
met Sopro Dichtacryl gedicht worden.

2 Verende houten delen moeten van te voren met houtschroeven 
worden vastgezet.

3 De houten vloer moet worden gecontroleerd op vlakheid. Als deze 
niet vlak is dan moet de vloer worden uitgevlakt.

6 Het oppervlak met houten vloerdelen moet met Sopro  
HechtPrimer S worden voorbehandeld.
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Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
houten ondergronden

Verwerking

7 De flexibele, vezelversterkte, zelfnivellerende Sopro Vezel Nivel-
leer of Vario Nivelleer wordt aangebracht in direct contact met de 
houten vloer.

8 Om een vlak oppervlak te verkrijgen wordt de Sopro Vezel Nivel-
leer met een stekelwals verdeeld en verdicht.

10 Die verlegging van de Sopro Geluidsisolatieplaat (9 mm) volgt 
volzat in het opgezette lijmbed.

12 De Sopro Geluidsisolatieplaten zijn gemakkelijk te verleggen om-
dat ze alleen direct tegen elkaar aangelegd hoeven te worden.

9 Als de houten ondergrond vlak is wordt bijv. Sopro VarioFlex® XL 
direct op het met Sopro HechtPrimer S voorbereidde vlak voor de 
verlegging van de Sopro Geluidsisolatieplaat gekamd.

11 Het bewerken en het snijden van de Sopro geluidsisolatieplaten 
is bijvoorbeeld mogelijk met een cirkelzaag.
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Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
houten ondergronden

Verwerking

13 De verlegging wordt stootsgewijs uitgevoerd.

17 Voegen van het oppervlak met Sopro Flexvoeg FL.

16 Het leggen van de keramiek in het voorbereide lijmbed

14 Ontkoppeld oppervlak met houten delen klaar voor het leggen 
van de keramische afwerking.

15 Aanbrengen van de tegellijm bijvoorbeeld Sopro VarioFlex® XL 
op de Sopro Geluidsisolatieplaten voor het verleggen van de ke-
ramische afwerking.

18 Ontkoppelde keramische afwerking op een houten oppervlak.
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Bij het bouwen in bestaande gebouwen wordt men vaak 
geconfronteerd met plafondconstructies die, vanwege hun 
leeftijd, deels zijn vervormd door de bezinking en bewer-
king van de destijds gebruikte bouwmaterialen, zodat nivel-
lering niet langer mogelijk is.

Standaard dekvloeren worden vaak uitgesloten vanwege 
hun gewicht. Een lichte egalisatielaag is nodig om de „oude 
vloer“ recht te maken. 

Naast hellende vloeroppervlakken is het nu gebruikelijk om 
de medialijnen op bijna alle bouwplaatsen over de vloeren 
te trekken. Dit geldt met name voor de nieuwbouwplaats. 
Ook hier zijn lichte nivellerende lagen nodig om voor ver-
dere constructie een nieuwe basis op de vloer te creëren . 

Deze lichte nivellerende lagen zijn gebonden (gemengd met 
snelhardende bindmiddelen, bijv. Rapidur® B5 / B3 / B1) en 
hebben bij uitharding een zeer goede druksterkte. In combi-
natie met een dekvloer (nat of droog) kunnen verschillende 
bouwplaatsituaties worden geïmplementeerd.

*  Voor de woningbouw met bijbehorende verkeersbelastingen (2kN / m2) 
kan het lichtgewicht bouwsysteem worden gecombineerd met een 
nivelleer (Vario Nivelleer). Dit geeft u een bruikbare vloer met een laag 
basisgewicht en opbouwhoogte.

1 SMART® Lichttoeslag met Rapidur® B5/B3/B1

2 SoproTex® Nivelleer-Weefsel

3 Vario Nivelleer

4 Hechtprimer S

5 Leidingen

6 Isolatie

7 Dekvloer

8 Spaanplaten

1 5 7

18 4 2 3

6

*

Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
Dikke, lichte opbouwen van beton
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1 De ondergrond (hout) moet met een folie of met Hechtprimer S 
beschermt worden tegen indringend vocht.

2 Mengen van de gebonden lichte laag met Sopro SMART® Lichttoe-
slag en Rapidur® B5.

3 Verdelen, verdichten en glad maken van de gebonden lichte laag.

Verwerking

Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
houten ondergronden
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Voorbeeldspecificaties – Voor de verlegging van tegels op houten ondergronden

Bouwdeel: Vloeren
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiden van de ondergrond

Reinigen van de ondergronden van hechtingsverminderende 
stoffen, stofresten grondig wegzuigen. Materiaal opnemen en 
verwijderen. Bevestiging van de houten vloerdelen/spaanplaten/
OSB-platen met extra houtschroeven met een verzonken kop.

m²

020 Voorstrijken:

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van polymeerdispersie 
op houten ondergronden. Voorstrijk laten drogen.

Materiaal: Sopro Hechtprimer (HPS 673).

m²

030 Mogelijke situatie: 
uitvlakken bij vervallen/doorgebogen houten vloeren: 

Stellen en vastzetten van een randstrook op opgaande bouwde-
len. Aanwezige voegen/scheuren in de houten vloer opvullen 
met verspuitbare kit op basis van acrylaat dispersie. Het aan-
brengen van een zelf nivellerende, cementgebonden,vezelver-
sterkte egalisatie (dikte 3-25 mm). 

Laagdikte gemiddeld _______ mm. 

Materiaal: Sopro Randisolatieband (RDS 960) 
 Sopro Dichtacryl (049), 
 Sopro Vezel Nivelleer (FAS 551) 
 Sopro Vario Nivelleer (VS 582).

m²

040 Het verleggen van ontkoppelingsplaten:

Kunstharsgebonden, polyestervezelplaten onbederfelijk 
d = 9 mm resp. 15 mm volzat en stootvast op voorgestreken 
houten ondergrond verleggen met cementgebonden, flexibele 
vloeibedlijm, C2 E S1 volgens DIN EN 12 004, tanding 6 – 8 mm.  
Een afstand van de rand van min. 15 mm tot de opgaande 
bouwdelen moet worden gehandhaafd.

Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413), 
 Sopro MG-Flex® snel (MG 679), 
 Sopro MG-Flex® (MG 669), 
 Sopro Geluidsisolatieplaat (FDP 558).

m²

050 Mogelijke situatie: 
Afdichting van bewegings-, aansluitvoegen en hoeken op 
de plekken van natte cellen (matige belasting):

Zeer elastisch, met stof beklede beveiliging afdichtband en 
geprefabriceerde interieur en exterieur hoeken op aansluit- en 
dilatatievoegen alsook hoeken van muren met systeemafdich-
tend materiaal bevestigen en volledig bedekken. Stotend over-
lappend uitvoeren. 

Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438), 
 Sopro Afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/015), 
 Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523)., 
 Racofix® Montagekit (RMK 818).

m1
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

060 Mogelijke situatie: 
Afdichting van vlakken in het bereik van natte cellen 
(matige belasting):

Met spatwater belaste wanden en vloeren van de FBK A0  
en B0 met flexibele, cementgebonden Dichtlaag in min. twee 
lagen met een troffel aanbrengen. Het aanbrengen van iedere 
laag moet zonder fouten en met een gelijkmatige dikte worden 
uitgevoerd. Iedere laag laten drogen. Totale droge laagdikte min. 
2,0 mm.

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

m²

070 Verleggen van plavuizen op ontkoppelingsplaten:

tegels merk: _____________________ 
tegel soort: _____________________ 
tegel formaat: _____________________ 
tegel kleur:  _____________________ 
slip: _____________________

Het verleggen van de vloertegels in een dunbed op ontkoppe-
lingsplaten of Systeemafdichting met hydraulisch verhardende, 
flexibele nivelleer. C2 E S1 of C2 TE S2 conform DIN EN 12 004.

Tegel oppervlakken voegen met hydraulisch verhardende, flexi-
bele voegmortel met water- en vuilafstotende eigenschappen. 
CG2 (WA) conform DIN EN 13 888 

Voegbreedte _____mm, voegkleur ______. 

Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413),  
 Sopro MG-Flex® snel (MG 679), 
 Sopro MG-Flex® (MG 669), 
 Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10), 
 Sopro FlexVoeg plus (FL plus).

m²

080 Het zetten van tegels op plinten en muren:

Tegels merk: _____________________ 
tegel soort: _____________________ 
tegel formaat: _____________________ 
tegel kleur: _____________________

Het zetten van de plint- en wandtegels in een dunbed met 
hydraulisch verhardende, flexibele dunbedlijm. C2 TE S2 con-
form DIN EN 12 004.

Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende, flexibele voeg-
mortel met water- en vuilafstotende eigenschappen. CG2 (WA) 
conform DIN EN 13 888 

Voegbreedte _____ mm, Voegkleur ______ .

Materiaal: Sopro’s No. 1 Flexlijm (No. 1 400), 
 Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10), 
 Sopro FlexVoeg plus (FL plus) 

m²
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

090 Aansluit- en bewegingsvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met een elastische, schimmelwe-
rende kit vullen.

Voegkleur ______ .

Materiaal: Sopro Keramiek Siliconen.

De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de 
verwerking van de producten in acht te nemen:

– Sopro Afdichtacryl (049) 
– Sopro HechtPrimer S (HPS 673) 
– Sopro Vezel Nivelleer (FAS 551) 
– Sopro Geluidsisolatieplaat (FDP 558) 
– Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523) 
– Sopro Afdichtband (DB 438) 
– Sopro Afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/015) 
– Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
– Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400)
– Sopro MG-Flex® snel (MG 679)
– Sopro MG-Flex® (MG 669) 
– Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
– Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
– Sopro Keramiek Siliconen
– Vario Nivelleer (VS 582)

m1
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Nieuwbouw neigt vanwege de bouwmethoden (wijd 
gespannen plafond) en de jonge leeftijd tot bepaalde 
bouwfysische verandering van vorm, veroorzaakt door 
krimp, kruip en vermoeidheid. De korte constructie tijden 
staan niet toe dat er aan de DIN-voorgeschreven wacht-
tijden voor de binneninrichting (tegel- en plaatwerk) kan 
worden voldaan. Het resultaat is schade aan vloeren en 
wanden met starre afwerkingsmaterialen in de vorm van 
holle lagen en scheuren. 

Verse betonnen vloerplaat in een terminal van de luchthaven.

Door krimp van de bodem bouwen zich spanningen op.

Het resultaat is hechtschade aan de toplaag.

Het voorkomen van de vorming van een holle laag door het installeren van 
een ontkoppeling.

Hechtschade vanwege een te vroege verlegging op de betonnen vloer-
plaat. 

Jonge betonvloeren hebben zekere tijd nodig voor het uit-
harden en drogen. Als gevolg van de door krimp beperkte 
verkortingen schrijft de DIN 18 157 voor de verlegging van 
tegels zes maanden oud beton voor. Deze tijden worden 
zelden nageleefd. Met zeer flexibele dunbedlijmen uitge-
voerde werken zijn bij drie maanden oud beton ondertus-
sen standaard en zonder problemen mogelijk. Worden de 
tijden nog korter, dan blijft ook hier wederom enkel de 
mogelijkheid van een ontkoppeling.

Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
Betonnen constructies

1. Jonge betonnen vloerplaten
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Voorgespannen plafond met meerhoogte.

Versoepeling van het plafond met scheuren in de afwerking.

Te hoog voorgespannen plafond constructie, welke zich ontspant en op 
het middelpunt 2 – 4 cm verlaagt.

Proefopstelling om de doorbuiging en maximale belastbaarheid van een 
ontkoppeld systeem te testen.

Schade vrije afleiding van de verticale verschuiving op de horizontale door 
de ontkoppelings-locatie (Sopro Geluidsisolatieplaat).

Voorgespannen plafonds, welke met een ver-hoging 
(1 – 5 cm) worden ingebouwd, ontspannen zich door kruip 
en materiaal moeheid en kunnen zelfs doorhangen (statisch 
veilig). Het in direct contact gelegde starre afwerkingsma-
teriaal verdraagt dit ontspannen niet maar beschadigt in de 
vorm van afgebroken randen, scheuren etc. Dit wil zeggen 
dat ook hier maatregelen noodzakelijk zijn om het afwer-
kingsmateriaal schadevrij te houden.

2. Voorgespannen plafond

Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
Betonnen constructies

Verwijzing naar de problemen in DNV bijsluiter.
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Product aanbeveling

Sopro Voorstrijk

Sopro VarioFlex® XL, Sopro FKM® XL,  
Sopro’s No. 1 S1 Flexlijmen

Sopro  
MiddelBedlijm flex 

Sopro  
Geluidsisolatieplaten

Sopro  
MiddelDikbedlijm

Sopro VarioFlex® 
Zilver

Sopro  
FlexVoeg plus

Dunbedmortel Middelbedmortel

Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
Betonnen constructies
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*

Systeemopbouw

Beton

Voorstri
jk

Dunbedlijm

Geluidsisolatieplaat

Lijm

Afwerkingsmateriaal

* Voldoet aan de C2 TE-eisen in  
 aanleuning op DIN EN 12 004 
 met gebruik van een 10de tanding. 
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Ontkoppeling van kritische ondergronden, 
Betonnen constructies

Verwerking

1 Voorstrijken van de zuigende ondergronden

3 Verlegging van de natuursteen met Sopro Middelbedlijm flex. 4 Afgewerkt oppervlak.

2 Verlegging van de Sopro Geluidsisolatieplaat ter ontkoppeling van 
het afwerkingsmateriaal (natuursteen).
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiden van de ondergrond

Reinigen van de ondergronden van hechtingsverminderende 
stoffen, stofresten grondig wegzuigen. Materiaal opnemen en 
verwijderen.

m²

020 Mogelijke situatie:  
Nivelleren onregelmatigheden:

Positioneren en bevestigen van een strook randisolatieband op 
de opgaande bouwdelen.  Aanbrengen van een zelfnivellerende, 
cementgebonden en snel verhardende egalisatie (laagdikten 
2 – 40 mm).  
De verwerking volgt vers-in-vers in de van te voren aangebrach-
te hechtbrug op basis van kunsthars dispersie.

Laagdikte gemiddeld _______ mm. 

Materiaal: Hechtemulsie (HE 449), 
  Sopro Nivelleer FS 15® plus (FS 15 550), 
  Sopro Randisolatieband (RDS 960).

m²

030 Voorstrijken:

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op stalen 
betonnen vloeren, voor een optimaal hechtverband van de aan 
te brengen dunbedlijm.  
Voorstrijk laten drogen.

Materiaal: Voorstrijk (GD 749).

m²

040 Het verleggen van ontkoppelingsplaten:

Kunsthars, niet bederfelijke polyester vezelplaten d = 2 mm, 
4 mm, 7 mm, 9 mm of 12 mm volzat en stotend gezet op voor-
gestreken stalen betonnen ondergrond verleggen met een 
cementgebonden, flexibele vloeibedlijm, C2 C1 conform DIN EN 
12 004, tanding 6 – 8 mm. Een afstand van de rand van min. 
5 mm tot de opgaande bouwdelen moet worden gehandhaafd.

Materiaal: VarioFlex® XL (VF XL 413), 
 Sopro Geluidsisolatieplaat (FDP 558).

m²

050 Mogelijke situatie: 
Afdichting van bewegings-, aansluitvoegen en hoeken op 
de plekken van natte cellen:

Zeer elastisch, met stof beklede beveiliging afdichtband en 
geprefabriceerde interieur en exterieur hoeken op aansluit- en 
dilatatievoegen alsook hoeken van muren met systeemafdich-
tend materiaal bevestigen en volledig bedekken. Stotend over-
lappend uitvoeren. 

Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438), 
 Sopro Afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/015), 
 Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523), 
 Racofix® Montagekit (RMK 818).

m1
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

060 Zetten van tegels op plinten:

Tegels merk: _____________________ 
Tegel soort: _____________________ 
Tegel formaat: _____________________ 
Tegel kleur: _____________________

Het zetten van de plinttegels in een dunbed met hydraulisch ver-
hardende, flexibele dunbedlijm. C2 TE S1 conform DIN EN  
12 004.  
Betegelde oppervlakken met hydraulisch verhardende, flexibele 
voegmortel voegen. CG2 (WA) conform DIN EN 13 888 

Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400), 
 Sopro FlexVoeg plus (FL plus).

m1

070 Aansluit- en bewegingsvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met een elastische, schimmelwe-
rende kit vullen.

Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.

De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de 
verwerking van de producten in acht te nemen:

– Sopro Randisolatieband (RDS 960), 
– Sopro Nivelleer FS 15® plus (FS 15 550), 
– Sopro Geluidsisolatieplaten (FDP 558), 
– Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413), 
– Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400), 
– Sopro FlexVoeg plus (FL plus), 
– Sopro Sanitair Siliconen.

m1
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Geluidsisolatie 
Aanvullende maatregelen volgens DIN 4109

Om in oudere gebouwen of in gebouwen zonder geluids-
isolatie, zwevende dekvloeren moderne geluidsisolatie te 
bereiken, moeten vaak dwingend uitgevoerde ondersteu-
nende structuren, als bijv. plafonds, landingen of trap-
pen, akoestisch van het afwerkingsmateriaal ontkoppeld 
worden. Dit is in het kader van de sanering mogelijk door 
incorporatie van de Sopro Geluidsisolatieplaat, de Sopro 
Geluidsisolatieplaat Speciaal resp. de Geluidsisolatie- en 
ontkoppelingsrol tussen de onderbouw en het tegelwerk. 
Door deze maatregelen zijn de grenswaarden volgens DIN 
4109 en de richtlijnen VDI haalbaar.

Als tijdens de renovatie bij huizen met etages zachte elasti-
sche vloerbedekking, die bijdragen aan de geluidsisolatie, 
vervangen worden door tegels en platen, welke uit zichzelf 
geen geluidsisolerende verbeteringen geeft, moet ervoor 
worden gezorgd dat door middel van passende maatre-
gelen de geluidsisolatie van de vloer behouden blijft (zie 
hiervoor ZDB-informatieblad). Hiervoor is de integratie van 
Sopro Geluidsisolatieplaten en Sopro Geluidsisolatieplaten 
Speciaal geschikt.

Sopro Geluidsisolatieplaat Sopro Geluidsisolatieplaat Speciaal 

* Testwaarde volgens DIN EN ISO 140-8, die wordt gebruikt ter oriëntatie. Noot: Omdat de door het testinstituut gebruikte en aangegeven waarden voor de verbetering van 
geluidsisolatie niet altijd op gaan voor bouwprojecten; vanwege de verschillen tussen de standaard constructies met die van het proefinstituut, is het in ieder geval aan te raden, 
de daadwerkelijk te realiseren verbetering van geluidsisolatie door middel van een proefverlegging en testmeting vast te stellen!

Geluidsreductie

Sopro Geluidsisolatieplaat 2 mm tot 8 dB*

Sopro Geluidsisolatieplaat 4 mm tot 10 dB*

Sopro Geluidsisolatieplaat 7 mm tot 10 dB*

Sopro Geluidsisolatieplaat 9 mm tot 10 dB*

Sopro Geluidsisolatieplaat 12 mm tot 10 dB*

Sopro Geluidsisolatieplaten Speciaal 8 mm tot 16 dB*
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Geluidsisolatie 
Aanvullende maatregelen volgens DIN 4109

In het trappenhuis moeten aan de volgende vereisten voor 
geluidsreductie worden voldaan:

• Etages en woningen:
 ➥ gewogen genormaliseerd geluidseffect 
  L’n,w = 58 dB 

• Twee onder één kap en rijtjeshuizen:  
 ➥ gewogen genormaliseerd geluidseffect  
  L’n,w = 53 dB

De geluidsreductie wordt in het algemeen bereikt door zwe-
vende vloeren bij bordessen of door elastisch opgehangen 
trappen.

Platte daken tussen vreemde huizen en werkplekken in 
gebouwen met meerdere verdiepingen vereisen een nomi-
nale standaard invloed geluidsniveau L’n,w  ≤ 53 dB.

Zoals beschreven wordt dit bereikt door zwevende vloe-
ren. Indien de installatie van zwevende vloeren op de te 
renoveren plekken, vooral bij trappen, onmogelijk, dan kan 
door het gebruik van Sopro Geluidsisolatieplaat of Sopro 
Geluidsisolatieplaat Speciaal resp. de Sopro Geluids- en 
Ontkoppelingsrol de gewenste en vereiste verbetering 
bereikt worden.

Trappen gemaakt van staal, gewapend beton of hout 
afgewerkt met keramische tegels worden bij het betreden 
een geluidsisolatie technisch een probleem, als ze geen 
geluidsisolatie hebben. Met de Sopro Geluidsisolatieplaat 
9 mm of 15 mm resp. met de Sopro Geluidsisolatieplaat 
Speciaal 8 mm alsook de Sopro Ontkoppelingsrol 3 mm is 
de geluidsisolatie vervolgens aanzienlijk te verbeteren. 

Het leggen van Sopro Geluidsisolatieplaat Speciaal op de overloop van een 
trap met aansluitende verlegging van natuursteen.

1 Sopro Voorstrijk (Pos. 020)

2 Flexibele dunbedmortel (Pos. 030/040)

3 Sopro Geluidsisolatieplaat (Pos. 030)

4 Sopro FlexVoeg FL 
 (Pos. 050)

5 Elastische voeg op opgaande bouwdelen/wand – 
Sopro Sanitair Siliconen (Pos. 060)

B Beton

F Tegels

Opmerking:

Als geluidsisolerende maatregelen doorgevoerd wor-
den, moet voorafgaand de algemene structuur volgens 
DIN 4109 beoordeeld worden, omdat de dikte van de 
betonplaat de totale waarde van de contactgeluidsiso-
latie beïnvloedt.
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Geluidsisolatie 
Aanvullende maatregelen volgens DIN 4109

Om een   geluidsreductie met het gebruik van de beschreven systemen te realiseren, is het noodzakelijk, dat verwerker en 
planners / projectbegeleider er voor zorgen dat tijdens de installatie door onvoorzichtigheid geen geluidsbruggen worden 
gerealiseerd. Dit zou het effect van de geluidsreductie verminderen of zelfs nietig maken.

Voorbeeld 1:

Fout Goed

Akoestische brug, veroorzaakt door tegellijm. 
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Fout Goed

Contact met wand door het missen van Randisolatiestroken.

Geluidsisolatie 
Aanvullende maatregelen volgens DIN 4109

Voorbeeld 2:
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Voorbeeld 3:

Fout Goed

Geluidsisolatie 
Aanvullende maatregelen volgens DIN 4109

Contact als gevolg van een gapende naad tussen twee isolerende panelen, 
welke gevuld zijn met lijm.
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Geluidsisolatie 
Aanvullende maatregelen volgens DIN 4109

Product aanbeveling

Sopro 
Geluidsisolatieplaat

Sopro 
Geluidsisolatieplaat  
Speciaal

Sopro VarioFlex® XL Sopro’s No.1  
S1 Flexlijm

Sopro FKM® XL

Sopro Brillant®  
Parelvoeg

Sopro 
FlexVoeg plus

Sopro TitecVoeg® 
plus

Sopro Voorstrijk  
D

IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro MG-Flex®

Zeer flexibele Flexlijm

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t conform

C2 TES2 D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

Sopro DF 10®  
DesignVoeg Flex

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Systeemopbouw

Beton

Voorstri
jk

Dunbedmortel

Geluidsisolatieplaten

of

Geluidsisolatieplaten Speciaal

Lijm

Afwerkingsmateriaal
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiden van de ondergrond:

Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stof-
fen, stofresten grondig zuigen.  Materiaal opnemen en verwijde-
ren.

m²

020 Voorstrijken:

Aanbrengen van een Voorstrijk op basis van kunsthars op zui-
gende minerale ondergronden als voorbehandeling voor de 
opname van de navolgende dunbedspecie. Voorstrijk laten dro-
gen.

Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749)..

m²

030 Verleggen van Geluidsisolatieplaten of banen:

Kunstharsgebonden, onbederfelijke polyestervezelplaten 
d = 8 mm met geweven sandwichlaag of Gerecycled Rubber-
granulaat-rol volzat en stotend gezet op een gegronde onder-
grond met cementgebonden, flexibele vloeibed lijm, C2 E S1 
conform DIN EN 12 004, tanding 6 – 8 mm verleggen.  
Als geluidsisolerende maatregel onder keramische afwerking, 
geluidsreductie tot 16 dB* of 17 dB*.  
Een rand afstand van min. 10 mm tot aan opgaande bouwdelen 
aanhouden.

Materiaal: Sopro Geluidsisolatieplaat Speciaal (TDP 565), 
 Sopro Geluidsisolatie en ontkoppelingsrol (TEB 664), 
 Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413).

* Testwaarde conform DIN EN ISO 140-8, die wordt gebruikt ter oriën-
tatie De werkelijk bij het object te realiseren maat van geluidsreductie is 
door een proefverlegging en proefmeting vast te stellen.

m²

040 Verleggen van plavuizen op Geluidsisolatieplaten  
of banen:

Tegel merk: _____________________ 
Tegel soort: _____________________ 
Tegel formaat: _____________________ 
Tegel kleur: _____________________ 
slip weerstand: _____________________

Het verleggen van de vloertegels in een dunbed op geluidsisola-
tieplaten met hydraulisch verhardende, flexibele vloeibedlijm. C2 
E S1 conform DIN EN 12 004.

Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende, flexibele voeg-
mortel voegen. CG2 WA conform DIN EN 13 888. 

Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413), 
 Sopro FlexVoeg plus (FL plus), 
 Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).

m²
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

050 Zetten van tegels op plinten:

Tegels Merk: _____________________  
Tegel soort: _____________________  
Tegel formaat:  _____________________  
Tegel kleur:  _____________________

Zetten van de plinttegels in een dunbed met hydraulisch 
 verhardende, flexibele dunbedmortel. C2 TE S1 conform  
12 004.

Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende, flexibele voeg-
mortel voegen. CG2 WA conform DIN EN 13 888. 

Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro’s No.1 S1 Flexlijm (No.1 400), 
 Sopro FlexVoeg plus (FL plus).

m²

060 Aansluit- en bewegingsvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende 
kit vullen. 

Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro Keramiek Siliconen.

De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de 
verwerking van de producten in acht te nemen:

– Sopro Voorstrijk (GD 749) 
– Sopro Geluidsisolatieplaat Speciaal (TDP 565)
– Sopro Geluidsisolatie- en Ontkoppelingsrol (TEB 664) 
– Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
– Sopro’s No.1 S1 Flexlijm (No.1 400) 
– Sopro FlexVoeg plus (FL plus), 
– Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
– Sopro Keramiek Siliconen 

lfm
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3

4

5

6

7

1

Warm water vloerverwarming systemen hebben zich al sinds 
vele jaren bewezen in de woningbouw. Ze worden in de 
normen voor dekvloeren DIN 18560 deel 2 „Dekvloeren op 
isolatielagen“ genoemd en omschreven. Een hindernis voor 
de door DIN omschreven opbouwen zijn de noodzakelijke 
laagdikten, die vaak, zeker bij de bestaande bouw, niet 
beschikbaar zijn. 

Vanwege de bekende behoefte en de wens van opdracht-
gevers om ook bij de bestaande bouw op warm water 
systemen terug te kunnen vallen, is er de laatste jaren een 
nieuwe manier voor de installatie van verwarming ontwik-
keld.

Deze dunne lagen verwarmingssytemen zijn ca. 17–20 mm 
hoog in de opbouwhoogte en kunnen met de gewoon-
lijke Sopro tegel verlegmaterialen (Ontkoppeling, nivelleer, 
dunbedlijmen etc.) in een systeem op de bestaande vloer 
worden gebouwd. 

Het verwarmingssysteem van systeempartner Kermi is op 
dunne lagen afgestemd en aangepast. 

Opbouw op een vaste ondergrond
De eenvoudigste opbouw is verlegging van het systeem op 
een draagkrachtige oude afwerking (tegels, natuursteen), 
een oude bestaande dek- of betonvloer. Het Kermi- ver-
warmingssysteem word direct op de gereinigde en van te 
voren met Sopro Voorstrijk of Sopro HechtPrimer S behan-
delde ondergrond verlijmd. De honingraat-structuur en 
verwarmingsleidingen worden dan  met Sopro FS 15® plus 
of Sopro Vezel Nivelleer gevuld. De bedekking van het sys-
teem bedraagt 3 mm. De totale opbouwhoogte deze met 
warm water verwarmde laag bedraagt ca. 17 mm en biedt 
daarom vele mogelijkheden voor renovaties.

Warm water vloerverwarming - dunne lagen

1 Ondergrond (oude tegels, dekvloer, etc.)

2 Voorstrijk: 
Ondergrond zuigend: Sopro Voorstrijk 
Ondergrond niet zuigend: Sopro Hechtprimer S

3 x-net C15 dunne lagen systeem van Kermi

4 Nivelleer Sopro FS 15® plus 
Sopro Vezelnivelleer

5 Tegellijm (Sopro‘s No.1 S1 Flexlijm, Sopro 
FKM® XL, Sopro VarioFlex® XL etc.)

6 Tegels

7 Sopro DF 10® DesignVoeg Flex
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4

8

9

10

7

5

6

1

3

1 Kritische ondergrond 
(hout, met haarscheuren belaste 
oppervlakken etc.)

2 Voorstrijk: 
Sopro Hechtprimer S

3 Evt. Sopro Vezel Nivelleer 
als egalisatie

4 Tegellijm (Sopro’s No. 1 
snel Flexlijm, 
Sopro FKM® Silver etc.)

5 Sorpro Geluidsisolatieplaten  
(min. 4 mm) als stabilisering 
en ontkoppeling

6 x-net C15 dunne lagen systeem  
van Kermi

7 Nivelleer bijv. Sopro FS 15® plus, 
Sopro Vezel Nivelleer

8 Tegellijm bijv. Sopro‘s No.1 S1 
Flexlijm, Sopro FKM® XL

9 Tegels

10 Sopro DF 10® DesignVoeg Flex

Opbouw op houten en kritische ondergronden
Zijn er bij de renovatie houten ondergronden of andere 
kritische ondergronden (gemengde ondergronden, met 
haarscheuren belaste oppervlakken etc.) aanwezig, waar 
de dunne lagen warm water verwarmde constructie op 
gebouwd moet worden, dan is dit eveneens mogelijk.

Deze kritische ondergronden worden van te voren door de 
inbouw van Sopro Geluidsisolatieplaten (min. 4 mm) gesta-
biliseerd en ontkoppeld

De houten ondergrond word als bij 5.1 „Houten onder-
gronden“ vastgezet, met Sopro HechtPrimer S voorgestre-
ken, zo nodig met Sopro Vezel Nivelleer geëgaliseerd en 
aansluitend met Sopro Geluidsisolatieplaten (min. 4 mm) 
beplakt. Voor de verlijming is een snel verhardende tegel-
lijm (Sopro‘s No.1 snel Flexlijm, Sopro FKM® Silver etc.) te 
gebruiken. De verdere opbouw volgt als onder „Opbouw 
op vaste ondergronden“ beschreven.

Warm water vloerverwarming - dunne lagen
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Opbouw van de constructie op houten en kritische ondergronden 
Verwerking

Warm water vloerverwarming - dunne lagen

1 Na het verwijderen van de tegels komt de kritische houtconstructie 
te voorschijn. Het houten oppervlak en evt. lijmresten moeten met 
Sopro HechtPrimer S te bewerken.

2 De oneffenheden van de bestaande vloer moeten met een zelfnive-
lerende nivelleer (Sopro FS 15® plus of Sopro Vezel Nivelleer/Vario  
Nivelleer-) uitgevlakt worden.

3 Opdat er vanuit de onderconstructie geen spanningen en vervormin-
gen op de te volgen verwarmde opbouw wordt overgedragen, moet 
deze met Sopro Geluidsisolatieplaten 4 of 7 mm ontkoppeld worden. 
De Sopro Geluidsisolatieplaten moeten met een tegellijm (Sopro‘s 
No. 1 snel) verlijmd worden.

4 Op het ontkoppelde oppervlak moet het Kermi x-net C15 Dun-
laagsysteem in direct contact verlegd en geïnstalleerd worden. 

5 Na inbouw van het verwarmingssysteem moet het oppervlak met 
een zelfnivellerende nivelleer (Sopro FS 15® plus) bedekt en opge-
vuld worden. 

6 Na het uitharden van de nivelleer (de volgende dag) kan gelijk be-
gonnen worden met het betegelen. 
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiden van de ondergrond:

Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stof-
fen, stofresten grondig zuigen. Materiaal opnemen en verwijde-
ren.

Controleren van de ondergrond op voldoende draagkracht.

m²

020 Voorstrijken van zuigende ondergronden:

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op  
zuigende ondergronden. 
Voorstrijk laten drogen.

Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).

m²

030 Alternatieve positie: 
Voorstrijken van niet zuigende ondergronden:

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van polymeren op niet 
zuigende ondergronden (bijv. oude tegels, houten ondergron-
den). Voorstrijk laten drogen. 

Materiaal: Sopro HechtPrimer S (HPS 673).

m²

040 Alternatieve positie: 
Uitvlakken van de ondergrond met zelfnivellerende  
nivelleer:

Stellen en vastzetten van geschikt randisolatieband op opgaande 
bouwdelen.  
Aanbrengen van een zelfnivellerende, cementgebonden, snel 
verhardende nivelleer.   
Laagdikte in het midden ______mm.

Materiaal: Sopro Randisolatieband (RDS 960), 
 Sopro FS 15® plus (FS 15 550), 
 Sopro Vezel Nivelleer (FAS 551) 
 Vario Nivelleer (VS 582).

m²

050 Alternatieve positie: 
Verleggen van ontkoppelingsplaten op vervormings- 
gevoelige ondergronden: 

Kunstharsgebonden polyestervezelplaten met geluid- en warmte 
isolerende eigenschappen d ≥ 4 mm volzat en stotend gezet op 
voorgestreken ondergrond met cementgebonden, flexibele dun-
bedlijm, C2 E S1 conform DIN EN 12004, tanding 6 – 8 mm, 
verleggen. 
Afstand van de rand tot de opgaande bouwdelen minstens  
10 mm.

Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413), 
 Sopro’s No. 1 snel (No. 1 404), 
 Sopro FKM® XL (FKM XL 444), 
 Sopro Geluidsisolatieplaten (FDP 558).

m²

Voorbeeldspecificaties – dunlagig verwarmingssysteem Kermi x-net C15,  
niet geïsoleerd
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

060 Plaatsen Randisolatieband:

Kermi x-net randisolatieband 80 mm ter afscheiding van de 
nivelleer met de aangrenzende bouwdelen. 

Het Kermi x-net C15 dunne lagen systeem wordt op de aanslui-
ting aan de flappen folie van het randisolatieband verlegd.

Inbouw inclusief alle systeemcomponenten.

m²

070 Inbouwen van het Kermi x-net C15 dunne lagen systeem:

Kermi x-net C15 dunne lagen systeem vloerverwarming / 
Vloerkoeling als systeemconstructie op bestaande lastverdelende 
laag voor speciale, door de fabrikant vrijgegeven gietmassa. 
Exacte aanpassing van de warmte afgifte op de berekende ver-
warmingsbelasting en inachtneming van de volgens DIN EN 
1264-2 toegestane temperatuur van het vloeroppervlak door 
variatie van de afstanden van de leidingen alsook de berekening 
en het aanpassen van de massa stromen.

Kermi x-net C15 dunlaag-element uit polystyrol met op de rug-
zijde hechtlijm ter montage. Bouwmateriaal klasse B2 volgens 
DIN 4102. Voor een rechthoekige en 45°-diagonale leiding zon-
der verdere bevestigingen, voor x-net PE-Xc leiding 12 x 1,4 en 
10 x 1,3.

Verleg afstand rechthoekig: 5,5 / 11 en 16,5 cm  
Verleg afstand diagonaal: 7,5 en 15 cm  
L x B x H = 1128 x 798 x 14 mm 
Verleg oppervlak 1100 x 770 mm = 0,847 m²

DIN CERTCO Systeemtest, Registernummer 7F239 met bepaling 
van de warmtestroomdichtheid conform DIN EN 1264. 

10 jaar geavanceerde productaansprakelijkheid volgens Kermi 
ZVSHK aansprakelijkheid overname verklaring

Verleg afstand van de leidingen ____ cm,

Leiding dimensie ___ mm.

Inbouw inclusief alle systeem componenten

m²

080 Inbouw bewegingsvoegen profiel:

Kermi x-net bewegingsvoegen profiel 10/50 10 stuk/VPM  
totale lengte = 18 m. Kermi x-net bewegingsvoegen profiel 
10/50 voor het maken van bewegingsvoegen conform de norm 
inde gietmassa 1,8 m Profiel lengte, 50 mm hoogte, met kleef-
voet, buigstijve uitvoering door omlijsting van kunststof

m²

090 Mogelijke positie: 
Inbouw beschermende leiding kleefstroken:

Kermi x-net beschermende leiding kleefstroken van PE-schuim 
ter bescherming van de leidingen op de kruisingen van de 
bewegingsvoegen.

Inbouw inclusief alle systeem componenten

St.
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

100 Afdekken van het verwarmingssysteem met  
zelfnivellerende nivelleer:

Afdekken van het dunne lagen systeem met een zelfnivelleren-
de, cementgebonden, snel verhardende nivelleermassa.

Bedekking van de leidingen ≥ 5 mm 
Bedekking van het systeem ≥ 3 mm 
Laagdikte in het midden _______mm.

Materiaal: Sopro FS 15® plus (FS 15 550), 
 Sopro Vezel Nivelleer (FAS 551).

m2

110 Functionele verwarming en hydraulische vergelijking:

Uitvoeren van de hydraulische vergelijking van de afzonderlijke  
verwarmingscircuits.

In aansluiting op het doorvoeren van de functionele verwarming 
volgens BVF (Bundesverband Flächenheizung und 
Flächenkühlung e. V.)

Productie en overhandigen van een testprotocol volgens  
Protocol P3 van de BVF.

vast 
bedrag

120 Voorstrijken van de vloeren:

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op afge-
smeerde ondergrond.  
Voorstrijk laten drogen.

Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749)

m2

130 Zetten en verleggen van keramische tegels:

Het zetten en verleggen van de vloertegels in een dunbed vol-
gens DIN 18157 met hydraulisch verhardende, flexibele dunbed-
lijm C2 TE S1 conform DIN EN 12004. 

Tegels voegen met hydraulisch verhardende, zeer flexibele voeg-
mortel. CG2 WA volgens DIN 13888. 
Voegbreedte _____mm, Kleur voeg ______.

Materiaal: Sopro FKM® XL (FKM XL 444), 
 Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).

m2
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Totaal 
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140 Alternatieve positie: 
Zetten en verleggen van natuursteen:

Het zetten en verleggen van natuursteen in een dunbed volgens 
DIN 18157, met hydraulisch verhardende, zilvergrijze, tras hou-
dende en flexibele dunbedlijm C2 TE S1 conform DIN EN 12004.

Natuursteen oppervlakken voegen met hydraulisch verhardende, 
zeer flexibele voegmortel. CG2 WA conform DIN EN 13888.

Voegbreedte _____mm, Kleur voeg ______.

Materiaal: Sopro FKM® Silver (FKM 600), 
 Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).

St.

150 Elastische Kit:

Randisolatieband afsnijden. 
Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende 
ingestelde kit vullen. 
Kleur voeg ______. 

Materiaal: Sopro Keramiek Siliconen (voor tegels) of 
 Sopro Marmer Siliconen (voor natuursteen).

lfm

Opmerking:

De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de 
verwerking van de producten in acht te nemen:

– Sopro Voorstrijk (GD 749)
– Sopro HechtPrimer S (HPS 673)
– Sopro Randisolatieband (RDS 960)
– Sopro Nivelleer plus (FS 15 550)
– Sopro FKM® XL (FKM XL 444)
– Sopro’s No. 1 snel (No. 1 404)
– Sopro FKM® Silver (FKM 600)
– Sopro Geluidsisolatieplaten (FDP 558)
– Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
– Sopro Keramiek Siliconen
– Sopro Marmer Siliconen



319

Tegels en platen in de sanering van oude gebouwen  
en op kritische ondergronden 5.4

F 5 2 4 3 2 1 E

Elektrische vloerverwarming  
aanvullende warmte-isolatie

De Sopro Geluidsisolatieplaat is geschikt als Ontkoppelings- 
en Geluidsisolatieplaat . Bovendien, kan ze worden gebruikt 
als warmte-isolatie-plaat

Met name bij aarde rakende bouwdelen (kelders of onge-
isoleerde dekvloeren), waarop bestraat moet worden, 
wordt door het plaatsen van de Sopro Geluidsisolatieplaten 
warmte-isolatie bereikt. 

Door de combinatie Sopro Geluidsisolatieplaat en keramiek 
word het effect van "koude voeten" door het afwerkingsma-
teriaal vermindert en onschadelijk gemaakt. 

Zowel bij renovaties alsook bij nieuwbouw bestaat zeer 
vaak de wens van een verwarmd vloeroppervlak.  Warm 
water vloerverwarming systemen zijn om technische of 
financiële redenen niet uit te breiden of enkel met hoge 
kosten te realiseren.  

Een alternatief biedt dan een elektrische vloerverwar-
ming.

Om de doeltreffendheid van de elektrische vloerverwar-
mingselementen te verbeteren, wordt het gebruik van de 
7 mm of 9 mm Sopro Geluidsisolatieplaat als ondergrond 
voor het vloerverwarmingselement aanbevolen.

1 Sopro Voorstrijk (Pos. 030)

2 Flexibele dunbedlijm (Pos. 040/100)

3 Sopro Geluidsisolatieplaten (Pos. 040)

4 Sopro elektrische vloerverwarming (Pos. 070)

5 Sopro FlexVoeg FL (Pos. 100)

E Ondergrond/dekvloer etc.

F tegels

Let op het volgende:

Het leggen van elektrische vloerverwarming systemen beperkt zich niet alleen tot afwerkingen van keramiek en natuur-
steen, maar kan ook ingezet worden onder PVC, tapijt of parket (de betreffende opgave van de fabrikant moet in acht 
worden genomen). De vloerverwarming kan via één regelaar gecontroleerd worden – vanaf een bepaalde oppervlak 
moet een beveiligingsrelais in het besturingselement wordt geïnstalleerd. De elektrische vloerverwarming moet door 
een elektricien aangesloten worden.
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Elektrische vloerverwarming  
aanvullende warmte-isolatie

Regelaar

Temperatuur-
sensor

220 V~ Aansluiting

Verwarmingsmat

F 5 2 6 4 3 2 1 E

2

Elektrische vloerverwarming op natte plekken (badkamer binnenshuis)

Wordt de elektrische vloerverwarming gebruikt in natte ruimtes (badkamer), dan moet het oppervlak voor het betegelen 
met een systeemafdichting worden afgedicht. Vanwege veiligheidsredenen moet worden nagekeken of de betreffende  
verwarmingssysteem ingebouwd mag worden op direct met spatwater belaste plekken (stavlakken van een betegelde 
inloopdouche, opgaven van fabrikant moeten worden nagekeken).

1 Sopro Voorstrijk (Pos. 030)

2 Flexibele dunbedlijm (Pos. 040/100)

3 Sopro Geluidsisolatieplaten (Pos. 040)

4 Sopro elektrische vloerverwarming (Pos. 070)

5 Sopro FlexVoeg FL (Pos. 100)

6 Systeemafdichting in twee arbeidsgangen (Pos. 090)

E Ondergrond/dekvloer etc.

F tegels

Sopro elektrische vloerverwarming ingebed in Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm
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Sopro Voorstrijk 

Sopro 
Geluidsisolatieplaat 

Sopro VarioFlex® 

Zilver 

Elektro-Vloerverwarming  
(voorbeeld)

Regelaar voor Elektro-
vloerverwarming
(voorbeeld)

Elektrische vloerverwarming  
aanvullende warmte-isolatie

Product aanbeveling

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF S1

Sopro Nivelleer 
FS 15® plus

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

D
IN

E N 1 2 0 0
4

Ge

test conform

C2 FTE S1

Sopro’s No. 1 snel 
Flexlijm

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm 

Sopro FKM® XL

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

Sopro FlexVoeg 
plus

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Systeemopbouw

Dekvloer

Ontkoppelingsplaat

Elektrisch verwarmings-
element

Kambed

Laag egalisatie

Kambed

Voeg
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Elektrische vloerverwarming  
aanvullende warmte-isolatie

Verwerking (voorbeeld)

1 Plan voor verleggen maken door het uitrollen van de verwarmings-
mat op de ondergrond, om de gewenste plek van de sensor te be-
palen. Zo nodig, mat insnijden en verwarmingsmat(ten) aanpassen. 
Let op: de sensor mag niet direct onder de verwarmingsleiding lig-
gen!.

2 Ondergrond afstemmen op de gewenste plek voor de sensor.  
Opmerking: de effectiviteit van de verwarming kan door het verleg-
gen van Sopro Isolatieplaten worden geoptimaliseerd. De opname 
van de warmte in de dekvloer ondergrond wordt zo gereduceerd.

3 De temperatuursensor in de leiding schuiven en de kabel naar de 
schakeldoos leiden. 

 Let op: de isolatieweerstand van de verwarmingsmat moet door een 
elektricien getest worden! De opgemeten waarden moeten in het pro-
tocol worden genoteerd.

4 De temperatuursensor en de leiding afsmeren met tegellijm (bijv. 
Sopro FKM® XL of Sopro´s No. 1), daarna het kambed opzetten.

5 Verwarmingsmat op de gewenste positie op het verse kambed uit-
rollen en met de gladde zijde van de spaan insmeren. Men moet er 
op letten dat de warmtegeleider (oranje) niet beschadigd.

6 De verwarmingsmat met een gelijkmatige laagdikte vlak met  Sopro 
Nivelleer of Sopro Dunbedmortel inbedden. Na uitharding van de 
mortel kan de vloer met flexibele Sopro dunbedlijm betegeld wor-
den. 
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Voorbeeldspecificaties –  
Voor de verlegging van tegels met elektro-vloerverwarming

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiden van de ondergrond:

Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stof-
fen, stofresten grondig zuigen. Materiaal opnemen en verwijde-
ren.

Controleren van de ondergrond op voldoende draagkracht.

m²

020 Rand isolatie stroken:

Plaatsen en verlijmen van een rand isolatie strook op opgaande 
onderdelen.

Materiaal: Sopro Randisolatie band (RDS 960).

m1

030 Voorstrijken:

Het aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op 
zuigende ondergronden (cementdekvloeren, beton) als voorbe-
handeling voor de opname van de navolgende dunbedlijm of 
systeemafdichting. Voorstrijk laten drogen.

Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).

m²

040 Mogelijke situatie: 
Verleggen van ontkoppelingsplaten als  
warmte-isolerende maatregel:

Kunstharsgebonden, niet rottende polyestervezelplaten 7 mm of 
9 mm volzat en stotend gezet op voorgestreken ondergrond 
verleggen met cementgebonden, flexibele vloeibedlijm, C2 C1 
conform DIN EN 12 004, tanding 6 – 8 mm. Als warmte-isoleren-
de maatregel.  
Een afstand van de rand van min. 15 mm tot de opgaande 
bouwdelen moet worden gehandhaafd.

Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413), 
 Sopro Geluidsisolatieplaat (FDP 558).

m²

050 Vóór de installatie:

Installatie en vastzetten van twee lege leidingen (PG 16) en een 
inbouwdoos,voor het aansluiten van de elementen voor de 
vloerverwarming.

St.

060 Controles door gekwalificeerde elektricien:

Meting van de isolatieweerstand, stroomdoorgang en  
de weerstand waarden vóór en na de installatie van de  
elektricien. Testprotocol en verlegplan maken en aan AG geven. 

St.
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

070 Verlegging van de vloerverwarmingselementen:

Koude leiding (aansluitleiding) door een lege buis in de scha-
keldoos leiden. Temperatuursensor door tweede lege buis leiden 
en tussen twee warmte geleiders, onder de warmte mat bevesti-
gen.  
Het uitleggen van de vloerverwarming elementen wordt gedaan 
volgens het installatieplan volzat in het eerder opgezet kambed 
van cementgebonden, flexibele tegellijm, C2 TE S1 of C2 E S1 
conform DIN EN 12 004, verwarmingselementen goed aandruk-
ken.  
Ingebedde verwarmingselementen met de tegellijm verzonken 
inbouwen en glad maken. 

Materiaal: Vloerverwarming (EFH 569), 
 Sopro’s No. 1 (No. 400), 
 Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413).

m²

080 Mogelijke situatie: 
afdichting van bewegings-, aansluitvoegen in natte cellen:

Zeer elastische, met stof beklede beveiliging afdichtband of 
geprefabriceerde interieur en exterieur hoeken over de aansluit- 
en bewegingsvoegen alsook hoeken van wanden met  
systeemafdichtingsmateriaal bevestigen en volledig bedekken.  
Stotend overlappend uitvoeren. 

Materiaal: Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523),  
Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438), 
 Sopro Afdichthoek inetrieur/exterieur (DE 014/015).

m1

090 Mogelijke situatie: 
Afdichting van vlakken in natte cellen:

Wanden en vloeren met flexibele, cementgebonden dichtlaag in 
min. twee arbeidsgangen met de smeer methode afsmeren.  
Het aanbrengen van iedere laag moet zonder fouten en met een 
gelijkmatige dikte plaats vinden. Laag iedere keer laten drogen. 
Totale droge laagdikte min. 2,0 mm.

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

m²
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

100 Verlegging van vloertegels:

tegel merk: _____________________ 
tegel soort: _____________________ 
tegel formaat: _____________________ 
tegel kleur: _____________________ 
slip weerstand: _____________________

Het zetten en verleggen van tegels in een dunbed met hydrau-
lisch verhardende, flexibele dunbedlijm C2 E S1 conform DIN EN 
12 004.

Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende flexibele voeg-
mortel met water- en vuilafstotende eigenschappen voegen. 
CG2 WA conform DIN EN 13 888. 

Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ . 
 
Materiaal: Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400), 
 Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413), 
 Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)

lfm

110 Aansluit- en bewegingsvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende 
kit vullen. 

Voegkleur ______ .

Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.

m1

120 Aansluiten van de elektrische vloerverwarming:

Aansluiten van de vloer warmte-elementen en de temperatuur-
sensor aan de voeding door de elektricien.

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

– Sopro Voorstrijk (GD 749) 
– Sopro Geluidsisolatieplaat (FDP 558) 
– Elektro-vloerverwarming 
– Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
– Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400) 
– Sopro Afdichtband (DB 438) 
– Sopro afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/015) 
– Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523) 
– Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
– Sopro Sanitair Siliconen 
– Sopro Randisolatieband (RDS 960)

St.
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Sopro Epoxy Mortel
Buigvastheid: 15 N/mm2 
Drukvastheid: 60 N/mm2  

Zeer dunne, lastverdelende lagen

1 2 3 WDT F D

In het saneringsbereik is men in de regel aan een vastgestelde hoogte (kozijnen, bestaande vloeren etc.) gebonden.

Nieuwe opbouwen (folie, isolatiematerialen, etc.) of ook installaties achteraf, die vandaag de dag in de regel in de vloer 
gelegd worden, staan niet altijd de tot zover volgens DIN voorgeschreven minimale inbouwdikte van een zwevende  
dekvloer toe.

Bij de aanvulling van de DIN 18 560 resp. de DIN EN 13 813 werd het bindmiddel reactiehars voor de vervaardiging van 
dekvloeren mee opgenomen. Dat betekend dat dit bindmiddel het toestaat op grond van zijn hoge druk- en buigvastheid 
dunlagige, zwevende en dekvloeren op scheidingslagen te vervaardigen – die in staat zijn, de verkeersbelastingen duurzaam 
te weerstaan. Afhankelijk van de hars-kwartszand-mengverhouding (Sopro Epoxy Mortel) kunnen lastverdelende lagen met 
een dikte van 2,5 cm vervaardigd worden.

1 Flexibele dunbedlijm  
(Pos. 020)

2 Sopro FlexVoeg plus (FL plus)  
(Pos. 020)

3 Sopro Epoxy Mortel (Pos. 010)

W Warmte isolatie

D Isolatie/randisolatieband

F Tegels

DT Geluidsisolatie/afdekking

2,5 cm sterke, zwaar belaste, epoxyharsgebonden laag op een zachte isolatielaag.
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Zeer dunne, lastverdelende lagen

Sopro Epoxymortel

Sopro VarioFlex® XLSopro’s No. 1 S1 
Flexlijm 

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1 D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

(optioneel bij natte cellen)

Product aanbevelingen

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro  
Dichtlaag Flex 1-K 
snel

Sopro  
TurboDichtlaag  
2-K

Sopro  
Dichtlaag Flex 1-K

Sopro FKM® XL

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

SR-C60-F15

Sopro FlexVoeg plus

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Systeemopbouw

Voeg

EpoxyMortel

1. Dichtlaag 

2. Dichtlaag 

Contactlaag

Kambed
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Dunlagige dekvloer op scheidingslaag  
of op warmte-isolatie:

Plaatsen en verlijmen van een rand isolatie strook op opgaande 
onderdelen.  
Maken van een dunne, lastverdelende dekvloer laag op schei-
dingslaag of warmte-isolatie van kant en klare 2 componenten 
Epoxyharsmortel (SR-C60-F15 conform DIN EN 13 813).  
De mortel is vanwege zijn hoge druk- en buigvastheden geschikt 
voor laagdikten vanaf 20 mm. 
Reactieharsmortel verdichten en het oppervlak voor de opname 
van tegels in een dunbed vlak en glad aftrekken. 
Dikte van de dekvloer gemiddeld _______ mm. 

Grootte van de velden binnenshuis ca. 20 m², buitenshuis max.  
3,0 × 3,0 m. De velden moeten met randisolatieband van elkaar 
gescheiden worden.

Materiaal: Sopro Epoxymortel (EE 771), 
 Sopro Randisolatieband (RDS 960).

m²

020 Verleggen van vloertegels:

tegel merk: _____________________ 
tegel soort: _____________________ 
tegel formaat: _____________________ 
tegel kleur: _____________________ 
slip weerstand: _____________________

Vergaande vrij van holle ruimten verleggen van de vloertegels in 
een dunbed op reactiehars gebonden ondergrond met hydrau-
lisch verhardende, flexibele vloeibedmortel, C2 E S1 conform 
DIN EN 12 004.

Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende flexibele voeg-
mortel 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)

m²

030 Aansluitvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende 
kit vullen  
Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro Keramiek Siliconen.

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

– Sopro Randisolatieband (RDS 960)
– Sopro Epoxymortel (EE 771)
– Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
– Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
– Sopro Keramiek Siliconen.

m1



329

Tegels en platen in de sanering van oude gebouwen  
en op kritische ondergronden 5.6

Kritische ondergronden

Zeker bij saneringen heeft men bij het plannen alsook aan de 
uitvoerende kant geen invloed op optimale voorwaarden voor 
de ondergrond. De aanwezige ondergronden zijn vaak de basis 
voor een nieuwe opbouw. Te testen is hun draagkracht en welk 
systeem gekozen moet worden.

Deze ondergronden moeten, zeker wat hun hechtverhou-
ding betreft, zeer verschillend beoordeeld worden en daar-
uit resulterend moeten passende productsystemen worden 
samengesteld

Binnenshuis of droge plekken 
(bijv. vloer, woonkamer)

Buitenshuis of natte plekken 
(zie hoofdstukken 3.1 tot 3.4)

Product aanbeveling

Product aanbeveling

Ondergrond:  
oude, draagkrachtige tegelvloer

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden dunbedlijm met 
vloeibed eigenschappen, enkel 
vloeren

Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm
Flexibele, cementgebonden  
dunbedlijm, wand en vloer

Sopro HechtPrimer S
Hechtbrug voor niet zuigende 
ondergronden

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden dun-
bedlijm met vloeibed 
eigenschappen, enkel 
vloeren

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm
Flexibele, cementge-
bonden dunbedlijm, 
wand en vloer

Sopro  
Dichtlaag Flex 1-K

Sopro Turbo-
Dichtlaag 2-K  

Sopro FKM® XL
Stof reducerende, extreem  
zuinige, extra lichte,  
multifunctionele Flexlijm

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1 D
IN EN 12 004

Ge

tes
t conform

C2 E S2

Sopro MegaFlex® SL
Twee componenten, 
cementgebonden, zeer 
flexibele waterdichte 
Dun bedmortel
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Kritische ondergronden

Product aanbevelingOndergrond:  
droge dekvloer, gipsvezel/gipskarton

Ondergrond:  
Lijmresten van tapijt en PVC

Ondergrond:  
Gietasfalt dekvloer*

Sopro Voorstrijk 
Kunstharsge bon den 
dispersie voor zuigen- 
de ondergronden

* Voor het uitvlakken van gietasfalt dekvloeren zie hoofdstuk 11.

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden 
dunbedlijm met vloei-
bed eigenschappen, 
enkel vloeren

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm
Flexibele, cementge-
bonden dunbedlijm, 
wand en vloer

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden 
dunbedlijm met vloei-
bed eigenschappen, 
enkel vloeren

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm
Flexibele, cementge-
bonden dunbedlijm, 
wand en vloer

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1 D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

Sopro VarioFlex® XL 
Cementgebonden 
dunbedlijm met vloei-
bed eigenschappen, 
enkel vloeren

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm
Flexibele, cementge-
bonden dunbedlijm, 
wand en vloer

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

Sopro  
HechtPrimer S
Hechtbrug voor  
niet zuigende  
ondergronden

Sopro  
HechtPrimer S
Hechtbrug voor  
niet zuigende  
ondergronden

D
IN EN 12 004

G
et

est conform
C2 TE S1
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Product aanbeveling

Sopro Epoxy-
Voorstrijk  
afgestrooid met 
kwartszand
Hechtbrug  
en afsluiting

 
Droge plekken

Natte plekken

Sopro  
Dichtlaag  
Flex 1-K 
Hechtbrug  
en afdichting

Ondergrond: 
Steenhout dekvloer

Ondergrond:  
Oude laklagen, olieverf

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm 
Flexibele, cementge-
bonden dunbedlijm, 
wand en vloer

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm 
Flexibele, cementge-
bonden dunbedlijm, 
wand en vloer

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm 
Flexibele, cementge-
bonden dunbedlijm, 
wand en vloer

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1
D

IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

Sopro  
HechtPrimer S
Hechtbrug voor  
niet zuigende  
ondergronden

Kritische ondergronden

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden 
dunbedlijm met vloei-
bed eigenschappen, 
enkel vloeren

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden 
dunbedlijm met vloei-
bed eigenschappen, 
enkel vloeren

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden 
dunbedlijm met vloei-
bed eigenschappen, 
enkel vloeren



332

Tegels en platen in de sanering van oude gebouwen  
en op kritische ondergronden5.6

Product aanbevelingOndergrond:
Met olie belaste ondergrond

Ondergrond: 
Bassin met kunststof laag

Sopro  
Vocht Voorstrijk

Kritische ondergronden

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm
Flexibele, cementge-
bonden dunbedlijm, 
wand en vloer

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden 
dunbedlijm met vloei-
bed eigenschappen, 
enkel vloeren

Sopro VoegEpoxy
Lijmen en voegen
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Scheuren, welke zich in kritische dekvloeren – bijv. in ver-
warmde dekvloeren met een te geringe ruwe bedekking 
– vormen, kunnen zich doorzetten in de afwerking met 
keramiek of natuursteen. De Sopro Geluidsisolatieplaat 4 mm 
vormt een ontkoppelende laag en vermijdt zo het gevaar op 
scheuren. Door de geringe dikte wordt de verwarmingscapa-
citeit van vloerverwarmingen niet beïnvloed.

Gemengde ondergronden vertegenwoordigen door de 
verschillende vervormingen, expansies met meestal een 
verband dat de belasting niet opvangt een kritische, zelfs 
scheurgevaarlijke ondergrond. De Sopro Geluidsisolatieplaat 
4 mm, 7 mm, 9 mm of 12 mm ontkoppelt de afwerking 
van keramiek of natuursteen van de spanning uit de onder-
grond.

Product aanbevelingGemengde ondergronden

Dekvloer belast door haarscheuren

Sopro Geluidsisolatieplaat 

Sopro Voorstrijk 
Kunstharsgebonden dispersie voor 
zuigende ondergronden

Sopro 
FlexVoeg plus

Kritische ondergronden

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro Brillant® 
Parelvoeg

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden 
dunbedlijm met vloei-
bed eigenschappen, 
enkel vloeren

Sopro’s No. 1  
S1 Flexlijm
Flexibele, cementge-
bonden dunbedlijm, 
wand en vloer

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

Sopro HechtPrimer S
Hechtbrug voor niet  
zuigende ondergronden

Sopro FKM® XL
Stof reducerende, 
extreem zuinige,  
extra lichte, multi- 
functionele Flexlijm

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

F 5 2 3 2 1 E

5 2

M 4

3 2 1F

1 Sopro Voorstrijk (zuigende ondergronden)

2 Flexibele dunbedlijm

3 Sopro Geluidsisolatieplaat

4 Sopro HechtPrimer S (niet zuigende ondergronden)

5 Sopro FlexVoeg plus/ 
Sopro Brillant® Parelvoeg/ 
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex

E Haarscheurbelaste dekvloer

F Tegels

M Gemengde ondergronden (zuigend en niet zuigend)
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GeluidsIsolatieplaten 
FDP 558
DGNB: Hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 40**

GeluidsIsolatieplaten 
Speciaal TDP 565
DGNB: Hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
doel 40**

Afdichtings - en Ontkoppelingsrol plus  
AEB plus 639
DGNB: Hoogste kwaliteitsniveau 4,  
doel 9**

Emissie-arme Ontkoppelings- en isolatieplaten/matten*

Schematische Systeemopbouw

Sopro Productsystemen voor  
duurzaam bouwen

z
e

e
r  e m m i s s i e - a

r m

PLUS

z
e

e
r  e m m i s s i e - a

r m

PLUS

z
e

e
r  e m m i s s i e - a

r m

PLUS

 *Een volledig overzicht van alle producten kunt u vinden in onze brochure duurzaamheid.
** Waardering volgens DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), criterium „EN1.2 risico’s voor het lokale milieu“ (Versie 2015).
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Natuursteen zeker verleggen 6 

Basisprincipes

Natuursteen binnen. Natuursteen buiten.Basisprincipes en naslagwerk voor vakkundige 
natuursteenverlegging.

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 maat-
voering  in bijna alle formaten en diktes. Vergeleken met 
keramiek heeft natuursteen ondertussen betaalbare prijzen. 

In het verleden konden met de oude snijtechnieken ( zagen en 
polijsten) ontstane dikte toleranties meestal alleen door een 
dikbedverlegging gecompenseerd worden. Door de gekali-
breerde natuursteenplaten die vandaag de dag gebruikt 
worden (gelijke grote/gelijke dikte) is het mogelijk dit pro-
bleemloos in een dunbedverlegging te doen. 

De mineralogische samenstelling geeft de natuursteen zijn 
typische eigenschappen (kleuring, structuur, drukvastheid, 
buigvastheid, etc). Maar het is ook de reden voor mogelijke 
gevoeligheden die hogere eisen stellen aan de tegelzetter 
en de  gebruikte producten. 

Blokken kunnen op aanvraag op maat worden gesneden. Platen gesneden voor een project.
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Basisprincipes

Naslagwerk
Natuursteen
van de DNV

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 che-
misch proces kan ontstaan, welke bijvoorbeeld tot een veran-
dering van kleur in de steen leidt. 

Te meer moet men er op letten, dat er bij het verleggen niet 
reeds gebreken aanwezig zijn.

Daarom moeten natuursteenlijmen altijd snel verhardend 
(snelle, kristallijne waterbinding), trashoudend en afhanke-
lijk van de aard van het natuursteen (doorschijnende mate-
rialen) 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 moge-
lijkheid krijgt om op te drogen dan verdwijnen in de regel 
deze donkere plekken weer.

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

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

Verkleuringen van natuursteen buitenshuis door infiltratie van vocht door 
de voeg.
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Basisprincipes

Dikte van de platen

Richtwaarden voor druksterkten en buigvastheden van natuursteen

De dikte van de platen is afhankelijk van de belasting, de 
vastheid van de steen, het formaat van de plaat, de tech-
niek 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 mini-
maal 7 mm, stroken minimaal 10 mm dik zijn. Soln hofener 
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.

Gesteentengroepen 1993
Druksterkte van 
droge gesteente 
DIN 52105 
N/mm2

1993
Buigvastheid van 
het droge gesteente 
DIN 52112  
N/mm²

A. Stollingsgesteenten
1. Graniet, syeniet
2. Dioriet, gabbro
3. Kwartsporfier, keratophyr, porphyrit, andesit
4. Basalt, melaphyr,  
 basaltlava
5. Diabas

 90 – 270
120 – 300
120 – 300

    250 – 400*1

 80 – 250
    180 – 250*1

 5 – 22
    10 – 20*2

 7 – 20
13 – 25

    15 – 25*2

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. kalk cong lome raten
 c) Travertin
8. Vulkanische tufstenen

    150 – 300*1

    120 – 200*1

 20 – 180

 75 – 240
 20 – 160
 20 – 100

   20 – 30*1

11 – 25

 1 – 15
    12 – 20*2

 3 – 21
 2 – 15
 2 – 13
0,5 –  6

C. Metamorfe Gesteenten
9. a) Gneis, granuliet,
 b) Amfiboliet 
 c) Serpentijn
 d) Dakpannen van Leisteen

100 – 280
    170 – 280*1

    140 – 250*1

 5 – 25

 40 – 80

*1 Druksterkte waarden van 1939 volgens DIN 52105
*2 Buigvastheidswaarden van 1939 volgens DIN 52105

Afhankelijk van de belastingen, in het bijzonder dynamische  
belastingen, niet te verwarren met statische punt belasting, 
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 ver-
keersbelasting en de voegvariatie in het gesteente in het 
bijzonder bij vloeren) zich niet op de minimale dikte kan 
oriënteren, maar zekerheidshalve beter dikkere plaatmateri-
alen kan kiezen.
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De bovengenoemde natuursteenmarkt is enorm en biedt 
een verscheidenheid aan materialen.

Om de maximale opbrengst uit de respectieve natuursteen-
groeve te verkrijgen, worden natuurstenen platen opnieuw 
gesimuleerd. Simuleren is de behandeling van plaatopper-
vlakken met reactieve harsen. Dit leidt tot een gesloten 

oppervlak met een sterke kleuring. Dit gesloten oppervlak 
is echter bijna waterdicht. Dit kan leiden tot vlekken of 
verkleuring van de randzones bij het verleggen of voegen. 

Sommige panelen zijn ook aan de achterkant gestabiliseerd 
met harsen. Dit betekent dat de tegellijm geen contact 
heeft met de steen, maar met een gladde laag hars. 

Met hars behandelde oppervlakken, om scheuren etc. te behandelen. Platen behandeld met hars in het oppervlak.

Laag hars

Achterkant behandeld met hars en weefsel inleg. Tijdens het voegen verzamelt water zich aan de zijkanten van de flanken 
en kan niet naar boven diffunderen.

Hars laag

Plaat natuursteen

Vlekvorming van  
het vocht op de 
ondergrond

Opmerking:

Als met hars behandelde tegels moeten worden ver-
legd, dan moeten snel verhardende producten met 
kristallijne waterbinding worden gebruikt.

Basisprincipes
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Basisprincipes

  * 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).

Dun- en middelbedverlegging

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

Opmerking:
Drainerende constructies zie hoofdstuk 6.4

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

Voordelen Nadelen

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

• In het middelbed verschil in dikte uit te vlakken

• 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

Vloeren Vochtgehalte  
van de cementdekvloer

Vochtgehalte  
van de calciumsulfaatdekvloer

• Materialen van steen en keramiek  
in een  dunbed/middelbed 

• Materialen van steen en keramiek  
in een dikbed

2,0 CM- % niet verwarmd/verwarmd 
 

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

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

moeten vermeden worden*3

moeten vermeden worden*3
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Basisprincipes

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.

Dit is onder andere terug te voeren op de huidige moge-
lijkheden bij de productie van dunne, nauwkeurige natuur-
steen tegels en de hoeveelheid verschillende ondergronden 
(droogbouw, staal etc.), waar een dikbedverlegging niet op 
mogelijk is. (zie hoofdstuk 9 „tegels en platen de metaal- 
en 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 natuur-
steen moet echter goed opgelet worden  bij de keuze van 
de tegellijm en voegmortel. Uitbloeïngen, verkleuringen, 
licht-donker-effecten (voor een deel reeds bij het ver-
leg proces veroorzaakt) of vervormingen moeten worden  
vermeden

* 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

4 N 3 2 1

U

Zetten van de natuur-
steen riempjes met de 
gecombineerde methode 
op de wand.

Experiment met grijze en witte mortel. Zolang ze niet snel verhardend zijn 
kunnen ook witte mortels tot verkleuringen leiden. 

De snelheid van de uitharding van de cementmortel heeft 
een beslissende invloed op het latere uiterlijk van de platen. 
Graag wordt er teruggegrepen op witte cementmortel  bij 
het verleggen van natuursteen. Als deze normaal uitharden, 
kunnen hier ook optische veranderingen worden verwacht - 
zoals de experimenten hierboven laten zien.

De verscheidenheid aan natuursteen is groot - de Sopro 
toepassingstechniek biedt verschillende oplossingen voor 
het verleggen aan.

Neem bij vragen contact op met een van onze adviseurs.
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Dunbedverlegging

Bewegingsvoegen:
Onafhankelijk van de verleg techniek (dun-, middel- of 
dikbed) zijn er bij natuursteen afwerkingen ook bewegings-
voegen te plannen. 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.

Als er verkleuring is opgetreden, is deze in de meeste gevallen niet meer 
omkeerbaar en worden de beschadigde platen vaak vervangen.

Verkeerde siliconen (bijv. zuur verwevend) leiden, als gevolg van de migra-
tie van weekmakers, tot verkleuring van de randen van de platen.

Natuursteen plaat

Opvul materiaal

Verkleuring

Siliconen
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Voegen

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex 

Sopro VarioFlex® 
Silver
Dunbedlijm met  
vloeibed eigenschappen

Sopro FKM® 
Silver
Flexibele dun-, middel-, en 
vloeibedlijm voor wand en 
vloer.

Sopro Marmer  & 
Mozaïek Flexlijm 
Flexibele dunbedlijm 
voor wand en vloer

Sopro Voorstrijk 

Sopro  
Marmer Siliconen

Product aanbevelingen

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 FT

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 FT S1

Dunbedverlegging

Voorstrijk

Contactlaag

Kambed

Voeg

Systeemopbouw

Sopro FL plus*

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

als be- 
scherming 

tegen 
schimmel

sc
h

im
m

elw
erend uitgeru

st

*  Behandelde waren conform biocide product - verordening. 
Neemt U s.v.p. de actuele productinformatie op www. soprobv.nl in acht.



345

Natuursteen zeker verleggen 6.2

Natuursteen materialen veroveren nu alle gebieden van de 
woningbouw. Naast de gebruikelijke vloeroppervlakken van 
een huis, is natuursteen ook de focus van de klanten als het 
gaat om het ontwerp van badkamers. 

Als dit de wens is, moet voordat een definitieve beslissing 
wordt genomen een vergadering plaatsvinden over de bij-
zonderheden van natuursteen in wisselwerking met water, 
zeep en verschillende reinigingsmiddelen. Met de grote 
hoeveelheid natuursteen dat op de markt verkrijgbaar is, 
zijn er stenen die heel goed te gebruiken zijn in natte gebie-
den, maar ook andere 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 eer-

Badkamer met natuursteen vloer.

Natuursteen op de barrière vrije  
badkamer vloer

der afgedichte onder-
grond gelegd met 
een systeemafdich-
ting (zie hoofdstuk 3) 
in een dunbed. De 
federale vereniging 
van Duitse steen-
houwers beschrijft 
in een van zijn fol-
ders “BIV Merkblad 
1.04 - Natuursteen 
in vochtige gebieden 
met waterdichting 
in combinatie (AIV)” 
(maart 2012) tot in 
detail wat moet wor-
den overwogen bij de 
planning en uitvoering van de natuurstenen badkamer.

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)

BIV Merkblatt 1.04 Naturstein im Nassbereich        Seite  1                                                                                                                                 

BIV · WEIßKIRCHENER WEG 16 · 60439 Frankfurt/Main  

 

 

BIV Merkblatt 1.04  
 

Naturwerkstein in Nassbereichen mit Abdichtungen im Verbund (AIV)  
 

Feuchtebelasteter Innenbereich  
 Private Bäder - Bäder in Hotelzimmern 

Stand März 2012 

vindt men ook aanwijzingen voor plaatvormige afdichtin-
gen 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. 

Afschot in % Bewerking Natuursteen

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, gezand-
straalt en fijn gebor-
steld

Hard- en  
zachtsteen

1,5 – 3,0 gegolfd,  
gezandstraalt

Hard- en  
zachtsteen

Oriëntatiegids om het afschot van het 
oppervlak te bepalen, rekening houdend 
met de oppervlaktebehandeling
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Douches met verkleuringen in de randen van de natuursteen na meervou-
dig gebruik.

Natuursteen op de barrière vrije  
badkamer vloer

Badkamers worden steeds vaker gepland en gebouwd met 
douchevlakken op vloerniveau. Dit betekent dat het dou-
chevlak 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 zor-
gen 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 gehou-
den 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 

van natuursteen. Het water verzamelt zich op het afdicht-
niveau 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 ontwa-
teringscomponenten worden gebruikt, die een afvoer van 

Poging: gedempt water voor een gootopstand op een douchevlak.

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

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

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

De systeemafdichting is verzonken gemonteerd. Het water kan zonder 
obstakels weglopen. Verschillende railsystemen maken ook een breed 
ontwerp mogelijk.

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

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

Systeem Schlüter

Systeem Proline

Systeem Tece Systeem Geberit

Systeem Gutjahr

Systeem Dallmer

Natuursteen op de barrière vrije  
badkamer vloer
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Natuursteen op de barrière vrije  
badkamer vloer

Productoplossingen voor barrièrevrije badkamers met vloerafvoeren en goten

Systeemafdichting

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 schim-
mels 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.

Sopro Marmer Flexlijm
cementgebonden, snel verhardende, trashou-
dende, witte Natuursteen flexlijm, C2 FT 
conform DIN EN 12 004, voor het zetten en ver-
leggen van lichte, vervormingsstabiele, gekali-
breerde  mar mer- en natuursteen, ook onder-
water. Hoge zekerheid tegen verkleuringen, 
uitbloeïngen en vlekken. Met Rijnlandse tras 
en witte cement ter vermindering van het gevaar 
van verkleuringen. Geschikt voor op vloerverwar-
ming en alternatieve afdichtingen.

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

Sopro AEB® 
Afdichtings- en ontkoppelingsrol
Dunlagige, waterdichte en scheuroverbrug-
gende 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 vloe-
ren onder keramische tegels en platen alsook 
natuursteen in badkamers, douches en natte 
ruimten. Overlappende gebieden of stootverbin-
dingen worden met Sopro Racofix®  Montagekit, 
Sopro Racofix® Mon tage kit S of met Sopro 
Turbo Dicht laag 2-K waterdicht verlijmd. 
Bijzonder geschikt als snelle afdichtmaatre-
gel op bouwplaatsen met een tijdslimiet. 
Geschikt voor de belastingsklassen A en C 
conform bouwregellijst A (abP) alsook A0 
analoog ZDB-Merkblad.

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 natuur-
steen 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 verwerkingsconsisten-
tie. Met de bekende 4-in-1-Technologie. Ideaal 
voor bouwwerken met een tijdslimiet door 
snelle uitharding.

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

Voegen

Tegellijm

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 FT

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 FT S1

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA
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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 nor-
male 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.

1 Sopro Voorstrijk  
(Pos. 020)

2 Verkleuringsgevoelige Na-
tuursteen: Sopro Middel-
DikbedMortel wit  
 
Niet verkleuringsgevoelige 
natuursteen zonder doorschij-
nend effect: 
Sopro MiddelDikbedMortel 
(Pos. 050)

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

N Natuursteen afwerking

U Ondergrond Beton/cement-
deklvoer 

Middelbedverlegging

N 3

U 1 2 
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Middelbedverlegging 

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

Sopro 
MiddelDikbedMortel
Snel verhardende,  
flexibele, trashoudende 
Middelbedmortel

Sopro Voorstrijk

Zware belastingen

Product aanbeveling

Sopro TitecVoeg®  
plus

Sopro  
Marmer Siliconen

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Voorstrijk

Contactlaag

Lijmbed

Voeg

Systeemopbouw

Voegen

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex 

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

als be- 
scherming 

tegen 
schimmel

sc
h
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m

elw
erend uitgeru

st
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de ondergrond:

Reinigen van de ondergrond en het verwijderen van hechtings-
verminderende stoffen. Stofresten grondig opzuigen. Materiaal 
opnemen en verwijderen. 

m²

020 Voorstrijken:

Aanbrengen van een voorstrijk op kunstharsbasis op zuigende 
ondergronden (dekvloer, stuc, droge bouwmaterialen) als voor-
behandeling voor de opname van de navolgende dunbedmortel 
of systeemafdichting. Voorstrijk laten drogen.

Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).

m²

030 Verleggen van natuursteen platen in een dunbed  
(vloeren):

Natuursteen soort: __________ 
Natuursteen formaat plaat:  __________ 
Natuursteen oppervlak: __________

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).

m²

040 Zetten van natuursteen platen in een dunbed  
(wanden):

Natuursteen soort: __________ 
Natuursteen formaat plaat:  __________ 
Natuursteen oppervlak: __________

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).

m²
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

050 Zetten en verleggen van natuursteen platen in een  
middelbed:

Natuursteen soort: __________ 
Natuursteen formaat plaat:  __________ 
Natuursteen oppervlak: __________

Zetten en verleggen van natuursteen platen met  hydraulisch ver-
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).

m²

060 Voegen: 

Voegen van de natuursteen met trashoudende,  hydraulisch snel 
verhardende voegmortel. 

Voegbreedte _____ mm, Kleur voeg ______ .

Materiaal: Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).

Opmerking: voor zware belasting: 
Sopro TitecVoeg® plus (TF+).

m²

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:

– 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
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Drainerend systeem voor buitenshuis

Om de buitenbekledingen te beschermen tegen vochtpe-
netratie 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.

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

Grotere mortelbeddikten (60 mm en meer) kunnen eenvou-
dig worden geïmplementeerd met drainagemortel. Door 
het ontbreken van fijnaandeel (toeslag) en de lage water-
behoefte zijn de krimp- en krimpvervormingen verwaar-
loosbaar. 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 drainagestruc-
tuur (dekvloer) van ten minste 50 mm worden gehand-
haafd.

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 .

De Sopro-drainagemortel eXtra kan worden gebruikt 
als legmortel of met de geschikte dikte om een lastver-
delende laag (dekvloer, min. 50 mm*) op een scheiding-
slaag 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.

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 rug-
zijde zijn ingesmeerd met een hechtbrug (Sopro Hechtlaag 
Flex, Sopro Marmer Hechtbrug enz.), in de voorbereide drai-
nagemortel worden geklopt.

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.

* Afhankelijk van de verkeerslast dikker dimensioneren.

Drainerende verlegsystemen
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Drainerend systemen voor buitenshuis (balkon/terras)

Uitrollen van de Sopro Drainagemat op het afgedichte vlak met aanslui-
tend de verlegging van de natuursteen met Sopro DrainageMortel eXtra.

Sopro Drainage Mortel eXtra op systeemafdichting  
met Drainagemat (Drainage dekvloeropbouw)

1 Sopro Dicht laag 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

5 B16

N 23 4

Drainerende verlegsystemen
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Product aanbeveling

Sopro Drainage-
Mortel eXtra

Sopro Drainage-
Mortel eXtra

Sopro MarmerFlexlijm, Sopro FKM® 

Silver, Sopro megaFlex S2 turbo

Sopro Dichtlaag 
Flex 1-K snel

Sopro  
Dichtlaag  
Flex 1-K

Sopro Turbo-
Dichtlaag 2-K

Sopro Drainagemat

„nat-in-nat“-verlegging Verlegging op last-
verdelende laag

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 FT

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 FT S1

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

C2 EFS2

Sopro Marmer 
 Siliconen

Systeemopbouw

Voeg

1. Dichtlaag 

2. Dichtlaag 

Drainagemat
Drainagemat

Drainage dekvloer

Contactlaag

(op ondergrond of 

op rugzijde plaat aanbrengen)

Drainerende verlegsystemen

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname
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FlexVoeg plus
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D
IN EN 12 004
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C2 FT

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 FT

Sopro Hechtlaag Flex, Sopro 
MarmerFlexlijm, Sopro megaFlex TX
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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.

3 Maken van lastverdelende laag met Sopro DrainageMortel eXtra. 4 Afgebonden Drainage-dekvloer-constructie met open, waterdoor-
latende 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 ver-
lijmd.

2 aanleggen van kalibratie.
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Verwerking in een dikbed

1 Mengen van Sopro DrainageMortel eXtra met een cementmolen.

3 Aanbrengen van een hechtbrug (Sopro Hechtlaag Flex) op de rug-
zijde van de natuursteen plaat.

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.

4 Aankloppen van de natuursteen plaat in de voorbereidde draine-
rende dikbedmortel.

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

Verwerking Sopro DrainageMortel eXtra 
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Trappen buiten

Ook op het gebied van trappen en aanlandingen worden herhaaldelijk de verkleuring van natuursteenbedekkingen en uit-
bloeïngen 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..

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.

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

4 32 N1

Drainerende verlegsystemen

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

Om te voorkomen dat het water via de zijkanten wegloopt en de daar bijbehorende vervuiling op de trapboom te verhin-
deren, 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 systeemaf-
dichting (Sopro Dichtlaag Flex). Het opgehoopte water kan dus niet zijdelings ontsnappen en wordt via de trap naar de 
afvoerstrook geleid. 

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

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

Trap met aan de zijkanten opstaande randen.

1

TL

ST

Opbouw van de afwerking van een trap.

3

3

N

2

1

P

ST

Drainerende verlegsystemen
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„nat-in-nat“-verlegging op een trap 

Verwerking Sopro DrainageMortel eXtra 

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 rug-
zijde 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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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de ondergrond:

Reinigen van de ondergrond en het verwijderen van hechtings-
verminderende stoffen. Stofresten grondig opzuigen. Materiaal 
opnemen en verwijderen. . 

m²

020 Maken van afschot:

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 afrij-
en.

Laagdikte in het midden ______ mm, afschot _____ %. 

Materiaal: Sopro RAM 3® Renovatie- & UitvlakMortel  
 (RAM 3 454), 
 Sopro Voorstrijk (GD 749).

m²

030 Voorstrijken:

Aanbrengen van een voorstrijk op kunstharsbasis op zuigende 
ondergronden (dekvloer, stuc, droge bouwmaterialen) als voor-
behandeling voor de opname van de de navolgende dunbed-
mortel of systeemafdichting. Voorstrijk laten drogen.

Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).

m²

040 Eventuele positie: 
Fijne smering:

Maken van een fijne smering (laagdikte 1 – 5 mm) voor het slui-
ten van kleine porieen en gaatjes, met hydraulisch verhardende, 
flexibele dunbedmortel voor de opname van de navolgende sys-
teemafdichting.

Materiaal: Sopro‘s No. 1 (No. 1 400).

m²

050 Afdichten van bewegings- en aansluitvoegen, hoeken:

Zeer elastische, veiligheidsband met vliesweefsel alsook kant en 
klare interieur en exterieur hoeken over aansluit- en bewegings-
voegen alsook hoeken van wanden met systeemafdichtings- 
materiaal vastzetten en volledig bedekken. Stootnaden overlap-
pend uitvoeren. 

Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438), 
 Sopro Afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/015), 
 Racofix® Montagekit (RMK 818).

m1
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

060 Afdichten van doorvoeringen (vloerdoorvoeringen):

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 glas-
vezelweefsel als versterking.

Materiaal: Sopro VM 12 Gietmortel 2-12 cm (VM 12 
745) 
 Sopro Bewapening (AR 562).

St.

070 Vlakken afdichting:

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).

m²

080 Drainagemat verleggen:

Verleggen van een Drainagemat van HD-Polyethyleen en een 
speciaal glasvezelweefsel (d = 8 mm) als bescherm- en drainage-
laag op de afgedichte ondergrond met afschot, voor een aan-
sluitende opbouw van Drainagemortel met een minimale laag 
van 50 mm. Stootnaden overlappend uitvoeren.

Materiaal: Sopro Drainagemat (DRM 653).

m²

090 Verlegging van natuursteen met waterdoorlatende  
Drainagemortel:

Natuursteen soort: __________ 
Natuursteen formaat plaat:  __________ 
Natuursteen oppervlak: __________

Verlegging van de natuursteen platen in een drainerend mortel-
bed, 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 effec-
ten 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).

m²
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heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

100 Voegen:

De natuursteen vlakken met hydraulisch verhardende, tras-
houdende, zeer flexibele voegmortel voegen. CG2 (WA) con-
form DIN EN 13 888.

Voegbreedte _____ mm, Kleur voeg ______ .

Materiaal: Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).  
 Sopro FlexVoeg plus (FL plus)

m²

110 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:

– 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

m1
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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 vochtpoten-
tieel in de dikbedmortel.

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

1 Sopro Hechtlaag Flex  
Hechtbrug voor de ondergrond (Pos. 020)

2 Dikbedmortel zand-trascementmengsel,  
gemaakt met Sopro Tras Binder (Pos. 030)

3 Sopro MarmerFlexlijm als hechtbrug bij  
verkleuringsgevoelige natuursteen 
 
Alternatief bij verkleuringsongevoelige  
natuursteen: Sopro Hechtlaag Flex 
(Pos. 030/040) 

4 Voegen met Sopro DF 10® DesignVoeg  
Flex/Sopro Meestervoeg breed betongrijs 
 (trashoudend) (Pos. 050)  
 
Alternatief bij zware belasting:  
Sopro TitecVoeg® plus

B Betonnen ondergrond

N Natuursteen

Systeemopbouw voor een zekere dikbedverlegging:

Dikbedverlegging

1 N32B
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Witte Flexlijm
Cementgebonden, snel verhardende, trashou-
dende, witte natuursteen flexlijm, C2 FT 
conform DIN EN 12 004, voor het zetten en ver-
leggen van lichte, vervormingsstabiele, gekali-
breerde marmer- en natuursteen afwerkin-
gen, ook onder water. Hoge zekerheid tegen 
verkleuringen, uitbloeïngen en vlekvorming. 
Met Rijnlandse tras  en wit cement ter vermin-
dering van het gevaar van verkleuringen. 
Geschikt op vloerverwarming en systeemafdich-
tingen.

Trashoudend bindmiddel
Cementgebonden, trashoudend speciaal bind-
middel voor het vervaardigen van dikbed- en 
zetmortels voor de verlegging van natuursteen, 
met hoog trasaandeel om het risico op kalkuit-
slag en verkleuring aanzienlijk te verminderen.

Moet op de bouwplaats met zand (korrel is naar 
opbouwhoogte te kiezen) gemengd worden.

Grijze slem
1-component, met kunststof gemodificeerde tras-
houdende 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 dik-
bedverlegmortel en ondergrond (betonnen vloe-
ren).
Hechtbrug voor systeemdekvloeren.

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

Sopro Tras Bindmiddel 

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 

Sopro Marmer 
Hechtbrug

Sopro  
Hechtbrug Flexibel 

Dikbedverlegging 
Productaanbevelingen
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de ondergrond:

Reinigen van de ondergrond en het verwijderen van hechtings-
verminderende stoffen. Stofresten grondig opzuigen. Materiaal 
opnemen en verwijderen. . 

m²

020 Aanbrengen van een contactlaag:

Aanbrengen van een cementgebonden, met kunststof gemodifi-
ceerde en hechtsterke contactlaag op de ondergrond. 

Materiaal: Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748).

m²

030 Verleggen van natuursteen platen:

Natuursteen soort: __________ 
Natuursteen formaat plaat:  __________ 
Natuursteen oppervlak: __________

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 natuur-
steen plaat als bescherming van de natuursteen tegen verkleu-
ringen, doorschijnende effecten en voor het bereiken van het 
hechtverband. De natuursteen platen „nat-in-nat“ in het mortel-
bed kloppen en richten.

Morteldikte in het midden: ______ cm

Materiaal: Sopro Marmer- & Mozaïek Flexlijm (MFK 446), 
 Sopro Tras Bindmiddel (TRB 421).

Opmerking: bij verkleuringsongevoelige natuursteen: 
Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748).

m²

040 Toelage positie:

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).

m²

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).

m²
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060 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:

– Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748)
– Sopro Marmer & Mozaïek Flexlijm (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

m1
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Emissie-arme tegellijm / verlegmortel*

FKM® Silver  
Multi-Flexlijm Silver 
FKM Silver
DGNB: Hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
Doel 8**

Marmer & Mozaïek 
Flexlijm MFK 446
DGNB: Hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
Doel 8**

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

MiddelDikbedMortel
wit MDM 885
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).

Schematische Systeemopbouw

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

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

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

Sopro Productsystemen voor  
duurzaam bouwen
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Basisprincipes

Als er dekvloeren/dekvloerconstructies gepland en geïnstalleerd worden, moeten de volgende normen in acht worden  
genomen:

DIN EN 13 813 Dekvloermortel en dekvloermassa‘s  
– Eigenschappen en vereisten 
De norm specificeert prestatiekenmerken voor dekvloer 
verse mortel en geharde dekvloer mortel in transnationale 
definities.

DIN 18 560 Dekvloeren in de bouw
Deze norm is van toepassing op dekvloeren gemaakt van 
dekvloermortels en dekvloermassa‘s conform DIN EN 13 
813. Het beschrijft constructietypes en specificeert bindmid-
delafhankelijke dekvloerdiktes.

De eigenschappen en vereisten van dekvloeren zijn vandaag de dag onderworpen aan Europese standaardisatie. Dit verge-
makkelijkt en maakt grensoverschrijdend werk mogelijk.

DIN EN 13 813 Internationale aanduidingen

Dekvloer vroeger nu

cement dekvloer ZE CT
Cementitious screed

Calciumsulfaat dekvloer
(Anhydriet dekvloer)

AE CA
Calcium sulfat screed

Magnesium dekvloer ME MA
Magnesit screed

Gietasfalt dekvloer GE AS
Mastic asphalt screed

Kunsthars dekvloer – SR
Synthetic resin screed
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Druksterkte klassen voor dekvloermortel

DIN EN 13 813 Dekvloer eigenschappen

Basisprincipes

Buigsterkte klassen voor dekvloermortel

Voorbeelden van dekvloeraanduidingen

C  = Druksterkte

F  = Buigsterkte

A  = Slijtvastheid volgens Böhme

RWA  = Slijtvastheid tegen belasting van rollen

AR = Slijtvastheid volgens BCA

SH = Oppervlaktehardheid

IC = Penetratiediepte in kubussen (Hardheid op kubussen)

IP = Penetratiediepte in platen (Hardheid op platen)

RWFC = Weerstand tegen belasting van rollen van dekvloeren en vloerbedekkingen

E = Buigende elasticiteitsmodulus

B = Hechtsterkte

IR = Slagvastheid

Klasse C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Druksterkte in 
N/mm² 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Klasse F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Buigsterkte in 
N/mm² 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

CT – C25 – F4 
Druksterkte 25 N/mm²

Buigsterkte 4 N/mm²

Cement dekvloer 

CA – F4 – S40
Druksterkte 4 N/mm²

zwevend met Nenndikte 40 mm

Calciumsulfaatgebonden dekvloer

CT – F4 – S70 – H45

Druksterkte 4 N/mm²

zwevend met Nenndikte 70 mm

Verwarmde dekvloer met 45 mm pijp bedekking

Cement dekvloer

1.

2.

3.
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Systeemdekvloeren

Systeemdekvloeren zijn beschreven in DIN 18 560-3. Bij het 
kiezen van de dikte moet rekening worden gehouden met 
DIN 18 560-1.

Om fabricage redenen mag de dikte niet minder zijn dan 
driemaal de maximale korrelgrootte van de toeslag (er moet 
rekening worden gehouden met de instructies van de fabri-
kant).

Voor gietasfaltdekvloeren moet, onder andere om deze 
reden, een minimale dikte van 20 mm worden gehand-
haafd.

Systeemdekvloeren kunnen eenvoudig worden geprodu-
ceerd en geïnstalleerd tot een dikte van 50 mm (calciumsul-
faat, kunsthars, magnesium en cementdekvloeren) of met 
gietasfalt tot 40 mm. Voor dikkere systeemdekvloeren moet 
de zeeflijn van de toeslag worden aangepast, de installatie 
moet worden uitgevoerd met een tussentijdse verdichting.

Opmerking: De dikte van systeemdekvloeren is niet bepa-
lend voor hun sterkte, omdat de combinatie van de dek-
vloer met de dragende ondergrond zorgt voor de over-
dracht van alle statische en dynamische krachten.

Bepalend voor de levensduur van een systeemdekvloer is 
de juiste voorbehandeling van de ondergrond (mecha-
nisch door stralen of frezen) en het gebruik van geschikte 
hechtbruggen, die meestal „nat-in-nat“ te verwerken 
zijn. De sterkte van de systeemdekvloer hangt af van het 
type gebruik en moet op de belasting worden afgestemd. 
Aan de volgende minimumvereisten moet zijn voldaan:

Installatie van een systeemdekvloer: opname van een dekvloermortel in de 
verse hechtbrug.

Systeemdekvloer: Directe, met kracht sluitende verbinding met de onder-
grond via de hechtbrug.

Stralen van het beton om een optimaal, antislippend, dragend betonnen 
oppervlak te creëren.

Soort dekvloermortel Sterkteklasse
of hardheidsklasse na
DIN EN 13 813 bij gebruik

met  
afwerking

zonder 
afwerking

Calciumsulfaat dekvloer
Kunsthars dekvloer
Magnesium dekvloer
Cement dekvloer

≥ C20 – F3
≥ C20 – F3
≥ C20 – F3
≥ C20 – F3

≥ C25 – F4
≥ C25 – F4
≥ C25 – F4
≥ C25 – F4

Gietasfalt dekvloer
– voor verwarmde  

ruimten
– voor niet verwarmde  

ruimten en buitenshuis
– voor koude ruimtes

≥ IC 10 of IC 15

≥ IC 15 of IC 14
 
≥ IC 40 of IC 100

1. Systeemdekvloeren (DIN 18 560-3)
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Product aanbevelingHechtbruggen voor systeemdekvloeren,
Verwerking „nat-in-nat“

Extra:

Systeemdekvloeren

Sopro‘s No.1 S1 Flexlijm 
Flexibele, cementgebonden dunbedmortel.

Toepassingsgebied: samengestelde dekvloeren 
en voeringen met een klein oppervlak, bijv. van 
voetstukken of metselwerk kronen.

Bij hoge belastingen (bijv. zwembadvloeren).

Sopro  
Epoxy-Voorstrijk
Tweecomponenten reactieharsvoorstrijk op basis 
van epoxyhars. Toepassingsgebied: systeemdek-
vloeren en voeringen met een klein oppervlak, 
bijv. voor traptreden, metselwerkkronen of het 
vormgeven van bekkenranden. Bij hoge belasting 
op zwembadvloeren.

Sopro  
Hechtbrug Flex
Flexibele, cementgebonden hechtbrug.
Toepassingsgebied: systeemdekvloeren met 
een groot oppervlak met normale belastingen.

Inbedding van de dekvloermortel „nat-in-nat“ in de hechtlaag.

Met Flexlijmen kunnen voor de volgende dekvloermortels zeer goede „nat-
in-nat“ -hechtbruggen worden gemaakt.

Aanbrengen van de Sopro Epoxy Voorstrijk 
als hechtbrug voor het krachtig afsluiten van 
de bovenkant van een muur.

Aanbrengen van de dekvloermortel (Sopro 
Rapidur® M5) „nat-in-nat“ in de van te voren 
aangebrachte Sopro Epoxy Voorstrijk.

Epoxy hechtbrug voor een systeemdekvloer.

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de ondergrond:

Voor het aanbrengen van systeemdekvloeren de ondergrond van 
gewapend beton mechanisch opruwen met behulp van frezen 
of stralen. Reinig de ondergrond en verwijder eventuele hech-
tingsverminderende stoffen. Stofresten grondig stofzuigen. 
Materiaal opnemen en weggooien.

m²

020 Systeemdekvloer:

Cement snelle dekvloer als systeemdekvloer (d ≥ 25 mm) met de 
minimale kwaliteit CT-C45-F7 conform DIN 18 560-3 en DIN EN 
13 813. Vervaardigen met snelle dekvloer mortel uit met kunst-
stof verrijkt speciaal bindmiddel en dekvloer zand 0/8 met de 
mengverhouding 1 : 4 tot 1 : 5. Voorbehandeling van de onder-
grond met cementgebonden, met kunststof verrijkte contactlaag 
als hechtbrug. De verwerking van dekvloer materiaal met con-
tactlaag volgt „nat-in-nat“. Dekvloer verdichten en het opper-
vlak voor de opname tegels op de systeemafdichting in een dun-
bed even en vlak afreien. Dikte dekvloer in het midden _______ 
mm. 

Materiaal: Sopro Hechtbrug Flex (HSF 748), 
 Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloer zand 0/8.

m²

030 Toelage op positie: 
Epoxyhars-Voorstrijk als hechtbrug:

Betonnen ondergrond met hechtbrug van  epoxyhars voorbe-
handelen.  
De verwerking van dekvloer materiaal met hechtbrug volgt „nat-
in-nat“. Verbruik ca. 0,5 kg/m².

Materiaal: Sopro Epoxy-Voorstrijk (EPG 522).

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

– Sopro Hechtbrug Flex (HSF 748)
– Sopro Epoxy-Voorstrijk (EPG 522)
– Sopro Rapidur® B5 (767)

m²
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Dekvloeren op scheidingslaag

Dekvloeren op een scheidingslaag worden beschreven in DIN 
18 560-4. Bij het kiezen van de dikte moet rekening worden 
gehouden met DIN 18 560-1. Dit is afhankelijk van het type 
bindmiddel en de mogelijke verkeersbelasting.

Aan te houden minimale dikten:

Kunsthars dekvloer* 15 mm

Gietasfalt dekvloer* 25 mm

Calciumsulfaat en  30 mm
Magnesium dekvloer*

Cement dekvloer* 35 mm

* Er moet rekening worden gehouden met fabrikanteninformatie of DIN 
1055-3 voor aannames van verkeersbelasting.

Opmerking:
Gezien het feit dat een dekvloer op een scheidingslaag geen 
monolithische verbinding met de ondergrond aangaat, moet 
het in staat zijn om bepaalde buigtrekkrachten te absorberen. 
Dienovereenkomstig zijn de genoemde dikten vereiste mini-
mumdiktes. De ZDB-bladen „Bedekken met cementdek-
vloer“ en „Bedekken met calciumsulfaatdekvloeren“ geven 
aan dat deze dekvloeren in combinatie met keramische 
bedekkingen moeten voldoen aan de minimale dikten. Op 
basis van normale woonbelastingen (nuttige lading ≤2kN / 
m²), moet ten minste 45 mm worden aangehouden voor 
cementdekvloeren, 45 mm voor calciumsulfaatdekvloeren 
(conventioneel) en ten minste 40 mm voor calciumsulfaat-
vloeivloeren. Hiermee moet rekening worden gehouden bij 
het ontwerpen van dekvloeren op een scheidingslaag met 
keramische afwerkingen.
De te kiezen sterkte van dekvloer op de scheidingslaag hangt 
af van het type gebruik. Aan de volgende minimumvereisten 
betreft de treksterkte moet worden voldaan:

Dekvloer op scheidingslaag: randisolatiestroken moeten op opgaande 
bouwdelen worden geplaatst.

Dekvloermortel wordt aangebracht op de rug van een folie en verdicht.  
De dekvloer-mortel heeft geen stevige verbinding met de ondergrond.

Soort dekvloer Sterkteklasse
of hardheid klasse na
DIN EN 13 813 bij gebruik

met  
afwerking

zonder 
afwerking

Calciumsulfaat dekvloer
Kunsthars dekvloer
Magnesium dekvloer
Cement dekvloer

≥ F4
≥ F7
≥ F4
≥ F4

≥ F4
≥ F7
≥ F7
≥ F4

Gietasfaltdekvloer
– verwarmd
– buitenshuis
– koude ruimten

≥ IC 10 of IC 15
≥ IC 15 of IC 40
≥ IC 40 of IC 100

2. Dekvloeren op scheidingslaag  
(DIN 18 560-4)
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de ondergrond:

Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stof-
fen, stofresten grondig stofzuigen. Materiaal opnemen en weg-
gooien. 

m²

020 Inbouw van de scheidingslaag

Aanbrengen van een randisolatieband op alle opgaande bouw-
delen (wand, ondersteuningen etc.) ter vermijding van spannin-
gen. Uitleggen van een scheidend werkende folie (1 of 2 lagen) 
op de van te voren gereinigde ondergrond.

Materiaal: Sopro Dekvloer Randisolatieband (ERS 961)

m²

030 Dekvloer op scheidingslagen:

Cement snelle dekvloer met de minimale kwaliteit CT-C45-F7 
conform DIN 18 560-4 en DIN EN 13 813 als dekvloer op schei-
dingslagen. Vervaardigen met Snelle Dekvloer mortel uit met 
kunststof verrijkt speciaal bindmiddel en dekvloer zand 0/8 met 
de mengverhouding 1 : 4 tot 1 : 5. Dekvloer voegen conform 
voegenplan vervaardigen. Dekvloer verdichten en het oppervlak 
voor de verlegging van tegels in een dunbed even en glad afrei-
en. Dikte dekvloer in het midden _______ mm. 

Materiaal: Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloer zand 0/8.

m²

040 Dekvloer testen op restvochtgehalte:

Voor de verlegging van de afwerking moet de rijpheid voor het 
verleggen door middel van een CM-meting gemeten gelogd 
worden. De test wordt uitgevoerd met testmateriaal dat uit de 
volledige dekvloer doorsnede wordt genomen. Metingen moe-
ten worden gedaan per eenheid of elke 200 m². Om onnodige 
metingen te voorkomen, moet eerst een richtwaarde worden 
bepaald met een filmtest of een elektrische meetprocedure. De 
uitvoering en het loggen van de CM-meting wordt uitgevoerd 
volgens de specificaties van de interfacecoördinatie uitgegeven 
door de federale vereniging voor oppervlakteverwarming en 
oppervlaktekoeling e.V.

Cement dekvloeren in combinatie met tegels: ≤ 2,0 CM-%

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

– Sopro Rapidur® B5 (767) 
– Sopro Dekvloer Randisolatieband (ERS 961)

St.
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De dikte van dekvloeren op een isolatielaag is conform DIN 
18 560-2 afhankelijk van het bindmiddel, de verkeersbelas-
ting het de mogelijke afwerking.

Dus gelden volgens tabel 1 DIN 18 560-T2 (belastingen tot 
2 kN / m2)in combinatie met keramische afwerkingen* de 
volgende diktes:

Cement dekvloeren** min. 45 mm 
Calciumsulfaat dekvloeren (conventioneel)** min. 45 mm 
Calciumsulfaatvloeivloeren*2  min. 40 mm 

Opmerking: Controleer bij geringe Nenndikte of het 
draagvermogen en de doorbuiging goed zijn.

Bij hogere verkeersbelastingen worden de noodzakelijke 
dekvloerdiktes gegeven in de tabellen 2 - 4 van DIN 18 560-
2.

Tabel 2: enkele belasting 2,0 kN,  
 oppervlakte belasting ≤ 3 kN/m2

Tabel 3: enkele belasting 3,0 kN,  
 oppervlakte belasting ≈ 4 kN/m2

Tabel 4: enkele belasting 4,0 kN,  
 oppervlakte belasting ≈ 5 kN/m2

Om de vereiste dekvloerdikte te bepalen, moeten de belas-
tingen worden gespecificeerd via DIN 1055-3. Met behulp 
van de bovengenoemde tabellen kunnen de benodigde 
dekvloerdiktes eenvoudig worden bepaald. De nieuwe versie 
van DIN 1055-3 is onderverdeeld in enkele en gebiedsbelas-
tingen, waarbij de afzonderlijke belastingen voorrang heb-
ben bij het bepalen van de deklaagdikte.

3. Dekvloer op isolatielaag  
(zwevende dekvloer DIN 18 560-2)

Zwevende en verwarmde  
dekvloerconstructies

* Zie ook ZDB-Informatiebladen.
** Informatie van de fabrikant moet in aanmerking worden genomen.

Zwevende dekvloerconstructie.

F

Q

DIN 1055

DIN 18 560

Bepaling van de dekvloerdikte uit de combinatie van enkele belasting (F) en 
oppervlaktebelasting(Q).

De dekvloer is zwevend geplaatst op een isolatie.
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Dekvloeren op balkons, terrassen, loggia‘s

Als de lastverdelende lagen zijn opgebouwd op balkons, terrassen, enz., dan moeten deze volgens ZDB-folder „Afwerkingen 
buitenshuis“ met een cementdekvloer conform DIN 18 560 worden vervaardigd.

Volgens het ZDB-informatieblad „Afwerkingen buitenshuis“ wordt een minimale dikte van de dekvloer van 50 mm (CT – F4) 
aanbevolen (zie hiervoor ook hoofdstuk 3.3 „Belastingsklasse B0, Balkons en terrassen“ en hoofdstuk 6.4 „Drainerende 
verlegsystemen”).

Verhoogde verkeerslasten zijn conform DIN 1055-3 Tabelle 1 te definiëren en de benodigde dekvloerdikten, met behulp van 
de   DIN 18 560-2 tabel 1 – 4, vast te leggen. Ook hier geldt: enkele belasting voor oppervlakte belasting!

Zwevende en verwarmde  
dekvloerconstructies

Isolatielagen onder dekvloeren conform DIN 18 560-2 
mogen afhankelijk van de nutbelasting enkel door c ≤ 5 mm 
of c ≤ 3 mm samen te drukken zijn. Enkel bij tabel 1 en 2 
is een c ≤ 5 mm toelaatbaar. Worden de lasten hoger (tabel 
3 + 4) dan geldt enkel een c ≤ 3 mm.

c = samendrukbaarheid van de isolerende laag

Voor gietasfaltdekvloeren geldt over het algemeen een 
maximale samendrukbaarheid van c = 3 mm

Opmerking: 
Bij het combineren van geluids- en thermische isolatiemate-
rialen in een opbouw moet het isolatiemateriaal met de 
lagere samendrukbaarheid bovenaan liggen. 
Isolatiematerialen moeten volledig op de ondergrond rus-
ten. Veel schade in het verleden maakte het noodzakelijk 
om een cross-trade-regel te maken. Schema’s en recordfor-
mulieren worden gebruikt om voor elke persoon te definië-
ren welke werken door wie moeten worden uitgevoerd.

Isolatielagen

c

Maximale samendrukbaarheid van isolatielagen onder invloed van hun 
eigen gewicht en mogelijke verkeersbelastingen.

Last

D2

D1

„steviger“

„zachter“

Als geluid en thermische isolatie worden gecombineerd, moet het 
 „stevigere“ isolatiemateriaal zich bovenaan bevinden.

Opmerking:
Zwevende dekvloeren vereisen, afhankelijk van de veldaf-
metingen, bewegingsvoegen. Om te voorkomen dat bij de 
belasting van een veld, met name op de plekken van vel-
dranden, de dekvloerschijf lager komt te liggen, moet deze 
worden vastgezet met dekvloerankers. Zie hiervoor hoofd-
stuk 7.9 „Bewegingsvoegen in een dekvloer“.
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Voorbeeld:

1.  Cement dekvloer (CT-F4) d = 45 mm
 verwarmingsbuis D = 15 mm

 ➥ 60 mm gezamelijke dikte dekvloer

2. Calciumsulfaatvloeivloer (CAF-F4) d = 40 mm
 verwarmingsbuis D = 15 mm

 ➥ 55 mm gezamelijke dikte dekvloer

4. Verwarmde dekvloeren (zwevende dekvloer DIN 18 560-2)

Zwevende en verwarmde  
dekvloerconstructies

Bij verwarmde dekvloeren onderscheidt men conform  
DIN 18 560-2 drie bouwtypes.

Bij bouwtype A moeten de dekvloerdikten, bepaald met de 
tabellen 1 – 4 conform DIN 18 560-2, worden verhoogd met 
de buitendiameter van de verwarmingsbuis. Bij de buigtrek-
sterkteklasse F4 is de buisoverlap voor cementdekvloeren min. 
45 mm of voor calciumsulfaatvloeivloeren min. 40 mm. *

Net als andere buigtreksterktes (niet vermeld in de tabellen 
1 - 4 DIN 18 560-2) en geschikte testen op draagvermogen 
/ doorbuiging, enz., Zijn verschillende dekvloerdiktes moge-
lijk. Er moet een minimale leidingdekking van 30 mm wor-
den aangehouden. **

Gietasfaltdekvloeren die worden gebruikt voor verwarmde 
constructies moeten voldoen aan DIN EN 13 813 IC10 
(penetratiediepte “hard”). Afhankelijk van de verkeersbe-
lastingen en DIN 18 560-2 deel 3.2.2, moet de dikte wor-
den gekozen.

 * Bij gebruik van stenen en keramische tegels
** Er moet rekening worden gehouden met fabrikanteninformatie of DIN 
1055-3 voor aannames van verkeersbelasting.

Dekvloer

Verwarmings-
element
Afdekking

Isolatielaag

Dragende 
ondergrond

Bouwtype A

Dekvloer

Afdekking

Verwarmings-
element
Isolatielaag

Dragende 
ondergrond

Bouwtype B

Dekvloer

Scheidingslaag

Afdekking

Verwarmings
element

Uitvlak-
dekvloer

Isolatielaag

Dragende 
ondergrond

Bouwtype C

Vloerverwarming (conform bouwtype A uitgelegd!) klaar voor het plaatsen 
van de dekvloer.
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Zwevende en verwarmde  
dekvloerconstructies

Scheurvorming bij een calciumsulfaatgebonden dekvloer na het droogpro-
ces op een vloertank.

Vanwege de grote veldafmetingen van calciumsulfaatge-
bonden dekvloeren en de drooggerelateerde verkortingen 
(krimp) moeten verwarmde calciumsulfaat dekvloeren op 
het moment van installatie van de afwerking, een restvocht-
gehalte van max. 0,3% hebben bereikt.

In het samenspel tussen verwarmde dekvloerconstructies 
met de verschillende bovenoppervlakken zijn in het verle-
den herhaaldelijk schaden voorgekomen. Deze maakten het 
noodzakelijk om een inter-handelsrichtlijn te creëren, de 
„Interface-coördinatie voor verwarmde vloerconstructies“. 
Schema‘s en recordformulieren worden gebruikt om voor 
elke persoon te definiëren welke werken door wie moeten 
worden uitgevoerd.

Resterende vochtbepaling CM-Meting

Voor zwevende, onverwarmde en verwarmde dekvloeren 
moet, naast de naleving van de relevante veldgroottes, die 
afhankelijk zijn van het bindmiddel, het restvocht worden 
bepaald voor de navolgende verlegging van de afwerking. 
Als het resterende vocht niet wordt getest en de vloer op 
een te natte dekvloer wordt gelegd, zal dit de schadevrije 
duurzaamheid van de constructie beïnvloeden. Holle lagen, 
scheuren en breuken evenals bodemdaling kunnen het 
gevolg zijn. Het restvochtgehalte wordt bepaald met het 
CM-apparaat en kan worden gebruikt voor cementdekvloe-
ren max. 2,0% of voor onverwarmde calciumsulfaat dek-
vloeren max. 0,5%.

Bij het plannen en uitvoeren van verwarmde dekvloer-
constructies moet de „interfacecoördinatie voor ver-
warmde vloerconstructies“ in acht worden genomen.

Restvochtbepaling van de dekvloer met het CM-apparaat. De bemonste-
ring vindt plaats over de gehele dwarsdoorsnede van de dekvloer.
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Zwevende en verwarmde  
dekvloerconstructies

Om verwarmde constructies betrouwbaar te kunnen beoor-
delen met betrekking tot hun restvocht, moeten meetpun-
ten in de dekvloer worden aangebracht. De opstelling van 
de meetpunten in de dekvloer moet door de verwarmingsin-
stallateur in een plattegrond worden getekend. Volgens het 
plan moeten deze punten worden gemarkeerd door de 
installateur van de dekvloer. Het is belangrijk om de meet-
punten zo te kiezen dat ze een minimale afstand van 10 cm 
tot de verwarmingsbuis hebben.

Tegenwoordig zijn er overeenkomstige markeringen op de 
markt die in de dekvloer moeten worden geïnstalleerd door 
de installateur van de dekvloer.

10 cm

MeetpuntMeetpunt

Vereisten voor het vochtgehalte van verwarmde dekvloerconstructies

* Niet aanbevolen in combinatie met calciumsulfaat dekvloeren. Indien toch nodig moet de ondergrond worden afgesloten met reactiehars.

Om een veilige, eenvoudige CM-meting in verwarmde dekvloeren mogelijk te maken, is het noodzakelijk en nuttig om het meetpunt in de dekvloer te 
markeren.

Maximale vochtgehalte van de dekvloer in % met het CM-apparaat bij

Bovenvloer
Cement dekvloer 
moet [%]

Calciumsulfaat dekvloer 
moet [%]

Bovl1 Flexibele en elastische afwerkings- 
materialen 1,8 0,3

Bovl2 Parket 1,8 0,3

Bovl3 Laminaatvloeren 1,8 0,3

Bovl4 Keramische tegels – dikbed* 
Natuur-/Betonsteen – dunbed

3,0 
2,0

-* 
0,3
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Zwevende en verwarmde  
dekvloerconstructies

Naast de bepaling van restvocht, bevat de ondergrond- 
beoordeling van de bovenvloer ook een inzicht in het func-
tionele verwarmingsprotocol waarbij de dekvloer wordt 
gecontroleerd op mogelijke scheuren. De vloerverwarming 
en de dekvloer worden gecontroleerd met de zogenaamde 
functionele verwarming. Volgens EN 1264 T4 is een verwar-
ming bij

• Cement  dekvloeren na 21 dagen

• Calciumsulfaatgebonden dekvloeren na 7 dagen 

•  Snelle dekvloeren (bijv. Sopro Rapidur® B5) na 3 dagen 
(zie hoofdstuk 12) mogelijk.

De functionele verwarming is slechts een test van de con-
structie en betekent niet dat het restvocht na voltooiing 
overeenkomt met de nominale waarde. De functionele 
verwarming begint volgens EN 1264 deel 4 met een voor-
looptemperatuur van +25 ° C, die 3 dagen moet worden 
aangehouden. Vervolgens wordt de voorlooptemperatuur 
tot de maximale waarde verhoogd en gedurende ten minste 
4 dagen aangehouden.

Maximale Voorlooptemperaturen:

Cement dekvloer = 55 °C maximaal
Calciumsulfaatgebonden dekvloer = 55 °C maximaal
Gietasfalt dekvloer  = 45 °C maximaal

Deze mogen niet permanent worden overschreden.

Functionele verwarming/ 
verwarmen tot betegelen

Tijdopgaven voor verwarmde constructies

Als bij de CM-meting wordt vastgesteld dat het restvocht te 
hoog is, is een verwarming voor betegeling mogelijk. Het 
verwarmen voor betegelen start met een voorlooptempera-
tuur van 25 ° C, die met 10 ° C per dag wordt verhoogd tot 
de maximale voorlooptemperatuur. Tijdens de verwar-
mingsfase moet de afwerking op restvocht worden gecon-
troleerd. Na het bereiken van het max. toelaatbaar rest-
vocht, wordt de temperatuur van de dekvloer verlaagd en 
kan het afwerkingsmateriaal worden gelegd.

De opdracht tot het opwarmen voor betegelen moet door 
de aannemer worden gegeven. 

Alleen de vervulling van alle testparameters vóór het daad-
werkelijke legwerk geeft de nodige zekerheid voor de 
levensduur en functionaliteit van de navolgende bovenvloer.

Voegen

• Verwarmde en onverwarmde oppervlakken moet van 
elkaar gescheiden worden .

• In deuropeningen moeten bewegingsvoegen worden 
aangebracht.

• Verschillende verwarmingscircuits in een dekvloeropper-
vlak moeten door een voeg worden gescheiden.

• Afhankelijk van de oppervlakte van de dekvloer (afhan-
kelijk van het bindmiddel) moeten de bewegingsvoegen 
voldoende breed zijn.

Temperatuur

dagen
4 dagen3 dagen

24 uur

3 dagen

7 dagen

21 dagen

Sopro Rapidur® B1 turbo

Sopro Rapidur® B5

Calciumsulfaat- dekvloer

55 °C

25 °C

Functionele verwarmingAfbindtijd

25°
55°

betegeling

Cement dekvloer

Sopro Rapidur® B348 uur
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Cement dekvloeren

Cementdekvloeren hebben al vele decennia met succes de 
ondergrond voor een verscheidenheid aan vloerbedekkin-
gen gevormd. Ze zijn gemaakt met het bindmiddel cement 
met bijmenging van een toeslag (0 - 8 mm). De typische 
cement dekvloer mortel wordt bodemvochtig gemengd en 
op de bouwplaats door de verwerker verdicht en vlak 
gemaakt.
Cementdekvloeren worden geproduceerd in een systeem, 
op een scheidingslaag en als zwevende constructie. 
Vanwege hun waterbestendigheid in uitgeharde toestand, 
kunnen cement dekvloeren over het algemeen worden 
gevonden en gepland in natte ruimtes en buitenruimten. 

Productie van een cement dekvloer met een cementeerpomp.

Cement dekvloeren worden verwerkt in aarden vochtige consistentie.

Mogelijk beschadiging door vroegtijdige betegeling van de dekvloer met 
keramiek.

Siliconen voegen worden in het geval van niet-naleving van de specificaties 
door de vervormingen in de dekvloer overbelast en scheuren af. 

Het krimpgedrag van cementdekvloeren tijdens het har-
dings- en droogproces is hoog. Daarom is het belangrijk dat 
de vereiste restvochtwaarden (2,0% -CM) worden bereikt 
op het moment van de aanleg van de afwerking. Dit geldt 
in het bijzonder voor afwerkingen van steen en keramiek. 
Als dit wordt verwaarloosd, komt het in de verdere loop, 
door het samenspel tussen dekvloer en afwerking tot span-
ningen (zie tekening). Deze kunnen leiden tot verzakkingen 
in het basisgebied, scheuren of holle lagen in de afwerking.
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Cement dekvloeren

Cementvloeivloeren

Sinds geruime tijd bestaan er ook systemen voor de vloeibare verwerking van cementdekvloeren: cementgebonden vloei-
vloeren. Deze hebben het voordeel dat ze zeer eenvoudig te installeren zijn en afhankelijk van het product na een paar uur 
te betegelen of, indien nodig, af te dichten zijn.

Het grote voordeel zijn de absoluut vlakke oppervlakken, die in het tijdperk van groot formaat verleggingen van keramische 
platen het leggen erg vergemakkelijken.

In dit verband moet de folder „Cementvloeivloeren - Advies voor de planning en uitvoering“ van de Industriële Vereniging 
WerkMörtel e.V. (IWM) worden vermeld.

Het lage luchtporiegehalte en de hoge mate van zelfafdichting van de cementgebonden vloeivloeren (bijv. Sopro Rapidur® 

FE-Nivelleer) maken het mogelijk om de deklaagdiktes tot 35 mm te reduceren (afhankelijk van de belastingen). Bij het 
bouwen in voorraad kan dit een groot voordeel zijn, omdat de benodigde opbouwhoogten meestal niet worden gegeven.

Sopro Rapidur® FE-Nivelleer kan worden geïnstalleerd met een dikte van 35 mm 
als een zwevende dekvloer op een isolerende laag. Het merkblad vormt, afhanke-
lijk van de productkwaliteit (buigsterkte) hier de basis voor .

Zementfließestrich
Hinweise für die Planung und Ausführung

Verticale belasting Dekvloer nenndikte 
voor cementvloei- 

vloeren als CT conform 
 DIN 18560-2 in mm

Dekvloer nenndikte voor 
cementvloeivloeren als 

CTF bijzondere  
constructie in mm

Buigvastheidsklasse F4 F5 F4 F5

≤ 2 kN/m² ≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 ≥ 35

Enkele lasten tot 2,0 kN,
Oppervlakte lasten ≤ 3 kN/m²

≥ 65 ≥ 55 ≥ 50 ≥ 45

Enkele lasten tot 3,0 kN,
Oppervlakte lasten ~ 4 kN/m²

≥ 70 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 50

Enkele lasten tot 4,0 kN,
Oppervlakte lasten ~ 5 kN/m²

≥ 75 ≥ 65 ≥ 65 ≥ 55

Dit beschrijft uitgebreid de eigenschappen en toepassingen van cementgebonden vloeivloeren en gaat in op de mogelijke 
dekvloerdiktes die vereist zijn.
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Inbouw van Sopro Rapidur® FE – cementgebonden Nivelleer.

Met Sopro Rapidur® FE kunnen snel afbindende en vlakke dekvloeren 
worden geproduceerd, wat het verleggen van groot formaat keramische 
tegels in veel gevallen vergemakkelijkt.

De uitbreidmeting om de consistentie en mortelkwaliteit tijdens het instal-
latieproces te controleren, is belangrijk voor een succesvolle installatie.

Enkele uren na de installatie van de cementgebonden, snel verhardende 
vloeivloer Sopro Rapidur® FE, is het verleggen van groot formaten in een 
dunbed mogelijk zonder verder uitvlakken.

Cementvloeivloeren 
Verwerking

Cement dekvloeren

Schuren van Sopro Rapidur® FE Nivelleer 
Sopro Rapidur® FE Nivelleer kan, als er verder geen afwerking is geplant, ook geschuurd, gepolijst en eventueel ook als 
zichtbare dekvloer gebruikt worden.

Sopro Rapidur® FE Nivelleer kan na de uitharding met de gewoonlijke 
schuurmachine bewerkt worden.

Door het schuren en polijsten ontstaat een gesloten, optisch aantrekkelijk  
Terrazzo-oppervlak.
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Snelle dekvloeren zijn tegenwoordig gebruikelijk in commerciële keukens 
om ervoor te zorgen dat ze snel klaar zijn voor gebruik en om vervormin-
gen door droogprocessen te voorkomen.

Cement dekvloeren

Snelle dekvloeren

De dekvloerindustrie voelt ook de constante druk van dead-
lines op de bouwplaatsen. De onberekenbare droogtijden 
van conventioneel vervaardigde dekvloeren leiden altijd tot 
conflicten op bouwplaatsen.

Hierdoor zijn al jaren de zogenaamde dekvloer snelbinders 
ontwikkeld. Deze garanderen geschikte droogtijden. Naast 
snel drogen is er nog een voordeel van deze bindmiddel- 
systemen: de samenstelling van de Sopro Rapidur® mor-
telsamenstelling (B1, B3, FE) heeft een grote invloed op het 
uithardings- en krimpgedrag van deze mortels. Vooral de 
krimp betekent dat dekvloeren bewegingsvoegen nodig 
hebben. Indien mogelijk, willen bouwers en architecten 
grotendeels zonder bewegingsvoegen bouwen.

Met de Sopro Rapidur® snelle dekvloersystemen (B1, B3, FE) 
kunnen zonder aarzeling grotere velden worden gereali-
seerd. De chemische integratie van het overtollige water 
wanneer de gietmortel hard wordt, zorgt ervoor dat het 
systeem snel droogt en tegelijkertijd krimp tot nul vermin-
dert. Dit betekent dat de vorm van het bouwdeel niet meer 
verandert. Dit is een van de redenen waarom snelle dek-
vloerbinders voordelig zijn voor commerciële keukenvloeren 
met hun soms gecompliceerde vormen en geometrieën.

Bij het plannen van commerciële keukenvloeren moet rekening worden 
gehouden met snelle dekvloeren.
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Snelle dekvloeren

Veldgrootten: verwarmd/onverwarmd

12 m

8 m

12 m

8 m

Opmerking:

Als de dekvloeren in deze orde van grootte worden 
geproduceerd, moeten de rondom lopende bewegings-
voegen dienovereenkomstig worden gedimensioneerd. 
Het bouwdeel moet vrij kunnen bewegen!

Sopro Rapidur® B1 turbo

Sopro Rapidur® B5

Sopro Rapidur® FE

Sopro Rapidur® B3

Veld grootte dekvloer

Veld grootte dekvloer
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Product aanbeveling

Cement dekvloeren

Sopro Rapidur® B1 turbo
Kunststof gemodificeerd speciaal bindmiddel voor de productie van zeer snel uithardende, 
hoge sterkte en vroegklare cement dekvloeren conform DIN 18 560. Bereikt de kwaliteits-
klasse CT-C30-F4 de DIN EN 13 813 reeds na 24 uur, de kwaliteitsklasse CT-C50-F6 na 28 
dagen*. Voor verwarmde dekvloeren, systeem dekvloeren, zwevende dekvloeren en dek-
vloeren op een scheidingslaag. Vooral voor tijdbesparende of geplande dekvloerwerk-
zaamheden. Wordt op de bouwplaats gemengd met dekvloerzand 0 - 8 mm.

Sopro Rapidur® B5
Kunststof gemodificeerd speciaal bindmiddel voor het bijzonder duurzaam produceren 
van snel uithardende, hoge sterkte en vroegklare cement dekvloeren conform DIN 18 560. 
Bereikt de kwaliteitsklasse CT-C25-F4 na 3 dagen, de kwaliteitsklasse CT-C45-F7 na 
28 dagen**. Voor verwarmde dekvloeren, systeem dekvloeren, zwevende dekvloeren en 
dekvloeren op een scheidingslaag. Vooral voor tijdbesparende of geplande dekvloerwerk-
zaamheden. Wordt op de bouwplaats gemengd met dekvloerzand 0 – 8 mm.

Sopro Rapidur® FE Nivelleer
Droog, gebruiksklaar mengsel met speciale bindmiddelen en additieven voor de productie 
van snel uithardende en vroeg-gebruiksklare cement dekvloeren. Kwaliteitsklasse 
CT-C25-F5 conform DIN EN 13 813. Geschikt voor verwarmde dekvloeren, systeem dek-
vloeren en dekvloeren op scheidings- en isolatielagen. Voor het vervolgens leggen van 
allerlei soorten vloermateriaal, zoals keramische afwerkingen, natuurstenen afwerkingen, 
textiel en elastische afwerkingen. Zeer goede verwerking en vaste morteleigenschappen 
dankzij de Mikrodur®-technologie. Vooral voor tijdbesparende of geplande dekvloerwerk-
zaamheden.

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C25-F5-A12

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C45-F7

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C50-F6

 * Mengverhouding 1 : 4 (25 kg Sopro Rapidur® B1 turbo of Sopro Rapidur® B3 : 100 kg dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620).

Sopro Rapidur® B3
Kunststof gemodificeerd speciaal bindmiddel voor het bijzonder duurzaam produceren 
van snel uithardende, hoge sterkte en vroegklare cement dekvloeren conform DIN 18 560. 
Bereikt de kwaliteitsklasse CT-C40-F6 na 28 dagen*. Voor verwarmde dekvloeren, systeem 
dekvloeren, zwevende dekvloeren en dekvloeren op een scheidingslaag. Vooral voor tijd-
besparende of geplande dekvloerwerkzaamheden. Wordt op de bouwplaats gemengd 
met dekvloerzand 0 – 8 mm.

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C40-F6

*

**

** Mengverhouding 1 : 5 (25 kg Sopro Rapidur® B5 : 125 kg dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620).

*
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Product aanbeveling

Verlegging op cement dekvloeren:

Voorstrijk

Verlijming

Voegen

Cement dekvloeren 

Sopro Keramiek SiliconenSopro FlexVoeg plus Sopro Brillant® Sopro DF 10® DesignVoeg Flex

Sopro VarioFlex® XL Sopro’s No.1 S1 Flexlijm

Sopro Voorstrijk

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

Sopro SperrGrund

Sopro VarioFlex® Silver

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

C2 EF S1
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de ondergronden:

Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stof-
fen, stofresten grondig stofzuigen. Materiaal opnemen en weg-
gooien. 

m²

020 Lektest voor vloerverwarming:

De dichtheid van de verwarmingscircuits wordt onmiddellijk 
voorafgaand aan het leggen van de dekvloer gedetecteerd met 
behulp van een waterdruktest. Uitvoering van de lektest in over-
eenstemming met DIN EN 1264-4, productie en levering van een 
testrapport in overeenstemming met de specificaties van de 
interfacecoördinatie uitgegeven door het Bundesverband 
Flächenheizung und Flächenkühlung e.V.

m²

030 Zwevende snelcement dekvloer – onverwarmd:

Positionering en bevestiging van een randisolatiestrook op stij-
gende componenten. De isolatie aanbrengen, de scheidingslaag 
aanbrengen.  
Vervaardiging van een snel te betegelen zwevende snelle 
cementdekvloer (voor impactgeluid of thermische isolatie met 
scheidingslaag) van de minimum kwaliteit CT-C45-F7 conform 
DIN 18 560-2 en DIN EN 13 813 met snelle dekvloermortel 
gemaakt van met kunststof gemodificeerd speciaal bindmiddel 
en dekvloerzand 0/8 in een mengverhouding van 1 : 4 tot 1 : 5.
Dekvloer voegen maken volgens voegenplan. 
Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de opname van een 
systeemafdichting met tegels even en glad afreien.

Dekvloer nenn dikte _______ mm. 

Materiaal:  Sopro Dekvloer Randisolatieband (ERS 961), 
Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloer zand 0/8.

Psch.

040 Zwevende snelcement dekvloer – verwarmd:

Plaatsen en bevestigen van een voldoende grote strook randiso-
latie op de stijgende componenten. De isolatie aanbrengen, de 
scheidingslaag aanbrengen. Installatie van het warm water ver-
warmingssysteem.  
Vervaardiging van een snel te betegelen zwevende en verwarm-
de snelle cement dekvloer van de minimum kwaliteit CT-C45-F7 
conform DIN 18 560-2 of DIN EN 13 813 met snelle dekvloer-
mortel gemaakt van met kunststof gemodificeerd speciaal bind-
middel en dekvloerzand 0/8 in een mengverhouding van 1 : 4 
tot 1 : 5. Dekvloer voegen maken volgens voegenplan. 
Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de opname van een 
systeemafdichting met tegels even en glad afreien. Start functio-
nele verwarming na ongeveer 3 dagen. Voor latere CM-metingen 
moet een overeenkomstig aantal testpunten worden gemar-
keerd.

Dekvloer nenn dikte _______ mm. 

Materiaal:  Sopro Dekvloer Randisolatieband (ERS 961),  
Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloer zand 0/8.

m²
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

050 Eventuele positie : 
Cementvloeivloer:

Positionering en bevestiging van een randisolatiestrook op stij-
gende componenten. De isolatie aanbrengen en het dicht verlij-
men van de scheidingslaag.

Vervaardiging van een snel te betegelen zwevende cement vloei-
vloer van de minimum kwaliteit CT-C25-F5.

Dekvloer nenn dikte _______ mm 
Materiaal:  Sopro Dekvloer Randisolatieband (ERS 961),  

Sopro Rapidur® (FE 678).

m²

060 Functionele verwarming:

Doorvoeren van de functionele verwarming conform DIN EN 
1264-4, productie en levering van een testrapport in overeen-
stemming met de specificaties van de interfacecoördinatie uitge-
geven door het Bundesverband Flächenheizung und 
Flächenkühlung e.V.

Psch.

070 Dekvloer testen op restvochtgehalte:

Voordat de bovenlaag wordt gelegd, moet de rijpheid worden 
gemeten en geregistreerd met een CM-meting. De test werd uit-
gevoerd met testmateriaal dat uit de volledige voegdoorsnede 
werd genomen. Metingen moeten worden gedaan per eenheid 
of elke 200 m². Om onnodige metingen te voorkomen, moet 
eerst een richtwaarde worden bepaald met een folietest of een 
elektrische meetprocedure. De uitvoering en het loggen van de 
CM-meting wordt uitgevoerd volgens de specificaties van de 
interfacecoördinatie uitgegeven door het Bundesverband 
Flächenheizung und Flächenkühlung e.V. 

Cement dekvloer in combinatie met tegels: ≤ 2,0 CM-%

St.

080 Eventuele positie: 
Opwarmen voor betegelen:

Het uitvoeren van de voorverwarming na de functionele verwar-
ming en het creëren van een protocol volgens de specificaties 
van de interfacecoördinatie uitgegeven door het Bundesverband 
Flächenheizung und Flächenkühlung e.V.  
De voorverwarming van de dekvloer vindt plaats tot het berei-
ken van de vereiste restvochtigheidsgrenswaarde.

Psch.

090 Voorstrijken van de vloer:

Breng een voorstrijk op basis van synthetische hars op zuigende 
ondergronden (cement dekvloer) aan als voorbehandeling voor 
de opname van de navolgende dunbedmortel. Laat de voorstrijk 
drogen.

Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).

m²
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

100 Verleggen van vloertegels:

Tegel fabrikant: _____________________ 
Tegel type: _____________________ 
Tegelformaat: _____________________ 
Tegel kleur: _____________________ 
Slipweerstand: _____________________

Verleggen van de vloertegels in een dunbed met hydraulisch ver-
hardende, flexibele dunbedmortel C2 E S1 conform DIN EN 
12 004.

Tegeloppervlak met hydraulisch verhardende, zeer flexibele 
voegmortel voegen. CG2 WA conform DIN EN 13 888.

voegbreedte _____ mm, voeg kleur ______ .

Materiaal:  Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413), 
Sopro FlexVoeg plus (FL plus)

m²

110 Aansluitvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende 
kit vullen. 

Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.

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

– Sopro Dekvloer Randisolatieband (ERS 961)
– Sopro Rapidur® B5 (767) 
– Sopro Rapidur® (FE 768) 
– Sopro Voorstrijk (GD 749) 
– Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
– Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
– Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
– Sopro Sanitair Siliconen

m1
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Calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet dekvloeren) 
hebben zich vandaag in de bouw, niet in het minst vanwege 
de gunstige inkoop van grondstoffen (bijv. rookgasontzwa-
veling), gevestigd.

Eigenschappen zoals goede vlakheid, naadloze ver-
werking, grote veldafmetingen, hoge sterkte en goede 
warmteoverdracht bij verwarmde dekvloeren spreken 
op het eerste gezicht voor de calciumsulfaatgebonden 
dekvloer.

Ondanks de goede eigenschappen zijn er echter beperkin-
gen met betrekking tot de toepassingsgebieden en het 
gebruik van de calciumsulfaat dekvloer.

Deze bouwfysica en chemische bouwgrenzen van het bind-
middel calciumsulfaat moet altijd worden aangehouden en 
in acht worden genomen, zodat het niet tot een latere 
beschadiging van de hechting komt.

Calciumsulfaat dekvloeren mogen niet buiten worden 
gebruikt, in natte ruimtes, zwembaden, zwembaden of 
grote keukens. Als vloerafvoeren gepland zijn, zijn ze 
niet toegestaan (zie hoofdstuk 3). 

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

Sterkteproblemen en oplossingsverschijnselen van calciumsulfaat dekvloe-
ren na het binnendringen van water.

Met calciumsulfaat gebonden dekvloeren kunnen, vergeleken met bijv. 
cement dekvloeren, worden geproduceerd in grotere velden. Maar ook dit 
type dekvloer heeft een zekere krimp, wat kan leiden tot scheuren.

Voor gebieden waar luchtvochtigheid, stijgende of ver-
hoogde vochtbelasting te verwachten is, hoewel ze niet 
zijn toegewezen aan een belastingsklasse in de ware 
zin van het woord, moet de planner het gebruik van 
calciumsulfaat dekvloeren zorgvuldig evalueren en 
voorzien in maatregelen aan de zijkant zoals damp-
schermen en afdichtingen.

 
Geschikt 

 gebruik

• Woonruimtes
• Administratiegebouwen
• Tentoonstellingsruimten
• Gangen

 
Niet geschikt 

 gebruik

• Buitenshuis
• Natte ruimten
• Zwembaden
• Zwembad omloop gebieden
• Grootkeukens

Gezwollen calciumsulfaat dekvloer na een waterschade.
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Zelfs als het restvochtgehalte van 0,5 CM% of verwarmde 
systemen van 0,3 CM% gehandhaafd blijft, wordt schade 
als gevolg van vochtpenetratie processen herhaaldelijk 
waargenomen.

Als er zich een opeenhoping van water in de calciumsulfaat-
dekvloer bevindt, dan ontstaan er chemische en fysische 
processen, welke kunnen leiden tot verlies van sterkte en 
niet in het minst tot beschadiging van de aangebrachte 
dunbedmortel.

Deze beschadiging is het gevolg van de vorming van de 
zogenaamde „Ettringitkristallen“ in cementachtige mor-
tel.

Het indringende water lost de gipscomponenten van de 
dekvloer op. Door de capillaire werking migreert deze calci-
umsulfaatoplossing in het cementachtige mortelbed waar 
het reageert met bestanddelen van het cement om een 
ettringietkristal te vormen. Deze kristalvorming is geassoci-
eerd met een 8-voudige toename in volume, wat leidt tot 
de vernietiging van de mortelstructuur met als gevolg een 
hechtschade.

Ettringit-formatie in normaal 
dunbedmortel in de schei-
dingsvlakzone van de calci-
umsulfaatdekvloer (anhydriet-
dekvloer).

Sopro Anhydrietlijm flexibel: 
geen ettringietvorming in de 
scheidingszone van de calci-
umsulfaatdekvloer (anhy-
drietdekvloer). 

Hechtschade door de vorming van ettringiet.

 In verband met de steeds groter wordende tegelmaterialen 
(tot 5m²), is naast de ettringietkristallen composietschade, 
ook een schadepatroon te wijten aan de langdurige voch-
tigheid (onder de grote plaat) en de resulterende verzach-
ting van het dekvloeroppervlak, bekend. Om dit te voorko-
men moeten, afhankelijk van het tegelformaat, geschikte 
legsystemen worden geselecteerd, (zie ook hoofdstuk 1).

De ZDB-folder “Keramische tegels, natuursteen en beton-
steen op calciumsulfaat dekvloeren” biedt hulp bij het veilig 
en duurzaam leggen van keramische tegels op calciumsul-
faatgebonden dekvloeren.

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren
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Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

Calciumsulfaatdekvloeren moeten vóór het leggen worden 
geschuurd, gezogen en voorgestreken, tenzij anders aange-
geven door de fabrikant. 

Bij de productie van de calciumsulfaatdekvloer zijn er opdrij-
vende effecten van bindmiddelen en vloeimiddelen, die de 
hechting verminderen. Het schuren en verwijderen van deze 
laag is een speciale prestatie die moet worden uitgevoerd 
om hechtingschade te voorkomen.

Deze laag (slem van bindmiddelverrijking, mogelijk ook 
vloeimiddelverrijking) blijkt vaak een dichte, zeer harde 
korst te zijn, die op het eerste zicht een zeer goede onder-
grond suggereert. Dit uiterlijk is echter vaak misleidend, 
omdat er zacht materiaal onder de harde korst zit, dat bij de 
daaropvolgende spanningsopname faalt en dus tot hecht-
schaden leidt.

Opmerking: grid krap test en hamerslag test voor de eva-
luatie van de duurzaamheid van het oppervlak is noodzake-
lijk.

Controle van het oppervlak op draagvermogen door middel van een 
grid-krasproef.

Na het schuren zijn alleen scherpe krassen zichtbaar. Het gebied is optimaal 
voorbereid op een verlegging.

Schuren van de het calciumsulfaat gebonden dekvloeroppervlak met grof 
schuurpapier.
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Een scheurvorming in met calciumsulfaat gebonden dekvloeren na het 
drogen kan keer op keer worden waargenomen in de gangzone, als er 
geen dekvloerveldscheiding plaatsvond in de deuropening.

Zelfs als de calciumsulfaat dekvloer wordt beschreven als 
een lage krimp en men het zou willen doen zonder dilata-
tievoegen, afhankelijk van het afwerkingsmateriaal (kera-
miek / natuursteen), moet een indeling van bewegingsvoe-
gen worden gepland en overwogen worden.

Bij schuine ingangen van het huis moet de dekvloer in de 
deurruimte worden geplaatst of na productie op maat wor-
den gesneden om ongecontroleerd scheuren te voorkomen 
(zie ZDB-brochure „Keramische tegels, natuursteen en 
betonsteen op calciumsulfaatdekvloeren“).

Opstelling van een bewegingsvoeg.

Voegen opstelling voor een onverwarmd oppervlak (afbeelding hierboven) 
en een verwarmd oppervlak (afbeelding hieronder).

I > 5 m

0,5 m

0,2 m

I > 5 m

0,5 m

0,2 m

Schijnvoegen

Bewegingsvoegen

Tegels

Isolatie

Betondek

Dekvloer

Deur

Schijnvoeg 
(breekpunt)

Tegels

Isolatie

Betondek

Dekvloer

Bewegingsvoeg

Opstelling van een schijnvoeg.

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

Voegindeling en dimensionering
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Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

Dikte van de dekvloer:
De diktes van aan calciumsulfaat gebonden dekvloeren 
moeten afhankelijk van de belastingen conform DIN 18 
560-2 volgens tabel 1 - 4 worden bepaald. In combinatie 
met stijve of keramische afwerkingen moet een minimum 
dikte van 40 mm (calciumsulfaatvloeivloeren) of 45 mm 
(conventionele calciumsulfaatvloeren) worden aangehou-
den.*

Rekenvoorbeeld met 2 producten: 
aT1 = 0,008 mm/mK 
aT2 = 0,016 mm/mK 

Voegindeling en dimensionering

Calciumsulfaat dekvloeren zijn, in vergelijking met andere 
dekvloeren, verdeeld in grotere velden. Het is met name 
belangrijk om te zorgen voor een adequate dimensionering 
van de randisolatiestroken en -profielen, want bij calci-
umsulfaatgebonden dekvloeren kan, afhankelijk van het 
product, de uitzettingscoëfficiënt sterk variëren. Dit is van 
bijzonder belang omdat een ΔT van 40 K moet worden 
gebruikt voor temperatuurgeïnduceerde lengtewijzigingen.

De uitzettingscoëfficiënten variëren van 0,008 mm / mK tot 
0,016 mm / mK, afhankelijk van het dekvloerproduct en de 
fabrikant.

Een randisolatiestrook mag bij compressie niet onder 
de 4 mm vallen, hiermee moet bij de dimensionering 
rekening worden gehouden!

d  =  Dikte randisolatiestrook in mm 
L  =  Lengte van de ruimte in m 
Δ T  =  Temperatuurverschil 40 K 
αT  =  Thermisch uitzettingscoëfficiënt

* Informatie van de fabrikant moet in acht worden genomen.

Omstandigheden op de bouwplaats:

10 m lengte van de ruimte / veldlengte (= L) 
40 °C Temperatuurschommeling gebied (= ΔT)

d1 = 10 x 40 x 0,008 + 4 mm =  7,2 mm
d2 = 10 x 40 x 0,016 + 4 mm = 10,4 mm

De berekening maakt duidelijk dat een dimensionering van 
de randisolatiestrook moet worden gemaakt afhankelijk van 
het respectievelijke product. Dit betekent: als u met grote 
veldgroottes werkt, worden de dilatatievoegen automatisch 
in breedte aangepast en functioneel uitgevoerd.
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Sopro Anhydriet Nivelleer

Uitvlakken en verleggen

1 Sopro Voorstrijk (Pos. 030)

2 Sopro Anhydriet Nivelleer (Pos. 040)

3 Sopro Anhydrietlijm flexibel (Pos. 050) 

4 Sopro FlexVoeg plus (FL plus)

B Beton

D Isolatie

E Ondergrond Calciumsulfaat  dekvloer (Anhydriet  
dekvloer)

F Tegels 

H Verwarming

H E 1 2 3 F 4 D B

Vanwege hun bindmiddelsamenstelling hebben calciumsul-
faatgebonden dekvloeren andere eigenschappen dan 
cementgebonden dekvloeren, stuccen of beton. 

Het drooggedrag is anders, krimpprocessen verschillen 
enigszins en de temperatuurgerelateerde expansieverschil-
len zijn sterk afhankelijk van het geïnstalleerde product. 

Om de meerlagige structuur van een tegelafwerking op 
calciumsulfaatgebonden dekvloeren zo spanningsarm 
mogelijk te houden, is de Sopro Anhydriet Nivelleer ontwik-
keld. Het is gebaseerd op het bindmiddel anhydriet en har-
monieert zeer goed met een breed scala aan calciumsulfaat-
gebonden dekvloeren.

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

Zelfnivellerende uitvlakmassa op basis van Alpha-Halfhydraat 
(1 – 30 mm, dezelfde eigenschappen als een calciumsulfaatgebonden dek-
vloer) voor het uitvlakken van oneffenheden etc. (Sopro Anhydriet  
Nivelleer).

≥ 1 mm

≤ 30 mm

Calciumsulfaatgebonden dekvloer

Anhydriet Nivelleer
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Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

Sopro Keramiek SiliconenSopro DF 10®  
DesignVoeg Flex

Sopro FlexVoeg plus

Voegen

Sopro Brillant®  
Parelvoeg

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1
D

IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1Verlegsystemen op calciumsulfaat gebonden dekvloeren afhankelijk van  
plaatformaat en grote*

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

* Actuele productinformatie in acht nemen.

tot 1 m2

> 1 m2

Tegelformaat Voorstrijk Verlegging

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

C2 EF S1

Sopro VarioFlex® Silver

Sopro  
MG-Flex® S2

Sopro MG-Flex® 
schnell

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t conform

C2 TES2D
IN EN 12 004

Ge

tes
t conform

C2 FTS2

Sopro  
megaFlex S2

max. 60 cm 
en 

max. 0,2 m2

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

C2 EFS2

Sopro Vocht 
Voorstrijk

Sopro 
MultiGrond

Sopro  
Epoxy Voorstrijk

oder

Sopro Voorstrijk

Sopro Voorstrijk

Sopro‘s No.1 
S1 Flexklijm

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

Sopro‘s No.1 
S1 Flexkleber

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

Sopro FKM® XL 
MultiFlexlijm

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

Sopro FKM® XL 
MultiFlexKleber

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

Sopro  
VarioFlex® XL

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

Sopro  
VarioFlex® XL

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 E S1

D
IN

E N 1 2 0 0
4

Ge

test conform

C2 E F

Sopro VarioFlex® HF®
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Dekvloer testen op restvochtgehalte:

Voor de verlegging van de afwerking moet de rijpheid voor het 
verleggen door middel van een CM-meting gemeten gelogd 
worden. De test wordt uitgevoerd met testmateriaal dat uit de 
volledige dekvloer doorsnede wordt genomen. Metingen moe-
ten worden gedaan per eenheid of elke 200 m². Om onnodige 
metingen te voorkomen, moet eerst een richtwaarde worden 
bepaald met een filmtest of een elektrische meetprocedure. De 
uitvoering en het loggen van de CM-meting wordt uitgevoerd 
volgens de specificaties van de interfacecoördinatie uitgegeven 
door de federale vereniging voor oppervlakteverwarming en 
oppervlaktekoeling e.V.

St.

020 Voorbereiding van de ondergrond:

Slijpen van de anhydriet dekvloer (verwijderen van slemlagen). 
Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stof-
fen, stofresten grondig stofzuigen. Materiaal opnemen en weg-
gooien. 

m²

030 Voorstrijken:

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op de 
anhydriet dekvloer (zuigende ondergrond) als voorbehandeling 
voor de opname van het navolgende dunbed mortel systeem.  
Voorstrijk puur verwerken en laten drogen.

Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).

m²

040 Eventuele positie:  
Egalisatielaag:

Plaatsen en bevestigen van randisolatieband op opgaande 
bouwdelen. Uitvlakken van oneffenheden, of hoogtecompensa-
tie indien nodig, met een op de anhydriet dekvloer afgestemde 
zelfnivellerende egalisatie op basis van alfa-hemihydraat. 
Laagdikten van 1 – 30 mm. 

Laagdikte in het midden ______ mm.

Materiaal: Sopro Anhydriet Nivelleer (AFS 561).

m²

050 Verleggen van tegels en platen:

Tegel fabrikant: _____________________ 
Tegel type: _____________________ 
Tegelformaat: _____________________ 
Tegel kleur: _____________________ 
Slipweerstand: _____________________

Verleggen van tegels en platen met hydraulisch uithardende 
dunbedmortel C1 TE conform DIN EN 12 004. Afgestemd op 
anhydriet dekvloeren, om ettringietvorming te voorkomen. 

m²
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

Tegeloppervlakken met hydraulisch verhardende, zeer flexibele 
voegmortel voegen. CG2 WA conform DIN EN 13 888.

Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro Anhydrietlijm flexibel (AHK 560), 
 Sopro FlexVoeg plus (FL plus).

060 Zetten van tegels en platen bij plinten:

Tegel fabrikant: _____________________ 
Tegel type: _____________________ 
Tegelformaat: _____________________ 
Tegel kleur: _____________________

Zetten van tegels en platen met hydraulisch verhardende  
dunbedmortel C1 TE conform DIN EN 12 004 bij plinten.

Plinten met hydraulisch verhardende, zeer flexibele voegmortel 
voegen. CG2 (WA) conform DIN EN 13 888. 
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro Anhydrietlijm flexibel (AHK 560), 
 Sopro FlexVoeg plus (FL plus).

m1

070 Aansluitvoegen sluiten:

Tegel fabrikant: _____________________ 
Tegel type: _____________________ 
Tegelformaat: _____________________ 
Tegel kleur: _____________________

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelrem-
mende kit vullen.  

Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro Keramiek Siliconen.

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

– Sopro Voorstrijk (GD 749) 
– Sopro Anhydriet Nivelleer (AFS 561) 
– Sopro Anhydrietlijm flexibel (AHK 560) 
– Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
– Sopro Keramiek Siliconen

m1
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Bij gietasfalt dekvloeren vormt het bindmiddel bitumen de 
basis voor de dekvloer. Dit wordt gemengd met gesteente-
korrels zoals grit, zand en steenmeel. gietasfalt wordt heet 
geïnstalleerd (ongeveer 230 ° C - 250 ° C). Na afkoeling is 
het direct toegankelijk en bruikbaar - dit is zeker het grote 
voordeel.
Voorzichtigheid is geboden in combinatie met stenen en 
keramische afwerkingen, omdat het gietasfalt een zeer hoog 
lineair uitzettingscoëfficiënt heeft, a T = 0,036 mm / (m × k). 
Ter vergelijking: keramische bekledingen a T = 0,006 mm / (m 
× k).
Als het geplande gebied dus onderhevig is aan hoge tem-
peratuurschommelingen, dan moet de combinatie van een 
keramische afwerking en een gietasfalt dekvloer als kritisch 
worden beschouwd.
Gietasfalt dekvloeren kunnen worden gebruikt in gebieden 
met hoge waterbelasting. Ondanks hun waterdichtheid 
vervangen ze niet een noodzakelijke afdichtingslaag! Omdat 
gietasfalt dekvloeren afhankelijk van hun leeftijd een zeer 
glad en vettig oppervlak krijgen, zijn speciale hechtbruggen 
nodig voor het leggen van afwerkingsmaterialen.

Nivelleren van gietasfalt dekvloeren
Vanwege hun thermoplastische gedrag, dat broos is na het 
koelproces, kunnen gietasfalt dekvloeren slechts in zeer 
beperkte mate worden gecompenseerd met cementgebon-
den egalisatiemiddelen (maximale laagdikte van 5 mm) (zie 
ook hoofdstuk 11.1 Ondergronden egaliseren en nivelle-
ren).

Gietasfalt dekvloeren

Gietasfalt wordt in hete toestand op de bouwplaats aangebracht en geïn-
stalleerd.

Vervorming in gietasfalt en keramische afwerking als gevolg van tempera-
tuurinwerking.

 > 35 mm (1)

 > 40 mm (2)
      of

min. 
15 mm

1. Verkeerslast ≤ 2,0 kN/m2 ➥  Nenndikte ≥ 35 mm
2. Verkeerslast ≥ 2,0 kN/m2 tot 5,0 kN/m2  ➥  Nenndikte ≥ 40 mm

Opmerking:
De leidingbedekking moet minimaal 15 mm zijn.

Verwarmingstemperaturen:
De gemiddelde temperaturen voor warm water vloerverwarming  
met gietasfalt dekvloeren  ➥ 45 °C
mogen niet permanent worden overschreden.

Gietasfalt dekvloer met vloerverwarming.

Dekvloer dikten in combinatie met  
verwarmingssystemen
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Gietasfalt dekvloeren

Sopro Keramiek SiliconenSopro DF 10®  
DesignVoeg Flex

Voorstrijk

Voorstrijk (op egalisatie-/nivelleerlaag)

Verlegging

Voegen

Egaliseren/nivelleren (indien nodig)

Sopro FlexVoeg plus

Sopro FKM® XL 
MultiFlexlijm

Sopro‘s No. 1 
S1 Flexlijm

Sopro MG-Flex S2

Verlegging van keramische afwerkingsmaterialen op gietasfalt dekvloeren

Sopro HechtPrimer S

Sopro Epoxy Voorstrijk

Sopro Anhydriet Nivelleer
„spanningsarme“ nivelleer afge-
stemd op gietasfalt dekvloeren en 
zijn materiaaleigenschappen. 

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

G
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est conform

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t conform

C2 TES2

Sopro MultiGrond

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA
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Kunsthars dekvloeren

Kunstharsgebonden dekvloeren hebben zich de afgelopen 
jaren gevestigd als technisch volwassen systeemoplossingen 
op onze bouwplaatsen. Dit geldt met name als het gaat om 
het produceren van zeer dun gelaagde, lastverdelende 
lagen op scheidingslagen of zwevende constructies.

Om een dekvloer te produceren, wordt een bindmiddel op 
basis van reactiehars (Sopro BouwHars) gebruikt, waaraan 
vuurgedroogd kwartszand (Sopro Epoxy Dekvloerkorrel) als 
toeslag wordt toegevoegd. 

Reactieharsen bereiken zeer hoge druk (60 - 100 N / mm²) 
en buigtreksterktes (10 - 15 N / mm²). Deze hoge waarden 
maken een reductie van dekvloerdiktes tot 25 mm mogelijk. 
Met name op het gebied van barrièrevrije douchevlakken 
met lage opbouwhoogten en zeer dunne afwerkingen, die 
meestal naar de zijkant van de vloerafvoerpijp worden 
geleid, zijn reactiehars dekvloeren de ideale oplossing!

Andere voordelen zijn dat na het afbindproces van de hars 
(de volgende dag), de oppervlakken direct bruikbaar zijn en 
kunnen worden betegeld (resterend vocht is niet aanwezig). 
Bovendien heeft de constructie geen krimpgedrag en veran-
dert dus niet van vorm. 

De componenten van een kunstharsgebonden dekvloer bestaan uit een 
vuurgedroogd kwartszand en een bouwhars (Sopro Bouwhars + Sopro 
Epoxy Dekvloerkorrel).

Opmerking:
Als tegels worden gelegd op dekvloeren van reactiehars, 
moet er rekening mee worden gehouden dat deze een iets 
hoger uitzettingscoëfficiënt hebben in vergelijking met cal-
ciumsulfaat of cementgebonden dekvloeren. Als de opper-
vlakken later worden blootgesteld aan grotere tempera-
tuurschommelingen (verwarmd, zonlicht, enz.) en groot 
formaat tegels moeten worden gelegd (oppervlakte van> 
0,5 m²), moet een S2-lijm (Sopro megaFlex, Sopro MG-Flex) 
worden gebruikt voor de verlijming. De grote lengteveran-
deringen van de dekvloer worden gecompenseerd door het 
taaie elastische gedrag van de beide dunbedmortels. De 
lengteveranderingen van de reactiehars dekvloer en dus de 
uitzettingscoëfficiënt ervan kunnen variëren, omdat deze 
afhankelijk zijn van de hoeveelheid inhoud van het bindmid-
del. Reactiehars dekvloeren vereisen geschikte omstandig-
heden voor de installatie, als bijv. het temperatuurbereik, 
dat ongeveer tussen de 10 - 25 ° C zou moeten zijn.

S2-lijmbed, welke de spanningen compenseert.

S2-lijmbed,
welke de 
spanningen
compenseert

grotere componentlengte-
veranderingen bij
temperatuurschommelingen
vanwege het hogere
uitzettingscoëfficiënt 
van reactieharsen

De mengverhoudingen die worden gebruikt bij dekvloeren 
van reactiehars beïnvloeden de druk- en buigsterkte evenals 
de porositeit van de dekvloermortel. Dit is met name van 
belang wanneer capillair-dichte opvullingen worden 
gemaakt met door reactiehars gebonden dekvloermortels. 
In de regel zijn deze niet capillair-ondoordringbaar, omdat 
de dekvloermortel mengsels te mager zijn in termen van 
harsbindmiddelgehalte. Als dergelijke toepassingen nodig 
zijn, moet de hoeveelheid hars worden verhoogd (mengver-
houding 1: 2 in ruimtedelen, 1RT-hars: 2RT-kwartszand). Zie 
ook hoofdstuk 4 pagina 228.

Sopro Bouwhars Sopro Epoxy Dekvloerkorrel
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Mengen van reactiehars dekvloermortel.

Vooral bij kleine oppervlaktes (douchevlak / badkamer) met verschillende en zeer lage opbouwhoogten, zijn kunsthars dek-
vloeren vaak de enige en permanent werkende oplossing. 

Kunsthars dekvloeren

Epoxy dekvloer opbouw in een douchevlak met geringe opbouwhoogte.

Douchevlak met reactiehars dekvloer.
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Systeemvloeren/houten vloeren

In de commerciële en kantoorbouwconstructie komt men 
steeds meer systeemvloeren en holle vloerconstructies 
tegen. Dit is soms te wijten aan het feit dat vandaag de dag 
de woningtechnische levering wordt uitgevoerd over de 
onbewerkte grond. De respectieve installatiehoogten maken 
het noodzakelijk dat de bedekkende vloer op steunen 
boven de gebouwtechniek zweeft.

1. Natte-holle vloeren 

Dit is meestal een calciumsulfaatgebonden vloeidekvloer, 
die is geïnstalleerd op een verhoogd „verloren schaal-
niveau“ (eerder bedekt met folie). Na uitharding is de arbei-
der onderworpen aan de gebruikelijke regels voor het han-
teren van calciumsulfaatgebonden dekvloeren.

Houten vloeren-systemen

Calciumsulfaatgebonden vloeivloer geïnstalleerd op een verhoogde vloer-
constructie.

Holle vloerconstructies kunnen worden geconstrueerd met een grote ver-
scheidenheid aan ondersteuningshoogten (afhankelijk van de installatie 
van de gebouwentechniek).
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Systeemvloeren/houten vloeren

Heel goed is de „vervorming“ van het keramiek zonder breuk 
te herkennen. Deze mortelsystemen zijn zo elastisch dat ze 
aan de ene kant de vervormingen kunnen absorberen, die 
ook werken in de vorm van stuwkracht op de lijmlaag, zonder 
dat de plaat wordt afgescheurd. Aan de andere kant zijn ze 
zo stabiel in hun verbinding dat de keramische plaat en de 
holle vloerconstructie een eenheid vormen die in staat is zich 
tot op zekere hoogte te vervormen zonder te breken.

„Zeer elastische S2-mortel systemen“

Droge holle vloerconstructie in het gebied van een trap.

Holle vloerplaten met zijdelingse vertanding voor het produceren van een 
monolithische verbinding met de naburige plaat.

2. Droge-holle vloeren

De droge holle vloeren bestaan uit in de fabriek geprefabri-
ceerde panelen, die vierkant of rechthoekig kunnen zijn. 
Deze individuele elementenpanelen worden op de bouw-
plaats verbonden met overeenkomstige systeemlijmen 
(gewoonlijk reactieharslijm) via messing- en groefsystemen 
om een grote zelfdragende schijf te vormen. De geprefabri-
ceerde panelen zijn vaak gemaakt van calciumsulfaat maar 
soms ook van cementgebonden mortelmengsels. Als de 
vloeren zijn geïnstalleerd - afhankelijk van de instructies van 
de fabrikant - is een directe installatie van het afwerkings-
materiaal mogelijk.

Als er keramische of natuurstenen afwerkingen moeten 
worden gelegd, moet er rekening mee worden gehouden 
dat deze vloeren onder belasting een bepaalde afbuiging 
hebben. Dit is te achterhalen bij de fabrikant van de vloer. 
Als de vervormingen te groot zijn, wordt het leggen met 
keramiek of steen in direct contact niet aanbevolen. Daarom 
moet de vloer, afhankelijk van de verwachte verkeersbelas-
ting, worden gedimensioneerd door de planner. 

Uit verschillende studies en praktijkervaringen blijkt dat 
twee installatievarianten worden aanbevolen.

A. Verlegging met zeer elastische  
 S2-Dunbedmortels

Sopro megaFlex S2 Sopro megaFlex S2 turbo

Sopro MG-Flex® snel

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t conform

C2 FTS2

D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

C2 EFS2D
IN EN 12 004

Ge

tes
t volgens

C2 E S2
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Systeemvloeren/houten vloeren

Afhankelijk van het holle vloersysteem en de instructies van 
de fabrikant, worden twee varianten van voorstrijken 
gebruikt.

B. Verlegging met ontkoppeling

Onder bepaalde omstandigheden op de bouwplaats is het 
zinvol om de holle vloerconstructie bovendien te stabiliseren 
via een ontkoppelingspositie. De Sopro geluidsisolatieplaat 
heeft een verstijvend en wapenend karakter en buffert 
tegen het afwerkingsmateriaal.

Voorstrijken

Waterig Voorstrijk systeem

Harsgebonden Voorstrijk systemen

Sopro Geluidsisolatieplaat

Sopro Voorstrijk
waterige kunstharsdispersies, 
“deze moeten goed drogen“

Sopro MultiGrond
Sneldrogende, één-component, oplosmiddelvrije 
reactieharsvoorstrijk. Speciaal voor calciumsulfaat 
dekvloeren (anhydriet dekvloeren) bij het leggen van 
groot formaat porcellanato en voor het verstevigen 
van alle absorberende en niet-absorberende onder-
gronden. Voor het aanbrengen van de primer is de 
Sopro fluweelroller geschikt. Het navolgende 
afstrooien van de verse voorstrijk gebeurt met Sopro 
kwartszand grof. 

Sopro Epoxy Voorstrijk
Reactieharsvoorstrijken, die watervrij zijn en een 
barrière-eigenschap hebben. Dit is handig bij calci-
umsulfaatgebonden holle vloersysteemplaten in 
combinatie met groot formaat platen. Het navol-
gende afstrooien van de verse voorstrijk gebeurt 
met Sopro kwartszand grof.

Het leggen van een ontkoppeling met Flexlijm op een holle vloercon-
structie.

Sopro Vocht Voorstrijk
1-component, oplosmiddelvrije speciale  
kunsthars voorstrijk voor sterk en  
verschillend zuigende ondergronden. 
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Bewegingsvoegen in de dekvloer

Als dekvloeren worden geproduceerd op een scheidingslaag of als een zwevende constructie, kunnen ze niet worden geïn-
stalleerd als een eindeloos groot oppervlak. Dit betekent dat het dekvloeroppervlak in velden moet worden verdeeld met 
behulp van een gezamenlijk plan dat door de planner moet worden gemaakt. Dit is nodig omdat de dunne laag dekvloer-
platen een bepaald eigen leven hebben in de vorm van componentverkorting (droogkrimp) of lengteveranderingen als 
gevolg van temperatuurinvloeden. Naadloze dekvloeroppervlakken zouden onvermijdelijk leiden tot ongecontroleerd scheu-
ren vanwege hun resterende spanningen. Om dit te voorkomen, moeten de volgende componentafmetingen in acht wor-
den genomen:

Opmerking:
De noodzakelijke dilatatievoegen voor zwevende dekvloeren moeten worden beveiligd met stabilisatorstangen (Sopro 
Dekvloerpluggen EDD) tegen kanteleffecten bij dynamische belastingen.

*  ZDB-Merkblad „Afwerkingsmaterialen op cement dekvloeren“
** ZDB-Merkblad „Afwerkingsmaterialen op calciumsulfaat dekvloeren“

Cement dekvloer*:

onverwarmd: Zijlengte ca. 8 m

Veldgrootte ca. 60 m²

verwarmd: Zijlengte ca. 6,5 m

Veldgrootte ca. 40 m²

Calciumsulfaatgebonden dekvloer**:

onverwarmd: Zijlengte ca. 20 m

verwarmd: Zijlengte ca. 10 m

Veldgrootte ca. 100 m²

Sopro dekvloer pluggen reeds ingebouwd op de plekken van de dilatatie-
voeg.
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Bewegingsvoegen in de dekvloer

Naast de beperking van de veldlengte, moeten extra verbindingen of separaties in de dekvloer worden overwogen indien:

• verwarmde en onverwarmde vlakken bij elkaar samenkomen,
• er verschillende verwarmingscircuits aanwezig zijn in het dekvloeroppervlak,
• een gebouwkoppeling door het gebied loopt,
• Deuropeningen aanwezig zijn.

Groot formaat tegels op dekvloerconstructies

Met betrekking tot het vormgeven van vloeren is de keramische markt de afgelopen jaren volledig veranderd. Groot formaat 
tegels (60 x 60 cm, 80 x 80 cm, 100 x 100 cm, 40 x 80 cm, enz.) staan op het verlanglijstje van de bouwers, die meestal 
ook eenvoudig te installeren zijn. Alleen met betrekking tot de gegeven of huidige dekvloer bewegingsvoegen zijn er in 
termen van algemene verschijning, die in deze context lijdt, bij de grote platen afwerking herhaaldelijk discussies.

In overeenstemming met de geaccepteerde regels van de techniek zijn voor standaard ontwerpen o.a. de reeds genoemde 
folders van de Centrale Vereniging van de Duitse Bouwnijverheid “afwerkingen op een cementdekvloer” en “afwerkingen 
op calciumsulfaatdekvloeren” in acht te nemen. De afstanden tussen de bewegingsvoegen die daar worden gegeven, leiden 
echter vaak tot beperkte ontwerpvrijheid in verband met grote formaten.

Bij de conventionele procedure moeten dilatatievoegen van de ondergrond congruent in de bekleding worden 
opgenomen. Dit kan leiden tot een onaantrekkelijk voegen raster in het afwerkingsmateriaal.

Standaard



412

Dekvloeren en vloerconstructies7.9

Bewegingsvoegen in de dekvloer

Δ lca. 8 m ca. 8 m

Bij de klassieke bouwplaatsvariant is de bewegingsverbinding positief gehard en overgebracht en een 
paar centimeter verplaatst en opnieuw ingesneden.

Om aan het uiterlijk van de gewenste vloerbedekking te voldoen, is er vraag naar locatiespecifieke, technisch mogelijke 
speciale oplossingen.

Oplossing 1
Harsen en nieuw snijden in onverwarmde dekvloeren (CA (F) en CT)

Het harsen van bestaande dilatatievoegen bij onverwarmd cement of calciumsulfaat dekvloeren is de klassieke oplos-
sing voor de bouwplaats. Het bestaande verbindingsstuk moet worden verbonden door harsen en versteviging (Sopro 
Scheurhars, Sopro Bouwhars, Sopro Giethars). Voordat de vloer wordt gelegd, wordt een nieuwe verbinding op de juiste 
plaats over de gehele dekvloer gelegd en in het afwerkingsmateriaal in uitlijning overgenomen. De in de folders opgeslagen 
dekveldgroottes moeten in acht worden genomen.

Dekvloerveld Dekvloerveld

nieuw gesneden bewegingsvoeg

geharsde en verstevigde bewegingsvoeg

geharsde en verstevigde  
bewegingsvoeg

nieuw gesneden  
bewegingsvoeg
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Bewegingsvoegen in de dekvloer

Het verharsen en extra ontkoppeling laten later een vrij bewegende voegverdeling toe in de  
afwerking

Oplossing 2
Verharsen van onverwarmde dekvloervelden met daaropvolgende ontkoppeling

Liggen bijv. in een ruimte twee dekvloervelden met de max. toelaatbare veldlengten, dan kunnen deze door verharsing met 
elkaar worden verbonden (Sopro Scheurhars, Sopro Bouwhars, Sopro Giethars). Aansluitend moet de dekvloer dan worden 
gescheiden door een ontkoppelingslaag (Sopro isolatieplaat 4 mm / 7 mm of Sopro-afdichtings- en ontkoppelingsrol plus 
van de opvolgende keramische afwerking. De verlijming moet worden uitgevoerd met S1- en S2-lijmen. Vanaf een tegelfor-
maat van ≥ 100 cm is verplicht met S2-lijmen (Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexlijm S2/Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexlijm 
S2 snel of Sopro megaFlex S2/Sopro megaFlex S2 turbo) te werken. In een keramische afwerking moeten afhankelijk van de 
indeling met afstanden van 8 - 10 m een bewegingsvoeg geplaatst worden.

geharsde en verstevigde 
bewegingsvoeg

ontkoppeling  
Sopro Geluidsisolatieplaat
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Opmerking:

De beschreven oplossingen zijn technisch betrouw-
bare systemen waarmee de tegelzetter aantrekkelijke, 
professioneel ontworpen, veilige en duurzame afwer-
kingen kan maken met groot formaat platen in een 
veranderende tegelmarkt. Aangezien deze systemen 
niet worden gedekt door een norm of folder, zijn het 
speciale constructies die afzonderlijk met de klant moe-
ten worden overeengekomen. 

In principe zijn de CA en CA (F) dekvloeren conform 
DIN 18 560 deel 2 en 4 te creëren. Voordat de beschre-
ven oplossingen worden aangebracht, moeten de 
restvochtgrenswaarden worden aangehouden (cement 
dekvloeren ≤ 2,0 CM%, calciumsulfaat dekvloer onver-
warmd ≤ 0,5 CM-% of verwarmd ≤ 0,3 CM-%). Er 
mogen noch randspanningen aanwezig zijn of bewe-
gingsvoegen door lijmresten enz. vervuild zijn. De 
oplossingen zijn van toepassing op tegels met een dikte 
van minimaal 8 mm. Bouwdeelvoegen in de ruwbouw 
kunnen met de beschreven systemen niet worden over-
brugd of gewijzigd. 

Overbrugde verwarmingscircuits mogen naderhand 
niet meer anders verwarmd worden.

Mogelijke oplossingen, afhankelijk van het bouwpro-
ject, kunnen in elk individueel geval met een van onze 
adviseurs worden verduidelijkt.

Zelfs bij verwarmde dekvloeren kan de bewegingsvoeg in 
de afwerking worden verschoven door gebruik te maken 
van het ontkoppelingssysteem (Sopro Geluidsisolatieplaat), 
hoogte compenserende ijzers (Sopro Dekvloer pluggen) en 
de zeer flexibele S2-lijmen (bijv. Sopro megaFlex S2).

Oplossing 3
Overbrugging van veldvoegen in verwarmde dekvloe-
ren door uitlijning in de hoogte en ontkoppeling

Als verwarmde dekvloervelden in het voegbeeld moeten 
worden aangepast of gewijzigd, kan dit worden bereikt 
door de hoogte van de dekvloer in het gebied van de bewe-
gingsvoeg te bevestigen met behulp van Sopro Dekvloer 
plug, waarna het afwerkingsmateriaal vervolgens wordt 
ontkoppeld. De bewegingsvoeg blijft door deze maatregel 
vrij in zijn horizontale beweging en kan nog steeds veran-
deringen in lengte absorberen. 
De Sopro Dekvloer pluggen worden geïnstalleerd met 
een afstand van ca. 30 cm. De pluggen worden krachtig 
geplaatst met Sopro Dunbed Epoxy. De plaatsingsdiepte 
is afhankelijk van de dekking van de verwarmingsbuizen, 
maar deze moet minimaal 2 cm zijn. 
Op het gestabiliseerde dekvloeroppervlak volgt de verleg-
ging van de ontkoppeling (Sopro Geluidsisolatieplaat 4/7 
mm). Voor de verlijming van alle lagen moeten S2-lijmen 
worden gebruikt (Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexlijm S2/
Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexlijm S2 snel of Sopro megaF-
lex S2/Sopro megaFlex S2 turbo). De bewegingsvoeg in de 
tegelafwerking loopt evenwijdig aan de overbrugde veld-
voeg aan het einde van het formaat van de geplaatste tegel.  
Veldgrootten van ca. 8 - 10 m moeten worden aangehou-
den.

Bewegingsvoegen in de dekvloer
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Rapidur® FE Nivelleer  
FE 678

Rapidur® M1 
Snelle Dekvloer 
Mortel 769

Rapidur® M5  
Snelle Dekvloer 
Mortel 747

Emissie-arme Dekvloeren*

Schematische Systeemopbouw

Sopro Productsystemen voor  
duurzaam bouwen

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

 * Een overzicht van alle producten is te vinden in onze duurzaamheidsbrochure.



416

Voor uw notities



Hoofdstuk Inhoud Bladzijde

8 Antistatische keramische vloeren 417





419

Antistatische keramische vloeren 8

In gebieden, waar met explosiegevaarlijke mengsels, gas-
sen, dampen, nevels of stoffen gewerkt wordt, is het nood-
zakelijk, speciale voorzorgsmaatregelen te treffen, die de 
elektrostatische op- en ontlading van de vloer garandeert.

Bijvoorbeeld: vervaardiging van explosieven, accu-op-
slag, benzinestations, chemische industrie, vervaardi-
ging en verwerking van lakken, laboratoria, elektroni-
ca industrie, operatiekamers, cleanroom, etc.

De volgende normen en regels zijn bij de planning en uit- 
voering van een antistatische vloer in acht te nemen en aan 
te houden:

Elektrotechnische basisprincipes:

Door het betreden van sommige vloersoorten kunnen bij 
het aanraken van een deurklink ontladingsvonken door 
statische elektriciteit onstaan. Dit soort ontladingsvonken, 
die een ieder weleens opgemerkt heeft, is in het algemeen 
voor de mens niet gevaarlijk, hoewel het door de schrik tot 
verkeerd handelen leiden kan. 

In het hierboven beschreven gebied moeten deze op zich  
onschadelijke ontladingsvonken toch absoluut vermeden 
worden, omdat zij tot vernieling van elektronische compo-
nenten tot zelfs een explosie van het gehele gebouw  
kunnen leiden.

Een maatgevende grootte op het gebied van de elektro-
techniek zijn elektrische ladingen. Alle voorwerpen en per-
sonen bevatten positieve en negatieve ladingen, die zich 
normalerwijze in evenwicht bevinden = neutrale toestand.

Basisprincipes 

Medicinaal gebruikte vlakken. (OK-gebieden, etc.).

Explosiegevaarlijke laboratoria gebieden.

Statische elektriciteit ontstaat altijd bij beweging van vaste 
isolatoren of vloeibare substanties resp. door mechanische 
scheiding, bijv. bij het opstijgen, wrijving, fijnmaken en uit-
storten van vaste voorwerpen en stoffen; verder komt  het 
bij het stromen, uitstorten en sproeien van vloeistoffen alsook 
bij het vloeien van gassen en dampen, die kleine hoeveelhe-
den van fijn verdeelde vetstoffen bevatten, tot ladingsver-
schuivingen.

Deze ladingsverschuivingen leiden tot ongelijke potentiëlen 
en zo genoemde „elektrostatische opladingen“.

DIN 18352 Tegel- en plaatwerkzaamheden

AGI-Werkblad 
S 30
Maart 2005

Antistatische bodembedekking 
(bouw met bescherming tegen zuren)

BG RCI T033
Augustus 2016

Richtlijnen voor het vermijden van 
ontstekingsgevaar als gevolg van 
elektrostatische opladingen

Technische 
Regels voor 
gevaarlijke 
stoffen TRGS 
727
Januari 2016

Vermijding van ontstekingsgevaar als 
gevolg van elektrostatische opladin-
gen
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De ongelijke potentiëlen hebben het streven, weer gelijk te 
worden, dat betekent dat de aanraking van een elektrosta-
tisch geladen persoon/voorwerp met een antistatisch per-
soon/voorwerp voor een spontane ontlading zorgt (bijv. 
deuropeners).

De vonken die bij de ontlading van de spanningsverschillen 
ontstaan kunnen een explosiegevoelige atmosfeer doen 
ontsteken.

Verdere begeleiders van elektrostatische opladingen zijn 
elektrische velden, die het functioneren van gevoelige appa-
raten beïnvloeden of kunnen verstoren.

Het ontstaan van statische elektriciteit kan welliswaar nooit 
verhinderd worden, maar de werking kan door de keuze 
van de geschikte materialen wel verminderd worden. Wat 
verhinderd kan worden is de te hoge oplading van personen 

en voorwerpen. Men moet ervoor zorgen, dat ladingen zich 
niet verzamelen en vermeerderen, maar daartegen gelijk-
matig over de vloer afgeleid worden. Dat betekent, door 
een aarding wordt de statische elektriciteit afgeleid en de 
ontladingsvonk verhinderd.

De antistaticiteit is afhankelijk van de aanwezige zijnde 
weerstand -R-. Antistatisch wordt een vloer, waarvan de 
weerstand R  < 109 V is. Afhankelijk van het gebruik van 
aanwezige vlakken, kunnen ook kleinere weerstanden (ZH 
1–200) nodig zijn.

Vanwege de verschillende eisen die aan de antistaticiteit van 
systeembouwstoffen (keramiek, lijm, voegen, etc.) worden 
gesteld, is een gedetailleerde, project aangepaste gebruiks-
technische bijeenkomst dringend aan te bevelen.

Vloersystemen moeten aan de volgende eisen voldoen:

Basisprincipes 

Gebied
Vereiste  
antistatische weerstand  
RE van vloeren

Ruimten met elektronische apparatuur als rekencentra,  
computerruimten, kantoorruimten met een bijzondere uitrusting RE < 1 × 109 V

Onbeschermde elektronische bouwgroepen of componenten waarbij persoonlijke bescherming 
vereist wordt, bijv. proefkelders van elektronica bedrijven RE < 1 × 108 V

Onbeschermde elektronische bouwgroepen of componenten, bijv. laboratoria voor het vervaardi-
gen en reparatie van elektronische apparaten RE < 1 × 108 V

Explosiegevoelige atmosferen, bijv. in laboratoria, gasdrukcontrolesystemen RE < 108 V

In medisch gebruikte ruimten vers gelegd RE < 107 V

na 4 jaar RE < 108 V

HF-Chirurgie RE > 5 × 104 V

Explosiegevaarlijke stoffen, springstof- en munitieproductie en opslagplaatsen RE < 106 V
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1  Ondergrond:  
Beton, cementdekvloeren, calciumsulfaatdek- 
vloeren anhydrietdekvloeren), oude tegels, etc..

2  Aarding: 
Potentieel vereffeningsspoor (iedere 50 m2) overeen- 
komstig VDE regels (door een elektrovakman voor te 
bereiden en te installeren)

3  Rastersamenstelling: 
koperband in het raster met een maximale afstand 
van 4–5 m verleggen.  
Minimale doorsnede van het koperdraad 1 mm2. 
Bijvoorbeeld: 
• SE-CU 58 grondstofnummer 20070 
• E-CU 58 grondstofnummer 20065 
• 3 M Elektro-leidingsband Nr. 1181, breedte 19 mm 
• Sopro Koperband

4  Bedekkingsopbouw afhankelijk van de keramiek:

 4.1  statische tegels met  
 antistatisch speciaal glazuur   
4.2 altijd antistatische, keramische 
 tegels  
4.3 statische tegels met antistatische  
 voegen en antistatisch lijmbed

Sopro Elektra Geleidetoeslag ...

... is een Dispersie voor de vervaardiging van antistatische,  
hydraulisch verhardende, flexibele dunbedlijmen en voeg-
materialen.

Voor het afleiden van elektrostatische opladingen in:
• Operatiekamers, ESD-ruimten en kantoren
• elektriciteitscentrales, chemische bedrijven
• Explosiegevaarlijke fabrieks- en opslagruimten

Opmerking:

Door het toevoegen van de Elektra 
Geleidetoeslag kleurt de voegmortel zwart/
antraciet: De kleur van de voeg blijft in uit-
geharde toestand zwart/antraciet!

Verlijming Voeg

Systeemopbouw

Systeemoplossing

Productaanbeveling

Verleg- en voegmaterialen:
Afhankelijk van de opbouw van het keramische afwerkings-
materiaal (zie punt 4 ) zijn de verleg- of voegmortels door 
het toevoegen van een speciale dispersie ( Sopro Elektra 
Geleidetoeslag) geleidend in te stellen bij het mengproces..

Sopro FlexVoeg plusSopro VarioFlex® XL  
enkel vloeren

Sopro’s No.1 S1 Flex lijm
Wanden en vloeren

Sopro TitecVoeg® breed 

D
IN

E N 1 2 0 0
4

Ge

test conform

C2 E S1

Sopro Elektra Geleidetoeslag

D
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E N 1 2 0 0
4
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C2 TE S1
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Verwerkingsstappen:

• Reinigen van de ondergrond.

• Voorstrijken (zuigende/niet zuigende ondergrond) 
met Sopro Voorstrijk of Sopro Hechtprimer S.

• Het leggen van het koperband (zelfklevend) op de 
dekvloer in een raster (max. afstand 4–5 m) of 
wanneer niet zelfklevend, dan als fixerend met  
Sopro VarioFlex® XL onder toevoeging van Sopro Elektra 
Geleidedispersie 
.

• Aansluiten van het raster op het potentieel  
vereffeningsspoor (elektro-installateur).

4.1  Niet statische tegels met  
 antistatisch speciaal glazuur

Fliesen
nicht leitfähig

leitfähige Fuge:
Sopro TitecFuge® breit oder
Sopro FlexFuge plus mit
Sopro Electra Leitdispersion

Dünnbettmörtel:
Sopro VarioFlex® XL mit 
Sopro Electra Leitdispersion

Fliesenglasur
leitfähig

Kupferband
selbstklebend
Abstand
max. 4–5 m   

Estrich

Systeemoplossing

• Verlegging van de tegels met hydraulisch verhardende,  
flexibele lijm (Sopro VarioFlex® XL, Sopro’s No. 1 S1 
Flexlijm etc.) onder toevoeging van Sopro Elektra 
Geleidedispersie.

• Voegen van het tegelvlak met Sopro TitecVoeg® breed of 
Sopro FlexVoeg plus onder toevoeging van Sopro Elektra  
Geleidedispersie.
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Fliesen
leitfähig

nicht leitfähige Fuge:
Sopro TitecFuge® breit oder
Sopro FlexFuge plus ohne
Sopro Electra Leitdispersion

Dünnbettmörtel:
Sopro VarioFlex® XL mit 
Sopro Electra Leitdispersion

Kupferband
selbstklebend
Abstand
max. 4–5 m   

Estrich

Verwerkingsstappen:

• Reinigen van de ondergrond.

• Voorstrijken (zuigende/niet zuigende ondergrond) 
met Sopro Voorstrijk of Sopro HaftPrimer S.

• Het leggen van het koperband (zelfklevend) op de dek-
vloer in een raster (max. afstand 4–5 m) of wanneer niet 
zelfklevend, dan vastzetten met Sopro VarioFlex® XL 
onder toevoeging van Sopro Elektra Geleidedispersie 
.

• Aansluiten van het raster op het potentieel  
vereffeningsspoor (elektro-installateur).

Systeemoplossing

4.2  Tegels met voortdurende antistatische 
 keramische scherven

• Verlegging van de tegels met hydraulisch verhardende,  
flexibele lijm (Sopro VarioFlex® XL, Sopro’s No. 1 S1 
Flexlijm etc.) onder toevoeging van Sopro Elektra 
Geleidedispersie.

• Voegen van het tegelvlak met Sopro TitecVoeg® breed of 
Sopro FlexVoeg plus zonder toevoeging van Sopro 
Elektra Geleidedispersie, omdat de tegel antistatisch is.

• Alternatief: bij hoge zuurbestendigheid volgt de  
vervoeging met Sopro Voegen Epoxy.
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Verwerkingsstappen:

• Reinigen van de ondergrond.

• Voorstrijken (zuigende/niet zuigende ondergrond) 
met Sopro Voorstrijk of Sopro HechtPrimer S.

• Het leggen van het koperband (zelfklevend) op de 
dekvloer in een raster (max. afstand 4–5 m) resp. 
wanneer niet zelfklevend, dan met Sopro VarioFlex® XL 
onder toevoeging van Sopro Elektra Geleidedispersie 
fixeren.

• Aansluiten van het raster op het potentieel  
vereffeningsspoor (elektro-installateur)

• Verlegging van de tegels met hydraulisch verhardende,  
flexibele lijm (Sopro VarioFlex® XL, Sopro’s No. 1 S1 
Flexlijm etc.) onder toevoeging van Sopro Elektra 
Geleidedispersie.

• Voegen van het tegelvlak met Sopro TitecVoeg® breed of 
Sopro FlexVoeg plus onder toevoeging van Sopro Elektra 
Geleidedispersie.

Fliesen
nicht leitfähig

leitfähige Fuge:
Sopro TitecFuge® breit oder
Sopro FlexFuge plus mit
Sopro Electra Leitdispersion 
„Oberflächenbündig verfüllt“

Dünnbettmörtel:
Sopro VarioFlex® XL mit 
Sopro Electra Leitdispersion 
leitfähig

Kupferband
selbstklebend
Abstand
max. 4–5 m   

Estrich

Belangrijke opmerking:

Omdat enkel één elektrische afleiding op het voegaan-
deel van het tegelvlak plaatsvindt, mag een bepaald 
tegelformaat (maat: 240 x 115 mm of 150 x 150 mm) 
niet overschreden worden.

De vorming van de voegen moet oppervlakte  
gebonden plaatsvinden.

Een antistatische tegelvloer met statische tegels (dat bete-
kent enkel afleiding over de voegen) is voor zo ver als 
problematisch te beschouwen, omdat een volle, opper-
vlakte gebonden vervoeging absoluut noodzakelijk is. 
Dit is in de praktijk moeilijk om te zetten, daarom 
moet men reeds in de planningsfase afstand 
nemen van deze verleggingstechniek!
De normtest van een elektrisch antistatische bedekking 
vindt plaats met een gedefinieerde elektrode, welke 
zich bij de meting ook op de statische tegels bevindt. 
In de praktijk komt het vanwege deze opbouw varian-
ten steeds weer tot foute metingen en beoordelingen

4.3 Statische tegels met antistatische voegen en  
 lijmbed max. formaat 240 x 115 mm of 150 x 150 mm

Systeemoplossing
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Systeemoplossing

säur
Fliesen oder Platten Verlegematerial

leitfähig

Kupferlitze Estrich

elastische Fuge

Abdichtung
im Verbund

PE-Rundschnur
(Hinterfüllmaterial)

Dichtband

ebeständige

Systeemopbouw  
antistatische tegels

Voegoverbrugging bij antistatische plaat- 
bedekkingen

Afstand 
4 – 5 m

1 Sopro Voorstrijk (Pos. 020)

2 Koperband, aansluiting op de vloer (Pos. 030)

3 Antistatisch mortelbed met Sopro Elektra Geleidedis-
persie (Pos. 040)

4 Tegels (Detail 4.1: tegelglazuur antistatisch detail/ 
4.2: tegel antistatisch) (Pos. 040)

5 Tegels antistatisch = voegmortel  
statisch (Pos. 050)  
Tegelglazuur antistatisch = voegmortel  
antistatisch (Pos. 060)

6 Aansluitvoeg elastisch (Pos. 080)

7 Potentieel egalisatie met aansluiting voor antistatisch, 
keramische afwerking voor aarding (Pos. 070)

U Ondergrond, of dekvloer

2 7 6 4 5 3 1 U

Verlegd koperband op de vloer.

Aangesloten koperband op de 
potentieel egalisatie rail.
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Verwerking

Systeemoplossing

1 Met Sopro FS 15® plus genivelleerde vloer, voorgestreken voor de 
navolgende tegelwerkzaamheden.

3 Het opplakken van het koperband met de juiste rastermaat.

5 Verleggen van de keramiek met antistatisch ingestelde dunbedlijm. 6 Het voegen van het vlak met Sopro FlexVoeg onder toevoeging van 
Sopro Elektra Geleide dispersie.

4 Het aanbrengen van koperband op opgaand materiaal voor de latere 
aansluiting op het potentieel vereffeningsspoor.

2 Koperband (zelfklevend) voor het aanleggen van een antistatische af-
werking.
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiding van de ondergrond:

Reinigen van de ondergrond en het verwijderen van hechtings-
verminderende stoffen. Stofresten grondig opzuigen. Materiaal 
opnemen en verwijderen. 

m²

020 Voorstrijk:

Aanbrengen van een Voorstrijk op basis van kunsthars op zui-
gende ondergronden (bijv. anhydriet- of cement dekvloeren, 
beton) als voorbehandeling voor de opname van het navolgende 
dunbedmortelsysteem. Voorstrijk laten drogen.

Materiaal:  Sopro Voorstrijk (GD 749).

m²

030 Inlage van koperband:

Verlegging van koperen banden, conform richtlijn elektricien, 
doorsnede 1 mm², met roosterafstand van max. 4 - 5 m, zelfkle-
vend of fixatie met antistatische, hydraulisch hardende dunbed-
mortels.

Inlage van een koperband (2 × 10 mm × 0,2 mm) in combinatie  
met het rooster voor latere aansluiting op de potentiaalvereffe-
ning.

Materiaal:  koperband, bijv. 
 – SE-CU 58 materiaal nummer 20070, 
 – E-CU 58 materiaal nummer 20065, 
 – 3 M Elektro-geleideband Nr. 1181, breedte 19 mm.

Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) of  
 Sopro´s No. 1 (No.1 400) 
 met de toevoeging van  
 Sopro Elektra Geleidedispersie (ELD 458).

m1

040 Verleggen van tegels (tegel antistatisch  
of enkel antistatische tegelglazuur):

Tegel fabrikant: _____________________ 
Tegel type: _____________________ 
Tegel formaat: _____________________ 
Tegel kleur: _____________________ 
Anti-slip: _____________________

Om een elektrisch geleidende dunbedmortel te produceren, 
moet deze op de bouwplaats worden behandeld met een sterk 
geleidende dispersie.  
Een grotendeels zonder holle ruimte verleggen van antistatische 
tegels met antistatische, hydraulisch verhardende dunbedmortel 
met vloeibedeigenschappen, C2 E S1 conform DIN EN 12 004. 

Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) onder toevoeging van  
 Sopro Elektra Geleidedispersie (ELD 458).

m²
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

050 Voegen – complete tegellichamen antistatisch  
(bijv. Eladuct):

Voegen met zeer vaste, niet geleidende, hydraulisch verharden-
de voegmortel. CG2 (WA) conform DIN EN 13 888.

Voegbreedte _____ mm, Kleur voeg ______ .

Materiaal:  Sopro TitecVoeg® breed (TFb).

m²

060 Toelage op positie 050: 
Voegen – enkel antistatische glazuur (bijv. Keraion)  
of niet geleidende keramiek:

Voor het maken van een elektrisch geleidende voegmortel moet 
deze op de bouwplaats moet deze op de bouwplaats worden 
behandeld met een sterk geleidende dispersie 
Voegen met antistatische, zeer vaste, hydraulisch verhardende 
voegmortel. CG2 (WA) conform DIN EN 13 888.

Voegbreedte _____ mm, Kleur voeg ______ .

Materiaal: Sopro TitecVoeg® breed (TFb) onder toevoeging van  
 Sopro Elektra Geleidedispersie (ELD 458).

m²

070 Aansluiting van de antistatische vloer  
incl. functioneringstest:

Aansluiting van koperstrips in rastervolgorde door middel van 
geïsoleerde koperstrippen (2 × 10 mm × 0,2 mm - kale grond) 
tot potentiaalvereffening vlg. VDE-regels door een gekwalificeer-
de elektricien.

Functioneringstest conform DIN 51 953 door een neutraal  
testinstituut inclusief voorbereiding van een testprotocol.

Psch.

080 Aansluitvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische,  
schimmelwerende kit vullen.

Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.

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

– Sopro Voorstrijk (GD 749) 
– Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
– Sopro Elektra Geleidetoeslag (ELD 458) 
– Sopro TitecVoeg® breed (TFb) 
– Sopro Sanitair Siliconen

m1
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Tegels en platen 
in de metaal- en scheepsbouw 9.1

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 situaties voor waarin de staalconstructie of 
vlakken met starre bedekkingen (keramiek of natuursteen) 
gecombineerd moeten worden. Dit betekent dat een stijve, 
meestal broze plaat moet worden bevestigd of gelijmd op 
een “glad”, vervormend en expanderend stalen oppervlak.

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 rvs goten, deze worden met een zeer sterke keramische 
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 lift bij een personen 
belasting door de massa traagheid bij een opwaartse beweging.

Doorbuiging naar boven van de vloer van een lift 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 
stuurwiel symbool.

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 of 
Sopro DesignVoeg  
DF 10®*

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

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

* Glitter niet toegestaan in de scheepsbouw
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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 
mozaïek afwerking

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 plus

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 
of 
Sopro TitecVoeg® plus

Stalen zwembaden6

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

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA



437

Tegels en platen 
in de metaal- en scheepsbouw 9.2

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  
adviseurs 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 bestekken en details die betrekking hebben op het aanstaande/lopende project 
tot uw beschikking.
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Sanering van hol liggende  
tegels en dekvloeren 10

Het schadebeeld van de  vorming van holle lagen bij kera-
miek-, natuursteenbedekkingen en dekvloeren komt in de 
praktijk niet zelden voor. 

Dit confronteert het tegelbedrijf en de aannemer in de regel 
met een kostbare saneringsmaatregel, die meestal in een 
complete sanering met hoge kosten – nog afgezien van de 
uitvaltijd – eindigt.

Het alternatief voor deze maatregel, waaraan hoge kosten 
en veel tijd zijn verbonden, is het behouden van de be- 
staande vloer, wat vaak tegemoetkomt aan de wens van de 
aannemer.

De deficiënties worden verwijderd, zonder de bestaande 
bedekking te verwijderen resp. te beschadigen.

Dit betekent een enorme kostenbesparing en de bestaande  
bedekking blijft optisch onberispelijk behouden.

Een vereiste is, dat het injecteerconcentraat, evt. onder 
druk, zich onder de bedekking/bekleding uitbreiden en 
verdelen kan. Dit moet door probeerinjecties vooraf vastge-
steld en beoordeeld worden.n.

Eliminatie van defecten (holle lagen):

Door middel van een cementsuspensie, vervaardigd 
met fijncement, worden de fijnste scheuren in het 
dunbed, poreuze dikbedverlegging en holle dekvloe-
ren opgevuld.

 Voordelen van de Soprodur®-Technologie:

• Een complete sanering is niet noodzakelijk
• Geen vuil/puin
• Geen uitvaltijden
• Vlakken zijn de volgende dag weer te gebruiken

Soprodur® Injectievloeistof

Hol liggende tegelafwerking.

Korngrößenvergleich

„normales”
Zementkorn
Ø = 0,04 mm

Feinstzementkorn
Ø = 0,0095 mm

Poreuze cementdekvloer, met open poriën. Dichte voeg na de inzet van Soprodur® Injectievloeistof.
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1. Micro Vloei Techniek

De vloeitechniek is de eenvoudigste methode, om aanwe-
zige holle lagen te vullen. Het gemengde materiaal wordt 
boven een open of vrijgelegde voeg in de voorbevochtigde  
holle ruimte gegoten. Het materiaal wordt net zolang  
gegoten, tot de holle ruimten gevuld zijn. Overvloedig 
concentraat op de tegels wordt aansluitend met een voch-
tige spons verwijderd. Het aangesteven concentraat wordt  
verwijderd uit de voegen en aansluitend met voegmortel 
gevuld.

2. Micro Spuit Techniek

Met behulp van een handspuit kan het concentraat snel 
en doelzeker boven een open voeg resp. in een boorgat 
gespoten worden. Met de door ons ontwikkelde spuit 
 kunnen holle ruimten met een druk tot 2 bar gevuld  
worden.

Vullen boven een open voeg.

Injecteren met een handpers voor kleine vlakken.

Soprodur® Injectievloeistof

Fliese

Verlegemörtel/
Estrich

Betonsohle/
Unterkonstruktion

Fliese

Verlegemörtel/
Estrich

Betonsohle/
Unterkonstruktion
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3. Micro Injectie Techniek

Als de eerstgenoemde methodes niet tot het gewenste 
resultaat leiden, kan de injectietechniek gebruikt worden.

Het concentraat wordt met max. 15 bar geïnjecteerd. Om 
te verhinderen, dat het concentraat zijdelings uittreedt, 
worden zogenaamde pakers krachtig ingedraaid

Het aantal te boren gaten en de te zetten pakers hangt af 
van de aard van de constructie en de grootte van de holle 
laag ( ca. 1–5 gaten/m2).

Persen met injecteer perspomp (15 bar).

Soprodur® Injectievloeistof

Bij holle lagen in het bereik van tegels en platen, verlij-
mingen resp. smeerlagen, die een zijdelings uittreden van 
de vloeistof vergen, moeten Sopro Tegelpakers gebruikt  
worden.

Bij het verstevigen van conventionele tegellijmen of hollig-
gende dekvloeren moeten de van onder geopende Sopro 
Mortel pakkers ingezet worden.

Aan de paker wordt een injectiepers aangesloten, die met 
een druk tot 15 bar het concentraat in de holle ruimte spuit. 
Als er met dezelfde paker gewerkt wordt, moet deze voor 
het injecteren van het concentraat met water voorbevoch-
tigd worden.
Na het injecteren van de holle ruimten moeten de 
tegelvlakken, voor een optimaal herstel van het hecht-
verband, belast worden (pakken tegels, lijmzak).  
De pakers verwijderen en met water reinigen.

De keuze van de juiste pakers

Injecteren van hol liggend afwerkingsmateriaal 
op een trap.

Fliese

Verlegemörtel/
Estrich

Betonsohle/
Unterkonstruktion

Fliese

Kontaktschicht

Mörtel

Verlegemörtel/
Ausgleichsschicht
mit Hohllage

Fliese

Estrich

Betonsohle/
Unterkonstruktion

Injektion Injektion Dicht -
ring

Dicht -
ring

Sopro MörtelPacker Sopro FliesenPacker
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Aanwijzingen voor het gebruik:

• Holle lagen moeten vooraf beklopt of 
gelokaliseerd en gemerkt worden.

• Bij dekvloeren op scheidingslagen, vloer-
afvoeren of vergelijkbare bouwdeel situa-
ties moet men er op letten, dat het con-
centraat niet indringt in het gebied van de 
isolatie, Rand Isolatieband of andere vrije 
ruimten, bijv. door waterdoorlaatbare of 
niet vakkundig vervaardigde afdekkingen 
of Rand Isolatie band. Aanwijzing hier-
voor kan een hoger materiaal verbruik 
zijn.

• Bij vloerverwarmingen moet men erop 
letten, dat de warmteleidingen niet 
beschadigd worden.

• De Soprodur® Injectievloeistof is niet 
geschikt voor bijzonder vochtgevoelige 
ondergronden, (bijv. houten ondergron-
den) of natuursteensoorten (bijv. witte 
marmer).

Sanering van verticale  
vlakken*

Soprodur®-Gereedschaptechniek:

Soprodur® Injectievloeistof

Profi-Mengsteun

Handspuit Injecteer Perspomp

tegelpaker 6 mm Mortelpaker 6 mm/8 mm

Soprodur®  
Injectievloeistof

Holle wand oppervlakken zijn eveneens te saneren en 
duurzaam te repareren.

* Moeten holle lagen op wand oppervlakken gesaneerd worden, dan moeten deze eveneens gelokaliseerd en eventueel gestut worden om het mogelijk  
 afbreken tijdens de injectiewerkzaamheden te voorkomen.
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Lokaliseren van de holle lagen:

Lokaliseer de holle lagen door te tikken en te markeren.

m²

020 Eventuele positie: 
Bij injectie in wanden ondersteuning maken:

Installatie van de te injecteren wand ter bescherming van het 
afdrukken van de tegels

m²

030 Saneren open holle lagen met de  
impregneringswerkwijze:

Open, goed te bereiken holle lagen worden met de impregne-
ringswerkwijze dicht gegoten. De holle lagen moeten voorbe-
vochtigd worden en worden aansluitend met een extreem vloei-
bare, cementgebonden suspensie op basis van fijncement dicht 
gegoten tot deze volledig gevuld zijn. Overtollig materiaal van 
het afwerkingsmateriaal wassen. Opgesteven suspensie uit de 
voegen verwijderen. 

Materiaal: Sopro Profi-Mengsteun (909), 
 Soprodur® Injectievloeistof (900).

St.

040 Sanering gedeeltelijke holle lagen door spuiten:

Gedeeltelijke holle lagen met boor Ø 2 – 6 mm uitboren. De 
boorgaten zijn over het algemeen gerangschikt in de tegel krui-
sen. Afhankelijk van de rangschikking van de holle laag, kunnen 
ook boorgaten tussen de verbindingskruisingen worden aange-
bracht. Injecteer de zeer vloeibare, cementgebonden suspensie 
op basis van fijncement met een systeemgeschikte handspuit en 
een geschikt indrukstuk in de voorbevochtigde holtes totdat ze 
volledig zijn gevuld. Lekkend materiaal van de afwerking was-
sen. Opgesteven suspensie uit de voegen verwijderen. 

Materiaal: Sopro Profi-Mengsteun (909), 
 Sopro Handspuit (903), 
 Soprodur® Injectievloeistof (900).

St.
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

050 Saneren van holle lagen met de injecteer techniek:

Boren van de injecteergaten met boor Ø 6 mm of 8 mm  
en een boordiepte tot de dragende onderconstructie. 
Uitvoering van 1 - 5 gaten / m² (afhankelijk van het type en de 
opstelling van de holle laag). De boorgaten worden in het alge-
meen in de tegelkruisen aangebracht, afhankelijk van de opstel-
ling van de holle laag kunnen boorgaten ook tussen de verbin-
dingskruisen worden aangebracht. 
Plaats systeem-geschikte mortelpakers (Ø 6 mm of 8 mm) of 
tegelpakers (Ø 6 mm) in voorgeboorde gaten en schroef de 
pakers vast tot de gaten waterdicht afgesloten zijn. 
Een voor het systeem geschikte injectiepers aansluiten op de 
paker. Meng de zeer vloeibare, cementgebonden suspensie op 
basis van fijncement in een systeemgeschikte menginrichting en 
injecteer deze in de holtes (lage druk tot 15 bar, afhankelijk van 
de holle laag) totdat ze volledig zijn gevuld. Verwijder na 
gebruik de pakers en spoel overtollig materiaal van het opper-
vlak van de afwerking. Verwijder de opgesteven suspensie uit de 
voegen. 

Materiaal: Sopro Profi-Mengsteun (909), 
 Sopro Injecteer perspomp (905), 
 Sopro Tegel paker (906), 
 Sopro Mortel paker (907), 
 Soprodur® Injectievloeistof (900).

St.

060 Vullen van de boorgaten:

Vullen van de boorgaten en open voegen met   hydraulisch ver-
hardende voegmortel.  
Kleur voeg ______.

Materiaal: Sopro TitecVoeg® breed (TFb).

St.

070 Aansluitvoegen sluiten:

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische,  
schimmelwerende kit vullen.

Voeg kleur ______ .

Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.

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

– Soprodur® Injectievloeistof (900),
– Soprodur® Profi-Mengsteun (909),
– Soprodur® Injecteer perspomp (905),
– Sopro TitecVoeg® breed (TFb), 
– Sopro Sanitair Siliconen.

m1
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Voorbehandeling van de ondergrond

Voorbehandelingsmatrix

Om een optimaal hechtverband van nivelleer- en egalisatie-
massa 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 egalisatie- 
en nivelleermassa‘s met de „nat-in-nat“ methode in veel 
gevallen een hechtemulsie samen met het vervolgproduct 
verwerkt worden.

Snelbouw 
(zonder droogtijd)

„nat-in-nat“ afgelucht

Sopro Hechtemulsie Sopro Voorstrijk Sopro HechtPrimer S
Sopro Vocht 
Voorstrijk

Ondergronden puur 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 • •

Stuc (gips/cement) • •

Bijzondere oplossingen:

Houten ondergronden •

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.
**  bijzonder aan te bevelen wat betreft het tegelformaat tot 1 m2.
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Voorbehandeling van de ondergrond

Sopro Voorstrijk
Oplosmiddelvrije, lichtblauwe kunstharsdis-
persie voor sterke en onregelmatig zuigende 
ondergronden. Als voorbehandeling van  
cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren, 
droge dekvloeren, gipskarton- en gipsvezel-
platen, kalkcement, gips- en stuclagen. Bij 
sterk zuigende ondergronden met water 
verdun baar. Bij gipsgebonden ondergron-
den of het navolgend aanbrengen van Sopro 
egalisatiemassa Sopro Voorstrijk puur als 
 concentraat gebruiken.*

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, gietas-
falt, en oude verflagen. Voor het verzegelen en 
afdichten van capillaire cementgebonden 
ondergronden, reparatie van scheuren en het 
aanwerken van ruimten langs putjes, voor het 
vervaardigen van dilatatievoegen. Versneden 
met Sopro kristalkwartszand of Sopro kwarts-
zand grof ook als epoxylijm te verwerken. 
Water-, zeewater-,  rioolwaterbestendig, tevens 
bestand tegen logen, verdunde zuren, zoutop-
lossingen, minerale oliën, smeer en brandstof-
fen. Als capi llaire  afdichting van vochtige, 
cementgebonden ondergronden voor het snel 
verleggen van parket, PVC e.d.

Sopro Vocht Voorstrijk
Oplosmiddelvrije, 2-componenten 
epoxyharsdichtlaag voor de ondergrond-
voorbereiding , in het bijzonder op jonge en/
of vochtige dekvloeren. Op vooraf van 
olieresten geschoonde betonnen ondergron-
den. Kenmerkt zich door exceptionele 
bevochtigings- en hechtingseigenschappen 
op vochtige beton-/dekvloerondergronden en 
vermindert het risico van osmo tische 
 blaasvorming. Als afsluitlaag tegen opstij-
gend vocht. Is water-, zeewater- en rioolwa-
terbestendig. Ook bestand tegen verdunde 
zuren, minerale oliën, smeerolie en benzine. 

Sopro Hechtprimer S
Oplosmiddelvrije, lichtgrijze, met kwartszand 
gemodi ficeerde speciale voorstrijk op poly-
meer dis persie basis voor het vervaardigen 
van hechtbruggen op dichte, gladde en 
niet zuigende ondergronden voor het ver-
leggen van tegel en platen. In het bijzonder 
geschikt voor het verleggen op bestaande 
keramische bedekkingen. Als hechtprimer op 
hout, gietasfalt- en mag nesiumdekvloeren en 
op oude, vastzittende lijmresten, lakken als-
ook PVC-bedekkingen. 

Sopro Hechtemulsie
Kunstharsdispersie als hechtbrug voor mine-
rale 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 plaats-
vindt.
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Specialisten:

* Actueel geldende Technische Productinformatie in acht nemen.

Sopro Vocht Voorstrijk
1-component, oplosmiddelvrije speciale 
kunsthars voorstrijk voor sterk en verschil-
lend zuigende ondergronden. Afhankelijk 
van de toepassing met water tot 1 : 1 te ver-
dunnen. Speciaal voor calciumsulfaatdek-
vloeren in combinatie met groot formaat 
zwak zuigende tegels. Bijzonder geschikt 
voor het navolgend aanbrengen van minerale 
lijmen, egalisaties en syteemafdichtingen.
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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 noodza-
kelijke 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)

Sopro FS 15® plus  
2 – 150 mm in een systeem

Sopro Rapidur®  
FE Nivelleer 
van 20 – 70 mm

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

Het Sopro concept voor zelfnivellerende egalisatiemassa‘s en dekvloeren:

Laagdikten van de egalisatiemassa‘sEigenschappen:

• Vloeren
• Binnen
• Zelfnivellerend
• zeer goede verwerkings- en verloopeigenschappen  

door Superplastificeerder alsook vaste mortel eigen-
schappen 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

Sopro FS 5® 
tot 5 mm

Z
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draagkrachtige
ondergrond

FS 5®

5 mm

FS 15®

2 – 150 mm

Rapidur® FE
70 mm 
In een systeem en
zwevend inzetbaar

Opmerking: Afhankelijk van de situatie op de bouw en 
kwaliteit van de ondergrond kunnen de egalisatiemas-
sa‘s door het inleggen van SoproTex® Nivelleer-Weefsel 
worden gewapend.
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Zelfnivellerende materialen

Sopro Nivelleer zwaar 
belastbaar HF-S 
4 – 40 mm

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 egalisa-
tiemassa werken, die beschikt over een hoge eindvastheid 
met een slijtvast oppervlak.

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

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

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

Een gladde, na verharding slijtvaste vloer 

Opbouw laagdikte 
Sopro Nivelleer zwaar belastbaar HF-S

Productaanbeveling

Slijtvaste Egalisatiemassa (Sopro Nivelleer zwaar belastbaar HF-S)

4 – 40 mm

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS



453

Ondergronden uitvlakken en nivelleren 11.1

Zelfnivellerende materialen

SoproDur® HF-L Epoxylak zwaar belastbaar

Sopro Nivelleer zwaar belastbaar HF-S

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

SoproDur® HF-L Epoxylak  
zwaar belastbaar  

component A

SoproDur® HF-L poxylak  
zwaar belastbaar  

component B

Een vloercoating van SoproDur® Epoxylak zwaar belastbaar in een vuilnis-
ruimte gecombineerd met betegelde wanden.

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

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

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.

Productaanbeveling:

Reactiehars-oppervlakkencoating (SoproDur® Epoxylak zwaar belastbaar)

Ruw beton
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1–30 mm

Snel verhardende, verpompbare en zelfnivellerende vloer 
egalissatiemassa op basis van Alpha-Halb hydraat. Geschikt 
om calci umsulfaatgebonden dekvloeren uit te vlakken  
alsook voor het maken van vlakke, gladde en  aanzetvrije 
ondergronden voor de navolgende verlegging van afwe-
kingsmaterialen, 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 ver-
hindering van spanningen in de gezamelijke opbouw.

Calciumsulfaatgebonden ondergronden 
en gietasfaltdekvloeren

Zelfnivellerende materialen

Sopro Anhydriet Nivelleer Snel 
1 – 30 mm

Uitgieten van de Sopro Anhydriet Nivelleer Snel.

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren (Anhydriet  dekvloeren)  eisen een speciaal afgestemde egalisatiemassa ter verhin-
dering van hechtingverband schadelijke ettringiet vorming (zie hoofdstuk 7.3) alsook bouwmateriaalachtige eigenschappen, 
welke krimp en uitzettingscoëfficiënten betreffen, om aangesproken hechtverband problemen te vermijden.

Productaanbeveling

Opbouw 
Sopro Anhydriet Nivelleer Snel

1 – 30 mm 
Laagdikte

Sopro 
Anhydriet Nivelleer Snel

Calciumsulfaatdeklvoer 
(Anhydrietdekvloer)

Gietasfaltdekvloeren:
Vanwege zijn thermoplastische, volgens het afkoelproces brosse verhouding kun nen gietasfaltdekvloeren alleen zeer 
be grensd met cementgebonden nivelleermassa‘s (max. 5 mm laagdikte) geëgaliseerd worden. Door de zeer geringe 
eigen spanningsontwikkeling van Sopro Anhydriet  Nivelleer Snel is deze ook voor egalisatiewerkzaamheden tot 30 mm 
pro bleemloos 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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Vloeren vlak en met afschot uitvlakken (Vario Nivelleer)

Als een helling met een organische vorm over het gehele vloeroppervlak van een kamer (bijv. huis aansluit kamer) naar de 
centraal geplaatste vloerafvoer moet worden gecreëerd, is de Sopro Vario Nivelleer ideaal voor vul- en nivelleerwerkzaamhe-
den. Door water toe te voegen, kan het worden aangepast aan een viskeuze spatel,die in de overeenkomstige positie kan 
worden gemodelleerd en vervolgens gesloten in het oppervlak loopt.

Door water toe te voegen, kan de consistentie van de Vario 
Nivelleer dienovereenkomstig worden aangepast. Dit bete-
kent: de verwerking is mogelijk van stabiele (helling) tot 
vloeiende consistentie (plat oppervlak).

Zelfnivellerende materialen

Sopro Vario Nivelleer
3 – 70 mm in een systeem

Productaanbeveling

Vlak op afschot, gemaakt met Vario Nivelleer.

se
hr emissionsa

rm

bijv. huis aansluit kamer met gelijkmatig afschot naar de afvoer.

Badkamer met verschillende vloersituaties.

Badkamer met  
douchevlak

Zelfnivellerende en te modelleren, snel verhardende flexi-
bele, met vezels gewapende cementgebonden nivelleer 
voor het egaliseren van houten en minerale ondergronden. 
Bijzonder geschikt bij saneringen en renovaties.

• Vloeren
• Binnen
• Laagdikte: 3 – 70 mm in een systeem
• Flexibel, met vezels gewapend
• Verwerkingstijd: 30 – 40 minuten
• Beloopbaar: na ca. 2 – 3 uur
• Te betegelen: na 2 – 3 uur met Keramiek

Voorstrijk 749

afschot

Vario Nivelleer

vlak
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Houten ondergronden

Zelfnivellerende, snel verhar dende, cement-
gebonden, vezelversterkte, flexibele nivel-
leermassa voor het egaliseren van houten 
en minerale ondergronden, in het bijzonder 
bij renovatie- en saneringswerken.

• Vloeren
• Binnen
• Laagdikte: 3 – 70 mm,in een systeem
• Flexibel, met vezel gewapend
• Verwerkingstijd: 30 – 40 minuten
• Beloopbaar: na ca. 2 – 3 uur
• Te betegelen: na 2 – 3 uur met keramiek

Om op een oneffen labiele houten ondergrond (doorge- 
lopen houtdelen) een glad vlak te vervaardigen, wordt 
Sopro Vezel Nivelleer ingezet.

Zelfnivellerende materialen

Productaanbeveling

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

Sopro Vario Nivelleer
3 – 70 mm in een systeem

SoproTex®

Nivelleer-Weefsel

Z
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Versleten, oneven, gespannen houten ondergrond

Vezel gewapend, dunne laag egalisatie op houten delen

F
6

5

3

3

2

S

S

1

1

H

H

4

4

H Houten ondergrond 

F Tegels 

S Schroef

1 Voegen gesloten  
Sopro Dichtacryl DA 049 

2 Voorstrijk laag  
Sopro Hechtprimer HPS 673 

3 Wapening SoproTex®

4 Nivelleer laag  
Sopro Vario Nivelleer VS 582  
(minimale dikte 10 mm)

5 Sopro Tegellijm (verschillende lijmen 
zijn inzetbaar)

6 Voegen Sopro DesignVoeg DF 10®
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Lichte egalisatie bij opbouwen met dikke lagen

Dikke laag lichte egalisatie van vloeren bij saneringen, bijv.  
Gewelf of gewelfd plafond etc.

Zelfnivellerende materialen

F Tegels

S Styrodur-isolatie

1 Sopro Tegellijm  
(verschillende lijmen zijn 
inzetbaar)

2 Voegen  
Sopro DesignVoeg DF 10®

3 Dekvloer 
Rapidur® Nivelleer FE 678 
(zwevend en op scheidings-
voeg)

4 PE-Folie

5 SMART® Licht toeslag  
met Rapidur® B5/B3/B1

6 Laag voorstrijk  
Sopro Hechtprimer HPS 673 

Gewelfd plafond (kruisgewelf of tongewelf), bijv. oude kelderplafond

1 F 2 4 53 S

1 F 32 S 4 5

Gewelf (Pruisische kap)
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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 moge-
lijkheid, 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 gepro-
duceerd.

Zelfnivellerende materialen

ambiento® floor in een kledingwinkel

ambiento® floor is in drie kleuren verkrijgbaar :

Z
EE R  E M I S SIE A R M

PLUS

zilver

flanelgrijs

wit

Het met ambiento® floor geëgaliseerde 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!

Verdere kleuren zijn op aanvraag en voldoende tonnage 
mogelijk.

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

Voorbereiden van de ondergrond indien nodig door schuren / frezen.

Verwerking

Om technische redenen kunnen de weergegeven kleuren verschillen van het uitgeharde materiaal.
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Het mengen van de ambiento® floor moet goed worden voorbereid.

Met de juiste producten van Dr. Schnell/Dr. Schutz is het oppervlak van de 

ambiento® floor te beschermen. 

Voor het verdelen en verdichten kan ambiento® floor met een stekel-
wals bewerkt worden.

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

Reeds na een paar uur is de ambiento® floor afgebonden en beloop-
baar.

Overvloedig afzanden van de Sopro Epoxy-Voorstrijk.
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3 m
m

30 m
m

Sopro RAM 3® 
Renovier- & AusgleichsMörtel

Zementestrich
Beton oder

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.

Dat betekent, dat voor het uitvoeren van een vloer op 
afschot of voor het egaliseren van oneffenheden op wan-
den, een standvaste uitvlakmassa nodig is.

Afschot op beton of dekvloer.

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

Cementgebonden, snel verhardende, 
grijze, standvaste voeg voor het egalise-
ren en repareren van betonnen vloer- en 
muuroppervlakken, pleisterwerk, met-
selwerk, dekvloeren. Kan dankzij zijn 
spanningsabsorberende structuur in het 
bijzonder worden gebruikt als egalisa-
tiepleister op wanden met verschillende 
ondergronden (metselwerk (verschil-
lende 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

Cementgebonden, snel verhardende, 
universeel toepasbare, stabiele pleis-
ter- en vulmortel voor snel pleisteren, 
egaliseren en repareren van wand- en 
vloeroppervlakken. Op minerale onder-
gronden zoals bijv. beton, cellenbeton 
en metselwerk. Zeer goede verwerking-
seigenschappen 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 wor-
den verwijderd met behulp van gips-
schaaf (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

Standvaste materialen

Sopro Uitvlakmortel 
Tras
na ca. 12 uur.  
te betegelen

Sopro RAM 3® 

Renovatie- & 
Uitvlakmortel
na ca. 2 uur  
te betegelen

Doorsnede afschot

Productaanbeveling

Egalisatie van opritten bijv. bij een garagedeur.

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

ZEER E M ISSIE-ARM
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Cementgebonden, snel verhardende, 
universeel toepasbare, stabiele pleis-
ter- en vulmortel voor snel pleisteren, 
egaliseren en repareren van wand- en 
vloeroppervlakken. Op minerale onder-
gronden zoals bijv. beton, cellenbeton 
en metselwerk. Zeer goede verwerking-
seigenschappen 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

Sopro RAM 3® 

Renovatie- & 
Uitvlakmortel
na ca. 2 uur  
te betegelen

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

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® 
 Reno vatie- & Uitvlakmortel voor het zetten van tegels 
met de dunbed methode

Uitvlakken van metselwerk met Sopro RAM 3® 

Renovatie- & Uitvlakmortel voor het zetten van 
tegels en platen met de dunbed methode.

Productaanbeveling

Standvaste materialen

Mauerwerk

mind. 3 mm

max. 30 mm

Sopro Grundierung

Sopro RAM 3® Renovier- & 
Aus gleichsMörtel

Verbundabdichtung

Fliese

Dünnbettmörtel

ZEER E M ISSIE-ARM
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Zwembadbouw

Als de zwembaden van gewapend beton in zwembad-
constructies moeten worden genivelleerd, geëgaliseerd en 
gemodelleerd (kinderbad), dan is dit alleen mogelijk met 
speciaal ontwikkelde en aangeprezen, cementgebonden, 
kalkvrije pleisters en egalisatiemiddelen.

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 is makkelijk met de hand te verwerken.

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

Voor grootschalige toepassing kan Sopro Zwembadstuc ook met de machi-
ne worden verwerkt.

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

Standvaste materialen

Sopro Zwembadstuc

ZEER E M ISSIE-ARM

      PCC-Mortel 
zonder toevoeging van

    Kalkhydraat

      PCC-Mortel 
zonder toevoeging van

    Kalkhydraat

»Zwembadbouw«

Vo
ld

oet aan ZDB-Merkblad
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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 weer-
stand is noodzakelijk voor om bijv. een oprit te saneren.

Het zetten van een zwembadrand met Sopro Epoxy Mortel.

Zwaarbelaste bereiken, bijv. opritten.

Zeer sterke epoxymortel-egalisering voor de opname van zeer beweeg-
lijke puntbelasting.

Sopro Epoxy Mortel kenmerkt zich door:
• Extreem hoge eindsterkte
• Hoge hechting aan de ondergrond
• Chemische bestendigheid
• Gemakkelijke verwerking

Sopro Epoxy Mortel 

Afvoer in de vloer,  
gezet met Sopro Epoxy Mortel

Productaanbeveling

Standvaste materialen

1 Systeemafdichting

2 Flexibele Dunbedmortel

3 Sopro Epoxy  Mortel

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

2 F 1 D BA

5 3 E 4 B

Opmerking: Met Sopro Epoxy Mortel is het ook 
mogelijk om dungelaagde, zwevende dekvloercon-
structies te maken, die steeds weer nodig zijn bij de 
constructie van inloopdouches. Zie ook hoofdstuk 3.
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Renovatie- & 
Uitvlakmortel 
RAM 3® RAM 454
DGNB: Hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
Doel 8**

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

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

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

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

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

Emissie-arme egalisaties* – zelfnivellerend

Emissie-arme egalisaties* – standvast

Schematische Systeemopbouw

Sopro Productsystemen voor  
duurzaam bouwen
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 * 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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Nivelleer  2 – 150 mm
FS 15® plus
DGNB: Hoogste  
kwaliteitsniveau 4,  
Doel 8**
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Snelbouwsystemen voor de bouw met tijdslimieten 12 

Basisprincipes

Deadlines als gevolg van geëiste, kortst mogelijke uitvaltijd 
en vaste openingsdata geven de verwerker vandaag de dag 
slechts heel weinig tijd voor de uitvoering van zijn werk.

Vanwege de bouwgerelateerde wachttijden is het juist bij 
de termijnbouw belangrijk op een systeem terug te kunnen 
vallen, dat zorgt voor een veilige en snelle uitvoering van 
het werk en de voortgang van het bouwwerk niet vertraagt.

Dit betekent dat bijvoorbeeld het openbare verkeer na 
nachtelijke renovatiewerkzaamheden in de ochtend weer 
onbelemmerd mogelijk is, of dat complete constructies 
(inclusief de dekvloer) binnen 2-4 dagen kunnen worden 
voltooid of dat gedeeltelijke gebieden na enkele uren voor 
andere werkzaamheden kunnen worden vrijgegeven.

Dankzij intensief onderzoek op het gebied van cement- en 
betontechnologie kan Sopro Bauchemie GmbH putten uit 
uitgebreide knowhow. Op basis van de bevindingen die 
hier zijn opgedaan, is een assortiment ontwikkeld waarvan 
de producten worden gekenmerkt door snelle ontwikkeling 
van de sterkte en gebruiksklare en snelle bruikbaarheid.

Snelle producten, wanneer de tijd dringt 
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Snelle dekvloer-systemen

Systeemdekvloer Zwevende dekvloer Dekvloer op scheidingslaag Verwarmde dekvloer

Constructies met grote oppervlakken

Sopro 
Rapidur® B1 
Super  
snelcement

Sopro  
Rapidur® B3 
Super  
snelcement

Sopro 
Rapidur® B5 
Super  
snelcement

Sopro 
Rapidur® FE 
Nivelleer

Te betegelen 
na 12 uur 

Te betegelen na 
48 uur

Te betegelen 
na ca. 3 dagen

Te betegelen na 
ca. 24 uur

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C50-F6 D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C25-F5-A12
D

IN
E N 1381

3

Ge

test conform

CT-C45-F7

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C40-F6

Inzetgebieden met kleine oppervlakken

Sopro Rapidur® M1 
Supersnelcement

Sopro Rapidur® M5 
Supersnelcement

Sopro Rapidur® FE 
Nivelleer

Te betegelen na ca. 4 
uur

Te betegelen na ca. 
24 uur

Te betegelen na ca. 
24 uur

Toeslag reeds bijgemengd, de bouwplaatslogistiek wordt veel eenvou-
diger gemaakt.

D
IN

E N 1381
3

Ge
test conform

CT-C25-F5-A12

D
IN EN 13 813

G
et

est c
onform

CT-C40-F6-A9

D
IN EN 13 813

G
et

est c
onform

CT-C50-F7-A12

*   Mengverhouding 1 : 4 (25 kg Rapidur® B1 turbo of Rapidur® B3
 : 100 kg dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620).
** Mengverhouding 1 : 5 (25 kg Rapidur® B5 
 : 125 kg dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620)

* * **

Door de vereiste lange droogtijden van een traditionele 
dekvloer, zijn krap gecalculeerde bouwtijden vaak niet aan 
te houden.

Traditionele cementdekvloeren hebben afhankelijk van hun 
laagsterkte ongeveer 4 – 10 weken droogtijd nodig, om de 
vereiste 2 CM-% restvochtigheid te bereiken.

Door het gebruik van speciaal afgestemde bindmiddel-
mengsels voor het vervaardigen van cementdekvloeren, kan 
het droogproces verkort worden.

De bindmiddelen Sopro Rapidur® B1 turbo, Sopro Rapidur® 
B3 en Sopro Rapidur® B5 alsook het kant en klare droge  
mengsel Sopro Rapidur® FE maken de vervaardiging van een 
zeer snel af te werken cementdekvloer mogelijk. Deze bezit 
overigens alle eigenschappen van een normale cementdek-
vloer, en kan net zo ingezet worden.

Het betegelen van de dekvloer met keramiek is na ca. 12 uur 
(Sopro Rapidur® B1 turbo), ca. 24 uur (Sopro Rapidur® FE), 
ca. 48 uur (Sopro Rapidur® B3) of ca. 3 dagen (Sopro 
Rapidur® B5) na vervaardiging van de dekvloer mogelijk.

Snelle dekvloersystemen bestaan uit een groot aantal 
cementen en additieven. Er zijn voornamelijk twee syste-
men:

1. Snelst drogende bindmiddelen 
 bijv. Sopro Rapidur® B1 turbo/B3) 
 = Te betegelen na een paar uur

 (ca. 12 – 48 uur).

2. Sneldrogende bindmiddelen 
 bijv. Sopro Rapidur® B5)  
 = Te betegelen na een paar dagen
 (ca. 3 – 5 dagen)
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Snelle dekvloer-systemen

Zementestrich

Calciumsulfatestrich
(Anhydritestrich)

Zementestrich mit
Sopro Rapidur® B1 
turbo

Zementestrich mit
Sopro Rapidur® B3

Belegereif nach 12 Stunden (27 Tage Zeitgewinn)

Belegereif nach 48 Stunden (26 Tage Zeitgewinn)

Aufheizen ab 7. Tag

Belegereif nach 21 Tagen    (+ 2–6 Wochen)

Aufheizen ab 21. Tag

Belegreif nach 28 Tagen (+2–6 Wochen)

7. 
Tag

21. 
Tag

14. 
Tag

28. 
Tag

1. 
Tag

Zementestrich mit
Sopro Rapidur® B5

Belegereif nach 3 Tagen (25 Tage Zeitgewinn)

Aufheizen* ab 3. Tag

Zementestrich mit
Sopro Rapidur® FE

Belegereif nach ca. 24 Stunden  (27,5 Tage) Zeitgewinn)

Aufheizen* nach ca. 24 Stunden

schnelle Nutzung 
der frisch 
eingebauten 
Flächen durch 
andere Gewerke 
bereits nach 
Stunden möglich

Aufheizen* nach ca. 48 Stunden

Aufheizen* nach ca. 24 Stunden

Tijdvergelijking van normaal uithardende dekvloeren:

C3A x 3 CaSO4 x 32 H2O

Bij de vervaardiging van een traditionele dekvloermortel 
wordt bij het mengen een zekere hoeveelheid aanmaakwa-
ter toegevoegd. Daarmee begint het „afbindingsproces“. 
De mortel wordt gemaakt tot een smeuïge, aardvochtige, 
verwerkbare consistentie. Door de toegave van een plas-
tificeerder als additief kan het gebruik van water al van te 
voren gereduceerd worden.

De hoeveelheid water in de verse dekvloermortel is echter 
ook na toegave van een plastificeerder hoger dan de  
hoeveelheid, die bij het eindeffect voor het afbindproces 
van het cement (hydratatie) nodig is. (overtollig water).
Het gevolg: lange droogtijden bij traditionele, normale 
cementdekvloeren.

Snel verhardende bindmiddelen voor dekvloeren zijn 
chemisch zo  uitgerust, dat het overtollige water door 
kristalvorming (ettringiet kristal) chemisch stevig mee-
gebonden wordt in het systeem en daarom binnen een 
paar uur afgewerkt kan worden.

De snelverhardende dekvloermortels bestaan naast 
verdere additieven uit een combinatie van zeer fijn gemalen 
cementen, waarvan het oppervlak vele malen groter is dan 
normale cementen. Dit heeft tot gevolg dat de bindmid-
delen snel reageren en afbinden alsook een   verhoogde 
hoeveelheid water voor de hydratatie van het cement 
verbruiken. Overtollig water wordt hoofdzakelijk gebonden 
door de additieven of verdampt binnen de eerste uren en 
dagen na installatie van de dekvloer.

*opwarmen conform norm: 3 dagen, 25°C, 4 dagen max. voorlooptemperatuur, einde
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Afdichten/leggen/voegen onder tijddruk met de eis dat de oppervlakken snel weer begaan-
baar zijn en gebruikt kunnen worden

Bij termijnbouwplaatsen in het saneringsgebied is naast een hoog kwalitatieve uitvoering van het werk, de hoogste wens 
van de aannemer dat de tijdelijke uitval van het gebruik van het bouwwerk (bedrijven, grootkeukens, restaurants, etc.) tot 
een zo kort mogelijke tijdsduur te begrenzen.

De door saneringswerkzaamheden resulterende tijden van stilstand en het daarmee verbonden omzetverlies moet natuurlijk 
vermeden worden. 
Vaak zijn saneringen van afwerkingen tijdens een weekeinde of tijdens de nacht uit te voeren – met de eis, dat de bedekking 
een paar uur na beëindiging van de uitvoering weer belast kan worden.

Afdichting, verlegging en voegen in een systeem

Snel afbindende, 2 componenten, flexibele, cementgebonden dichtlaag voor het 
vervaardigen van waterondoorlaatbare, snel scheuroverbruggende afdichtingen 
Weeronafhankelijke doordroging door 2-componentensysteem. Zeer hoge flexibi-
liteit door zeer prestatie actieve polymeerdispersie. Zeer zuinig verbruik door hoge 
droge laagdikte. 

1-component, cementgebonden, 
turbo-snel verhardende, snel zwaar 
belastbare, flexibele vloeibedmortel.

• Vloeren binnen en buiten
• Verwerkingstijd: 30 – 45 minuten
• Te voegen/beloopbaar:  

na ca. 2 uur
• Volledig te belasten: na ca. 5 uur

Afdichten:

Verleggen:

Sopro VarioFlex® HF®

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF

Sopro TurboDichtlaag 2-K

• Snel afbindend (ca. 2 uur per laag)
• Reeds na 6 uur 3 bar drukwaterdicht
• Reeds na 6 uur scheuroverbruggend
• Speciaal voor de koude jaargetijden 
• Verwerkingstijd: 30 – 40 minuten
• Binnen en buiten, wand en vloer
• Waterdampdoorlaatbaar, groot oppervlakprestatie
• Rol-, smeer-, strijk- en spuitbaar

Cementgebonden, zilvergrijze, snel 
verhardende dun-, middel- en vlo-
eibedmortel met hoge kristallijne 
watervorming.

• Vloeren binnen en buiten
• Verwerkingstijd:  

30 – 45 minuten
• Te voegen/beloopbaar:  

na ca. 3 uur

Sopro VarioFlex®  Silver

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

C2 EF S1
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Cementgebonden, snel verhardende, 
zwaar belastbare, trashoudende 
voegmortel voor bijzonder sterk 
belaste plekken. Hoge mechanische 
belastbaarheid en scheurvastheid 
door Sopro Mikrodur®-fijncement.

• Voegbreedte 3 – 30 mm
• Te belopen: na ca. 1,5 uur
• Volledig belastbaar: na ca. 6 uur

Voegen:

Sopro TitecVoeg® breed

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Afdichting, verlegging en voegen in een systeem

Sopro DF 10® 

DesignVoeg Flex*

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Cementgebonden, flexibele, snel 
verhardende en belastbare voeg-
mortel voor het met kleurglans en 
zonder kalksluier voegen van aller-
lei soorten keramiek en natuur-
steen.

• Voegbreedte 1 – 10 mm
• Te belopen: na ca. 2 uur
• Volledig belastbaar:  

na ca. 12 uur

Cementgebonden, flexibele, snel 
verhardende en belastbare alsook 
vorszekere voegmortel voor het met 
kleurglans en kalksluiervrij voegen 
van smalle en brede voegen binnen- 
en buitenshuis alsook op wand en 
vloer. Voor het gemakkelijk voegen 
van zuigende en licht zuigende 
tegels, beton- en natuursteen, kera-
mische spelt platen alsook vloer klin-
kerplaten.  

• Voegbreedte: 2 – 20 mm 

• Binnen en buiten, wand en vloer

• Extra goede invoeg- en afwasver-
houding

Sopro FL plus 
FlexVoeg plus*

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA
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Afdichting, verlegging en voegen in een systeem

Systeem I 
Snelbouw-Systeem

Productaanbevelingen

Vervaardiging van de dekvloer:

Afdichten:

Verleggen/lijmen:

Voegen:

Sopro Rapidur® B1 turbo, Sopro Rapidur® 
M1 
te betegelen na ca. 12 of  
4 uur

Op te warmen na ca. 24 uur

Sopro TurboDichtlaag Flex 2-K 
Droogtijd: ca. 2 uur (per laag)

VarioFlex® HF® 
Te belopen na ca. 2 uur

Sopro DF 10® DesignVoeg Flex 
volledig belastbaar na ca. 12 uur

Sopro TitecVoeg® breed 
volledig belastbaar na ca. 6 uur

= 1 – 2 dagen

Sopro  
Rapidur® M1

Sopro TitecVoeg® 
breed
(zwaar belaste plek-
ken)

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex
(normale plekken)

Sopro  
Rapidur® B1 turbo 

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF

Sopro TurboDichtlaag 2-K

Opmerking: Na 3 dagen 

permanent water drukbe-

stendig (zwembadbouw)

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

VarioFlex® HF®

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C50-F6

D
IN EN 13 813

G
et

est c
onform

CT-C50-F7-A12

* Mengverhouding 1 : 4 (25 kg Rapidur® B1 turbo : 100 kg dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620).

*
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Afdichting, verlegging en voegen in een systeem

Systeem II 
Snelbouw-Systeem

Productaanbevelingen

Vervaardiging van  
de dekvloer:

Afdichten:

Verleggen/lijmen:

Voegen:

Sopro TurboDichtlaag Flex 2-K 
Droogtijd: ca. 2 uur (per laag)

Sopro VarioFlex® Silver,  
VarioFlex® HF®

Te belopen na ca. 3 uur

= 2 – 3 dagen

Sopro TitecVoeg® 
breed
(zwaar belaste  
plekken)

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF

Sopro TurboDichtlaag2-K

Opmerking: Na 3 dagen 

permanent water drukbe-

stendig (zwembadbouw)

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

VarioFlex® HF®

Sopro Rapidur® FE 
Nivelleer

Sopro DF 10® DesignVoeg Flex 
volledig belastbaar na ca. 12 uur

Sopro TitecVoeg® breed
volledig belastbaar na ca. 6 uur

Sopro Rapidur® FE
te betegelen na ca.  
24 uur
Op te warmen na 
ca. 24 uur

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex
(normale plekken)

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C25-F5-A12

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro VarioFlex®  
Silver 

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

C2 EF S1
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Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex
(normale plekken)

Sopro VarioFlex®  
Silver 

Sopro’s No.1  
snel Flexlijm

Vervaardiging van de dekvloer:

Afdichten:

Verleggen/lijmen:

Voegen:

Sopro Rapidur® B3, 
te betegelen na  
ca. 48 uur
Op te warmen na 
48 uur

Sopro Turbo-
Dichtlaag 
2-K 
Droogtijd: 
ca. 2 uur 
(per laag)

Sopro VarioFlex® 

HF®, 
Sopro VarioFlex®   
Silver, 
Sopro’s No.1  
snel Flexlijm
Te belopen na  
ca. 2 – 3 uur

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex 
volledig belastbaar 
na ca. 12  uur

Sopro TitecVoeg® 

breed 
volledig belastbaar 
na ca. 6 uur

= 3– 4 dagen

Sopro Rapidur® B3

D
IN

E N 1 2 0 0
4

Ge

test conform

C2 FTE S1

Afdichting, verlegging en voegen in een systeem

Systeem III 
Snelbouw-Systeem

Productaanbevelingen

Sopro TitecVoeg® 
breed
(Zwaar belaste  
plekken)

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro TurboDichtlaag 2-K

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF

Sopro VarioFlex® 

HF®  

Sopro FlexFuge plus
volledig belastbaar 
na ca. 12  uur

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C40-F6

Sopro FlexVoeg plus

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

* Mengverhouding 1 : 4 (25 kg Rapidur® B3 : 100 kg dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620).

*

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

C2 EF S1

Opmerking: Na 3 dagen 

permanent water drukbe-

stendig (zwembadbouw)
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Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex
(normale plekken)

Sopro VarioFlex®  
Silver 

Sopro’s No.1  
snel Flexlijm

Vervaardiging van de dekvloer:

Afdichten:

Verleggen/lijmen:

Voegen:

Sopro Rapidur® B5, 
Sopro Rapidur® M5
Te betegelen na  
3 dagen of  
24 uur
op te warmen na  
ca. 3 dagen

Sopro Turbo-
Dichtlaag 
2-K 
Droogtijd: 
ca. 2 uur 
(per laag)

Sopro VarioFlex® 

HF®, 
Sopro VarioFlex®   
Silver, 
Sopro’s No.1  
snel Flexlijm
te belopen na  
ca. 2 – 3 uur

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex 
volledig belastbaar 
na ca. 12  uur

Sopro TitecVoeg® 

breed 
volledig belastbaar 
na ca. 6 uur

= 6 – 7 dagen

Sopro Rapidur® B5 Sopro Rapidur® M5

D
IN

E N 1 2 0 0
4

Ge

test conform

C2 FTE S1

Afdichting, verlegging en voegen in een systeem

Systeem IV 
Snelbouw-Systeem

Productaanbevelingen

Sopro TitecVoeg® 
breed
(zwaar belastbare  
plekken)

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro TurboDichtlaag 2-K

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF

Sopro VarioFlex® 

HF®  

Sopro FlexVoeg 
plus 
volledig belastbaar 
na ca. 12  uur

D
IN EN 13 813

G
et

est c
onform

CT-C40-F6-A9

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C45-F7

Sopro FlexVoeg plus

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

* Mengverhouding 1 : 5 (25 kg Rapidur® B5 : 25 kg Dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620).

*

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

C2 EF S1

Opmerking: Na 3 dagen 

permanent water drukbe-

stendig (zwembadbouw)
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Voorbeeldspecificaties – Snelbouwsysteem

Bouwdeel: vloer

Snelbouwsystemen voor de bouw met tijdslimieten12.2

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Zwevende snelle cement dekvloer,         Systeem IV 
te betegelen na ca. 3 dagen:

Positionering en bevestiging van een randisolatiestrip op 
opgaande componenten. De warmte-isolatie aanbrengen, de 
scheidingslaag aanbrengen. Productie van een vroeg te betege-
len, zwevende snelle cement dekvloer conform DIN 18 560 (op 
geluidsiolatie of warmte-isolatie met scheidingslaag) met een 
minimale kwaliteit CT-C45-F7 conform DIN EN 13 813 met snel-
le dekvloermortel van met kunststof gemodificeerd speciaal 
bindmiddel en dekvloerzand 0/8 in een mengverhouding van 1: 
4 tot 1: 5 volgens volumedelen. Maak dekvloer voegen volgens 
een voegenplan. Verdicht de dekvloer en het oppervlak voor het 
plaatsen van tegels  in een dunbed even en glad  
afrijen. 
Dikte dekvloer _______ mm. 
Dekvloer te betegelen na ca. 3 dagen.

Materiaal: Sopro Dekvloer Randisolatiestrip (ERS 961) 
 Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloerzand 0/8.

m²

020 Toelage positie: 
Zwevende snelle cement dekvloer,          Systeem I 
te betegelen na ca. 12 uur:

Net als voorgaande positie, echter het maken van een zweven-
de snelle cementdekvloer met de  minimum kwaliteit CT-40-F6, 
te betegen na ca. 12 uur door gebruik van een dekvloermortel 
met de hoogste uithardingssnelheid van speciaal met kunststof 
gemodificeerd bindmiddel en dekzand 0/8 in een mengverhou-
ding van 1: 4 tot 1: 5 volgens echter het maken van een zwe-
vende snelle cementdekvloer met de  minimum kwaliteit 
CT-40-F6, te betegen na ca. 12 uur door gebruik van een dek-
vloermortel met de hoogste uithardingssnelheid van speciaal 
met kunststof gemodificeerd bindmiddel en dekzand 0/8 in 
een mengverhouding van 1: 4 tot 1: 5 volgens volumedelen.

Materiaal: Sopro Dekvloer Randisolatiestrip (ERS 961) 
 Sopro Rapidur® B1 turbo (760), Dekvloerzand 0/8.

m²

030 dekvloer testen op restvochtgehalte (CM-Methode):

Voordat het verleggen van het afwerkingsmateriaal moet de rijp-
heid worden gemeten en geregistreerd met een CM-meting. De 
test wordt uitgevoerd met testmateriaal dat uit de volledige 
doorsnede van de dekvloer werd genomen. Voor elke ruimte 
moet ten minste één meting worden uitgevoerd, en dienover-
eenkomstig meer voor grotere kamers (> ca. 50 m²). De uitvoe-
ring en vastleggen van de CM-meting wordt uitgevoerd in over-
eenstemming met de specificaties van de snijpunt coördinatie 
uitgegeven door de federale vereniging voor oppervlakteverwar-
ming en oppervlaktekoeling e.V.

Restvochtgehalte van de cement dekvloer voor de verlegging 
van tegels: ≤ 2,0 CM-%.

St.
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Bouwdeel: vloer

Snelbouwsystemen voor de bouw met tijdslimieten 12.2

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

040 Verleggen van vloertegels in een dunbed:

Tegel fabrikant: _____________________ 
Tegel type: _____________________ 
Tegel formaat: _____________________ 
Tegel kleur: _____________________ 
Anti-slip: _____________________

Verleggen van vloertegels in een dunbed met hydraulisch snel 
verhardende, flexibele dunbedmortel C2 EF conform DIN EN 
12 004.

Tegels met hydraulisch snel verhardende, zeer vaste voegmortel 
voegen. CG2 WA conform DIN EN 13 888. 
Voegbreedte _____ mm, Kleur voeg ______. 
 
Materiaal: Sopro VarioFlex® HF® (VF HF 420)  
 Sopro TitecVoeg® breed (TFb) 
 Sopro VarioFlex® Silver (VF 419) 
 Sopro DF10® Designvoeg Flex (DF 10).

m²

050 Aansluitvoegen sluiten: 
Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische,  
schimmelwerende kit vullen.

Voeg kleur ______ .

Materiaal: SoproDur® Voegendicht zwaar belastbaar (HF-D 817). 
 Sopro Sanitair Siliconen

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

– Sopro Dekvloer Randisolatiestrip (ERS 961)
– Sopro Rapidur® B1 turbo (760)
– Sopro Rapidur® B5 (767)
– Sopro VarioFlex® HF® (VF HF 420)
– Sopro TitecVoeg® breed (TFb) 
– Sopro VarioFlex® Silver (VF 419)
– Sopro DF10® DesignVoeg Flex (DF 10)
– SoproDur® Voegendicht zwaar belastbaar (HF-D 817)
– Sopro Sanitair Siliconen

m1
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken 13 

Basisprincipes

De bedekking van straten, wegen en plaatsen met steen- en 
plaatbedekkingen vormt een van de oudste bouwwijze. Zij 
wordt ook vandaag de dag nog in veel gebieden van de 
straten- en wegenbouw gebruikt.

Afhankelijk van de aard van de weg/plaats en zijn gebruik 
(verkeersbelasting, reinigingsmachines, etc.) onderscheidt 
men in het generaal twee bouwsoorten: de gebonden en 
ongebonden bouwwijze. Bij de gebonden bouwwijze 
worden voor voegen, bedding en draaglaag bindmiddel-
houdende materialen ingezet, bij de ongebonden bouw-
wijze zijn de materialen bindmiddelvrij.

Bij de bevestiging van particulier gebruikte bestrating (in de 
regel met geringe verkeersbelasting) wordt de gebonden 
met de ongebonden bouwwijze gecombineerd. Dit bete-
kent dat de draag- en beddingslaag ongebonden zijn en 
enkel de voegvuller is gebonden. Particuliere aannemers  
geven graag de voorkeur  aan deze bouwwijze, omdat hier-
mee de bestrating onderhoudsvrij blijft (men hoeft niet 
regelmatig on- kruid te wieden) en zand en steentjes wor-
den niet in de woning gelopen. Beperkt door de  vering van 
ongebonden bestratingen kunnen bij deze bouwwijze ech-
ter alleen de flexibel ingestelde voegenvullers toegepast 
worden (zie hiervoor 13.2 “reactieharsgebonden voegen”).

Bij de planning en uitvoering van straten, wegen en 
plaatsen met de gebonden bouwwijze moet de volgende 
literatuur en regelgeving in acht worden genomen:

• ZTVP – StB 06 (FGSV) 
Toegevoegde technische verdragsbepalingen en richtlijnen 
voor de vervaardiging van bestrating, plaatbedekkingen en 
omlijstingen

• DIN 18 318 (VOB, deel C) 
Wegenbouw – bestrating en plaatbedekkingen in  
ongebonden uitvoering, omlijstingen

• DIN EN 1338 
Bestrating van beton

• DIN EN 1339 
Platen van beton

• DIN EN 1342, DIN EN 1343 
Platen van natuursteen voor buiten, bestrating van 
natuursteen voor buiten

• DIN EN 1344, DIN EN 1345 
Bestratingsklinkers in een zandbed, bestratingsklinkers in 
een lijmbed

• DIN EN 18 503 
Bestratingsklinkers

• DNV-Merkblad  
Straatstenen en tegelbekledingen van natuursteen 
voor verkeersgebieden

 D
ek

O
n

d
e
rb

o
u

w

o
n

d
e
rb

o
u

w
b

o
v
e
n

b
o

u
w

Bestrating  
Incl. voeg
Bedding

Planum

onderlaag

2. Draaglaag

1. Draaglaag 
(bijv. vorst beschermingslaag)

verbeterde  
onderbouw

puin

afwachtende  
bodem

ondergrond

Dek

Bovenbouw
ZTVT

RStO

DIN 18318 
Merkblad

ZTVE

ZTVE

Bestrating Voegen Bedding

draagla(a)g(en)

Onderbouw evt.

ondergrond

• FGSV – Onderzoeksgezelschap voor de 
weg en het verkeer 
Werkdocument voor oppervlaktebevestiging met straats-
tenen en tegelbekledingen in gebonden uitvoering

• RStO 12 (FGSV) 
Richtlijnen voor de standaardisatie van de bovenbouw 
van verkeersgebieden

• WTA Merkblad 
Gebonden bouwwijze - historische bestrating

• FGSV  
Merkblad voor dragers van afvoerputten

• ZTV-Wegenbouw 
Aanvullende technische contractvoorwaarden voor de 
aanleg van wegen en pleinen buiten weggebieden

• Handboek gebonden bouwwijze  
Compacte kennis voor kantoor en bouwplaats 

Opbouw conform RStO

Regelwerkszuordnungen
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken13 

Basisprincipes

Bij de gebonden bouwwijze wordt de bestrating- of pla-
tenbedekking in een hydraulisch verhardend lijmbed op een 
gebonden draaglaag hamervast gelegd. In het verleden 
werden dichte beton- of gebonden draaglagen gebruikt. 
Vandaag de dag geeft men de voorkeur aan een water- 
doorlatende drainagebetonlaag of drainage asfalt.
De mortel van het bed moet eveneens waterdoorlaatbaar 
zijn, voor de voeg daarintegen bestaan deze eisen niet.  
De steen moet daarbij in de regel voldoende, zo mogelijk 
met een gelijkmatige voegafstand gezet worden. Sommige 
betonbestrating worden gevoegd met een afstandshouder, 
die de vervaardiging van een gelijkmatig voegbeeld zonder 
grote verlegtechnische moeite garanderen.

Het vullen van de voegen volgt met een gebonden voeg-
massa. Door de combinatie van een gebonden onderbouw 
met een gebonden voeg ontstaat een monolithisch sys-
teem, dat de zwaarste belastingen doorstaat.

Gebonden bouwwijzen nemen afhankelijk van de belasting 
begrenste vervormingen op.

De uitzettingen mogen maar klein zijn, omdat cement- 
gebonden mortel een zeer geringe breekuitzetting bezit 
(0,1 tot 0,2 mm/m).

Juist door de verschillende belastingen (verkeersbelasting, 
temperatuurinvloeden), de niet homogene gezamelijke 
opbouw van de bestrating, de verschillende krimpeigen-
schappen en de daaruit resulterende eigen spanningen 
in de constructie zijn haarscheuren onvermijdelijk. Deze 
voeren echter niet tot een beschadiging van de bestrating.

Onder de ongebonden bouwwijze verstaat men een 
verlegging van de bestrating resp. platen in een los split-
bed met het aansluitend intrillen. De voegen, voor zover 
aanwezig, werden in het verleden met zand of met fijn 
edelsplit gevuld. Juist door de inzet van veegmachines bij 
de reiniging van straten worden deze losse voegvullingen 
zeer snel weggeveegd. Dit heeft tot gevolg, dat de stenen 
bij een bepaalde verkeersbelasting verschuiven en hierdoor 
spoorvorming ontstaat. Onder zekere voorwaarden kan 
hier met reactieharsgebonden voegmortel (hoofdstuk 13.2) 
uitkomst geboden worden.

Granietbestrating gezet in een drainerende beddingsmortel op een grove 
korrel, waterdoorlatende gebonden draaglaag.

Betonnen bestrating als goot gezet op een betonnen fundering.

Bestrating met ongebonden onderbouw, gezet in een zand-kiezelbed.
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Basisprincipes

Sand

Lastfall

Schotter-
bett

Ongebonden bouwwijze

Schade en oorzaken

De historisch bewezen ongebonden bestratingsbouwwijxe  
ivoldoet maar gedeeltelijk aan de eisen van vandaag, zoals 
wordt gezien in veel steden en gemeenten. Door de ver- 
sterkte optredende zware verkeersbelastingen van vandaag 
(vrachtwagens en bussen) worden de ongebonden bedek-
kingen op zijn ergst eveneens beschadigd. De inzet van 
veegmachines, die het ongebonden voegmateriaal (zand, 
split, etc.) opnemen en daarmee de voeg legen, begun-
stigt  de mogelijkheid tot het indringen van water in de 
constructie en daarmee de blijvende beschadiging van de 
gezamenlijke opbouw. Deze beschadigingen vertonen zich 
als spoorvorming, bodemverzakkingen, gaten, vierkante 
stenen en verschuivingen van de stenen. Om deze bescha-
digingen te voorkomen, moet bij zware verkeersbelastingen 
een verlijming van de stenen op een gebonden draaglaag 
gepland worden. Het voegen moet eveneens met een, 
hydraulisch verhardende voegmortel met hoge hechtsterkte 
of reactieharsmortel gebeuren.

Achteraf laat een ongebonden bestrating zich niet door  
hydraulisch afbindende, voegvullers met hoge sterkte sta-
biliseren. Deze zijn te broos en kunnen de vering van de 
bestrating niet opnemen. Een vernieling van de voeg (zie 
foto rechts) is het gevolg. Hydraulisch afbindende voegen-
vullers mogen niet op een ongebonden bestrating ingezet 
worden!

Spoorvorming en verschuiving van de bedekking veroorzaakt door reini-
ging en te hoge verkeersbelastingen bij ongebonden bouwwijze.

Weggezogen en weggespoelde voegvulling door reinigingsproces en 
regenwater.

Verschoven bestrating als gevolg van falende voegvulling en overeenkom-
stig hoge verkeersbelastingen.

Beschadigde voegen, veroorzaakt door de combinatie van hydraulisch 
gebonden voegen met ongebonden onderbouw met bijbehorende ver-
keersbelastingen. 
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Basisprincipes

Bestrating

Voor de bevestiging van verkeersgebieden in openbare en 
particuliere gebieden wordt tegenwoordig een verscheiden-
heid aan stenen materialen gebruikt. Deze omvatten stenen 
gemaakt van beton, natuursteen of baksteen. De stenen 
worden aangeboden in verschillende formaten, diktes en 
formaten. Een tendens tot grote stenen met grote diktes 
(ongeveer 8 - 16 cm) is herkenbaar.

Betonnen stenen

Natuursteen bestrating

Baksteen bestrating

Betonnen straatstenen worden tegenwoordig aangeboden in een onder-
tussen onhandelbare verscheidenheid aan vormen en kleuren en worden 
op veel plaatsen gebruikt voor oppervlaktebevestiging. De productie is 
onderworpen aan een gestandaardiseerde regeling conform DIN EN 1338, 
DIN EN 1339.

Natuursteen groot plaveisel voor een druk straatgedeelte.

Natuurstenen klinkers zijn historisch bewezen en vertegen-
woordigen de oudste bouwmethode. Voor de productie van 
bestratingoppervlakken moeten weersbestendige natuur-
stenen worden gebruikt. Een natuursteenexpert zou hier 
met een adviserende functie actief moeten zijn.

In bepaalde regio‘s zijn verkeersgebieden met bakstenen met succes 
geplaatst. Deze worden meestal gezet in een mortelbed.

Druksterkten van natuursteen 

Gesteentegroepen Druksterkte conform 
DIN 52 105 N/mm2

A. Stollingsgesteente
1. Graniet, Syeniet
2. Dioriet, Gabbro
3. Kwartsporfier
 Keratophyr
 Porphyriet
 Andesiet
4. Basalt, Melaphyr
 Basaltlava
5. Diabas

160 – 240
170 – 300
180 – 300

250 – 400
280 – 150
180 – 250

B. Afzettingsgesteente
6. kiezelig gesteente
 a) Ader kwarts, Kwarsiet,  

 Grauwacke
 b) kwartsiet zandsteen
 c) andere kwartsiet
7.  Kalkstenen
 a) dichte kalk en dolomieten  

 (inclusief marmer)
 b) andere kalkstenen incl. - 

 kalkconglomeraten
 c) Travertin

120 – 300

280 – 180

C. Metamorf gesteente
8. Gneise, Granuliet 160 – 280
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Basisprincipes

Opbouw:
•  8 – 16 cm Natuursteen-/Betonsteenbestrating
•  3 –  5 cm Beddingsmortel
• 12 – 20 cm gebonden draaglaag (drainerend) 
  bescherming tegen vorst

De geldige RStO beschrijft nog steeds de niet gebonden 
bouwwijze. Het kan echter dienen als werkbasis voor 
de planning van een oppervlak in gebonden bouw. 
Ongebonden opbouwen hebben een zekere flexibiliteit 
of zelfs veereffecten. Dit is niet het geval bij gebonden 
bouwmethoden. Daarom moeten gebonden constructies 
enkele centimeters dikker gemaakt worden.

gebonden draaglaag

gebonden bedding (drainerend)

ongebonden draaglaag 
= beschermingslaag tegen vorst

Systeemoplossingen naar belastingsgraad

•  Erf- en garage-opritten
•  Tuin en- parkpaden
•  Parkeervlakken
•  Voetgangerszones met licht leveringsverkeer

•  Auto‘s, bus en vrachtverkeer
•  Draaiplaats
•  Straten
•  Kruispunten en vluchtheuvels

Richtlijnen volgens RStO

Lichte tot middelmatige belasting.

Middelzware tot zware belasting.

gebonden voeg

beddingsmortel 8 – 10 cm (drainerend)

ongebonden draaglaag 
(kiezel/puin verdicht)

gebonden voeg

beddingsmortel 3 – 5 cm (drainerend)

gebonden draaglaag 12 – 20 cm

1

2

Belastingsafhankelijke opbouwen conform RSTO
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Basisprincipes

Goten

Voor straat- en oppervlaktedrainage, ongeacht het type 
bestrating (ook voor asfalt), wordt het resulterende regenwa-
ter via goten (van bestrating en natuurstenen bestrating) naar 
de afvoerpunten (geulen) geleid.Goten worden structureel 
als smal beschouwd, soms filigraan eindeloze structuren. Hoe 
smaller ze worden, hoe gevoeliger ze zijn voor stuwkracht en 
belastingen van bovenaf.
Belangrijk voor de levensduur van een goot is een sta-
biele ondergrond (mogelijk ook een betonnen, versterkte 
fundering), het verleggen van de straatstenen „nat-in-
nat“ met gepaste hechtbruggen en een volledige opvul-
ling van de straatstenen met een geschikte voeg (Sopro 
BetonSteenVoeg, Sopro Bestratingsvoeg zwaar belastbaar).

In veel gevallen worden straatgoten tegenwoordig gemaakt van betonnen 
straatstenen.

Betonnen fundering van een goot in een straat.

Het zetten van de natuurstenen straatstenen in een systeem op de balkfun-
dering.

Opbouw goot

1 Draaglaag

2 Fundering beton

3 Hechtbrug (Sopro Hechtlaag)

4 Beddingsmortel (Sopro DrainageMortel)

5 Gebonden voeg  
(Sopro Bestratingsvoeg zwaar belastbaar of  
Sopro BetonSteenVoeg)

1 2 4 3 5
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Basisprincipes

Bestratingen

Straatstenen en tegels worden gebruikt in de meest uit-
eenlopende openbare ruimtes voor de bestrating van grote 
oppervlakken. Dit geldt in het bijzonder voor marktplaat-
sen, voetgangerszones, wegen en speciale verkeersvoorzie-
ningen (bushaltes, rotondes etc.)..

Afhankelijk van de belasting worden ook deze oppervlakken 
geproduceerd in de gebonden bouwwijze. Het is belangrijk 
om ervoor te zorgen dat de draaglagen dienovereenkom-
stig gedimensioneerd zijn en beddingsmortel en hechtbrug 
„nat-in-nat“ worden verwerkt.

Naast de gebruikelijke, bekende straatsteenformaten wor-
den steeds grotere formaten stenen (bijv. 60x120x14 cm) 
gebruikt voor de vormgeving van pleinen. Hier is het cruciaal 
dat de verlegging plaatsvindt in een gebonden constructie, 
omdat door belastinginvoer bepaalde hefboomkrachten de 
platen in de hoogte kunnen verschuiven en zo uitstekende 
randen ontstaan. 

Wegdek, geplaveid met natuurstenen bestrating.

Naast natuursteenplaten worden tegenwoordig ook groot formaat beton-
platen gebruikt voor de vormgeving van pleinen.

Groot formaat natuurstenen platen gelegd in 
een gebonden bouwwijze.

Vooral bij grote platen is het aanbrengen van een 
hechtbrug en het  „nat-in-nat“ werken cruciaal 
voor de levensduur van de constructie.

Geplaatste natuurstenen plaat in een beddings-
mortel van geschikte dikte.
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Om de voegen goed met de gebonden voegmortel 
op te kunnen vullen, moet een zekere voegbreedte 
aangehouden worden.

Bijzonderheden van de gebonden bouwwijze

Basisprincipes

Zelfs als een geplaveid oppervlak wordt gemaakt in de gebonden bouwwijze en het oppervlak als afgedicht* wordt 
beschouwd, zal een bepaalde hoeveelheid vocht in de constructie migreren. Dit komt deels door de open porositeit van de 
bedekkingen en deels door mogelijke haarscheurtjes in de constructie. 

Deze komen af en toe voor als gevolg van temperatuurinvloeden of krimp in de algehele onderbouw. Deze haarscheurtjes 
zijn echter geen defect en hebben geen invloed op de levensduur van de constructie.

Vanwege de penetratie van vocht in de constructie volgt het principe van „waterdoorlatend van boven naar beneden“. Met 
andere woorden, een monokorrel-beton / mortel (Sopro DrainageMortel) wordt gebruikt voor de productie van de basis 
en de beddinglaag. Dit slaat het water niet op, maar laat het ongehinderd wegstromen, waardoor de constructie zich zelf 
ontwatert en duurzaam vorstbestendig is.

voegbreedten 
van 5 – 30 mm

voegdiepten 
ca. steen-/plaatdikte, min. 
2/3 van de steendikte

Voegbreedte en -diepte

Om een duurzaam belastbare en functionele bestrating te verkrijgen, moe-
ten de vereiste voegbreedten en voegdiepten (2/3 van de steendikte) wor-
den gepland en aangehouden.

80 – 90 %

≈ 10 - 20 %

Goot

Wegprofiel volgens het principe: „Van boven naar beneden waterdoorlatend worden.“

* Opmerking: Als de constructie met de gebonden bouwwijze wordt gemaakt, moet de afvoer van oppervlaktewater door goten en geulen 
worden verzekerd!
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Basisprincipes

Opbouw van de bestrating

Draaglaag ongebonden (vorstbeschermingslaag) Draaglaag gebonden (beton of asfalt)

Bedding

Kiezel-/puinlaag, verdicht bij lichte tot middelmatige belasting.

Mengen van de drainerende beddingsmortel met een mengspiraal of een 
mixer.

Gebonden draaglaag (beton), verdicht voor middelzware tot zware  
belasting.

Sopro Drainage Mortel
Trascementgebonden droge kant en 
klare mortel voor het verleggen van 
natuursteen, bestratings- en plaatbe-
dekkingen alsook tegels buiten. Door de 
bijzondere zeeflijn wordt een zeer 
waterdoorlaatbaar mortelbed bereikt, 
welke bijna geen capillaire zuigwerking 
heeft. Dit verhindert op een betrouwba-
re manier waterschade, als bijv. uitbloe-
ingen en vernieling van voegen door 
vorstinwerking, op balkons en terrassen, 
trappen, bordessen en andere vlakken 
buiten. De  verlegging van de bedek-
kingsbouwstoffen volgt met de toepas-
sing van Sopro Hechtlaag Flexibel „nat 
in nat“.

Het voorbereiden van de beddingsmortellaag: 
4 – 5 cm bij verlegging op een gebonden draaglaag;
8 – 10 cm bij verlegging op een kiezel/grindlaag met lichte tot middelma-
tige belasting.
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Basisprincipes

Opbouw van de bestrating 
Hechtbrug

Aanbrengen van de hechtbrug door het onderdompelen van de steen in  
Sopro Hechtbrug Flexibel.

Het zetten van de met de hechtbrug voorbehandelde steen „nat-in-nat“ in 
de voorbereide beddingsmortel Sopro Drainage Mortel.

Optimaal hechtverband tussen beddingsmortel (Sopro Drainage Mortel) en 
bestrating door de inzet van Sopro Hechtbrug Flexibel.

Aanbrengen van de hechtbrug (Sopro Hechtbrug Flexibel) door middel van 
een troffel op de rugzijde van de steen.

Het plaatsen van de steen achter de draad en aansluitend hamervast zet-
ten.

Sopro 
Hechtbrug Flexibel
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Cementgebonden voegen

De bepaling van de bewegingsvoegen bij oppervlakken en 
goten met een bestrating van beton, klinkers en natuursteen 
volgt volgens het merk blad voor het bevestigen van 
oppervlakken met bestrating en platen. Afhankelijk van 
het afwerkingsmateriaal moeten afstanden tussen 5 en 8 m 
aangehouden worden.

Bij betonbestratingen, in het bijzonder bij lange bouw- 
werken, moet een afstand van maximaal 5 m tussen de 
bewegingsvoegen ingepland worden, omdat naast de ther-
mische lengtewijzigingen met de bij beton bekende krimp 
rekening  gehouden moet worden
Natuursteenbestrating kan met een afstand tot max. 8 m 
tussen de bewegingsvoegen gelegd worden.

De bewegingsvoegen laten zich vervaardigen door het 
instellen van elastische  materialen in de voeg voor het 
uitvoegproces of door het naderhand insnijden van de 
verse voegvulling. Bij het maken van goten hebben zich de 
zogenaamde rubberschijven en bij bestratingsvlakken het 
naderhand insnijden als zeer goed bewezen.

Vanwege thermisch gebonden uitzettingen en spanningen binnen de monolithische bestratingsconstructie, moet deze met 
bewegingsvoegen gepland worden. 

Bijzonderheden van de gebonden bouwwijze (bewegingsvoegen)

max. 5 m

6 – 8 m

Speciaal bij lange bouwwerken (bijv. straten, goten, etc.) is de bepaling van 
bewegingsvoegen noodzakelijk.

Natuursteenbestrating

Betonbestrating
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Cementgebonden voegen

Het vormen van een bewegingsvoeg door het zetten van elastisch materiaal 
(rubberen bewegingsschijf) bijv. bij het maken van goten. Beperkt door 
temperatuurbepaalde comprimatie van de bewegingsschijf moet men er op 
letten, dat die 1 cm dieper dan het bestratingsvlak ingebouwd wordt. 

Over de elementen van bewegingsvoegen mag niet gevoegd worden, 
omdat zij anders hun gehele functie verliezen.

Het afbreken en scheuren van het bouwwerk als gevolg van niet vrijgelaten 
bewegingsvoegen.

Het afbreken van de bestrating.

Bijzonderheden van de gebonden bouwwijze (bewegingsvoegen)

Inbouw van elastische materialen

Ingebouwde rubberschijven als bewegingsvoeg bij betonbestrating.

Dichtgevoegde bewegingsvoegen, spanningsafleiding is niet mogelijk, het 
gehele bouwwerk kan hierdoor schade oplopen.

min. 1 cm
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Cementgebonden voegen

Het naderhand insnijden heeft zich bij natuursteenbedek-
kingen met zware belastingen reeds bewezen. Door het 
insnijden blijft het steunpunt van de aan de bewegingsvoeg 
vastzittende bestrating behouden (kantelen door verschui-
ving wegens het remmen en optrekken wordt verhinderd).

Bijzonderheden van de gebonden bouwwijze (bewegingsvoegen)

Vervaardiging van bewegingsvoegen door het naderhand insnijden

Door middel van een slijper geopende bewegingsvoeg in de bestrating. 

Het insnijden van een bewegingsvoeg in de bestrating enige dagen na het 
leg- en voegproces.

Mit unterschiedlich breiten Trennscheiben lassen sich die gewünschten 
Fugenbreiten herstellen.

Het vullen van de insnijding met Sopro PU-kit of Sopro TurboDichtlaag2-K.
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Cementgebonden voegen

Keuze van de voeg

Beton bestrating

Natuursteen bestrating

Sopro Bestratingsvoeg zwaar belastbaar – afgestemd op de sterkte van 
natuursteen bestrating.

Sopro BetonSteenVoeg is door zijn eigenschappen en sterkte afgestemd op 
de bijzonderheden van de beton bestrating.

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est volgens  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro Bestratingsvoeg zwaar belastbaar 
5 – 30 mm
Hydraulisch verhardende, zeer sterke voegmortel 
voor het voegen van natuursteenbestratingen 
met zware belastingen.

Sopro BetonSteenvoeg 5 – 30 mm
Cementgebonden, trashoudende, snel verhar-
dende voegmortel speciaal voor het voegen van 
betonbestratingsbedekkingen in de tuin- en 
landschapsbouw, geschikt voor middelmatige 
tot zware belastingen in de wegenbouw met 
vorst- en strooizout belasting. 
In het bijzonder afgestemd op de eigenschappen 
van beton bestrating (bijv. sterkte en 
temperatuur ver houding). Voor de vervaardiging 
van lange bouwwerken als bijv. goten, straten, 
kruispunten en voor het maken van oppervlak-
ken als bijv. marktplaatsen. 
Met Rijnlandse tras. 

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est volgens  

D
IN EN 1388

8
  WA

Vanwege de reeds genoemde verschillende eigenschappen tussen betonsteen en natuurstenen bestrating - hoofdzakelijk met 
betrekking tot de druksterkten en uitzettingscoëfficiënten - moeten verschillende voegvullers voor de respectievelijke stenen wor-
den gekozen. Dat wil zeggen dat de uiteindelijke sterkte van de voegvulling in principe altijd veel lager moet zijn dan die van de 
ingebouwde steen. Als de sterkte hoger is, kan de structuur schade oplopen in de vorm van gebarsten stenen of vervormingen 
in het oppervlak.

originel

Rijn se

TTrasras
e

land

originel

Rijn se

TTrasras
e

land
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Cementgebonden voegen

Reinigen van klein oppervlak met een spons-
spaan.

Reiniging door middel van spuitlans.

Mengen van de voegmortel met een mixer.

Reinigen van grote oppervlakken met een was-
machine.

Gemakkelijk vullen van de voegen vanwege uit-
stekende verloopeigenschappen van de voeg-
mortel.

Natuursteen bestrating met verschillende voeg-
breedten, veilig op te vullen met Sopro 
Bestratingsvoeg zwaar belastbaar.

Verwerking 
Natuursteen bestrating (straten)

Sopro Bestratingsvoeg zwaar belastbaar 5 – 30 mm
Cementgebonden, trashoudende, snel verhardende en zwaar belastbare voegmortel 
voor middelmatig tot zwaar belaste bestratingen en natuursteen, CG2 WA conform 
DIN EN 13 888. Chromaatarm conform verordening (EG) Nr. 1907/2006, aanhangsel 
XVII

• voor voegbreedten van 5 – 30 mm
• druksterkte ≥ 68 N/mm2

• bestand tegen mechanische borstelmachines
• zwaar belastbare mortelvoeg
• hoge scheurvastheid
• vermindert kalkhydraat uitbloeïngen
• snel beloop- en belastbaar
• bestand tegen vorst en dooizoutbelasting

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est volgens  

D
IN EN 1388

8
  WA

originel

Rijn se

TTrasras
e

land
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Cementgebonden voegen

Verwerking  
Betonsteen bestrating

Betonsteen bestrating goed voorbevochtigen.40 x 40 cm betonplaten gelegd in een dikbed op 
een draaglaag.

Ook groot formaat beton bestrating is met de 
gebonden bouwwijze te verleggen en cement-
gebonden te voegen.

Sopro BetonSteenvoeg is binnen enkele seconde  
te mengen.

Sopro BetonSteenvoeg staat vanwege zijn con-
sistentie een gemakkelijk aanbrengen en vullen 
van de voeg toe.

Sopro BetonSteenvoeg is op de bouwplaats 
door middel van het toevoegen van pigmenten 
op de kleur van de bestrating af te stemmen.

Het gemakkelijk reinigen van het vlak met een 
sponsband machine.

Reinigen van het vlak na het aanstijven van de 
voegmortel met een sproeier.

Door het toevoegen van pigmenten kan de 
BetonSteenvoeg met veel kleuren ingesteld wor-
den.
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Cementgebonden voegen

Vewerking  
Betonsteen bestrating

Let op: Betonbestratingsstenen mogen niet 
„vol“ gevoegd worden, dit betekent dat de voeg 
tot aan de afgeschuinde kant van de steen uit-
gewassen moet worden, opdat deze later geen 
schade oploopt.

Afgeschuinde kant van de steen vrijgewassen. 

Fout Juist

Afschilferingen aan de bovenkant van de steen 
vanwege een geheel gevulde voeg.

Schone vrijgelegde afgeschuinde kant van de 
beton bestratingssteen met een door pigment- 
toevoeging gekleurde afgestemde voegmortel.

Optimaal vrijgelegde afgeschuinde kant van de 
betonbestratingssteen.

Ook grote bestratingsstenen zijn op deze manier 
duurzaam te voegen.

Opmerking:
Vanwege hun vastheid en vormgeving (schuine zijde) mogen betonbestratingsstenen niet tot aan de bovenkant gevoegd 
worden. Door temperatuurbepaalde spanningen kan het, wanneer men niet oplet tot het afschilferen en schade aan de 
steen komen.

Schade

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est volgens  

D
IN EN 1388

8
  WA

originel

Rijn se

TTrasras
e

land

Sopro BetonSteenVoeg  
5 – 30 mm
Cementgebonden, trashoudend, snel verhardende voegmortel 
speciaal voor het voegen van beton bestratingen in de bouw 
van straten, tuinen en landschappen en voor middelmatige tot 
zware belasting in de stratenbouw. Bijzonder afgestemd op de 
eigenschappen van beton bestrating (bijv. sterkte en tempera-
tuur verhoudingen) Voor het maken van eindeloze bouwwer-
ken als bijv. goten, straten, kruispunten en voor het maken van 
oppervlakken als bijv. marktplaatsen.
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken13.1

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Zetten van straatstenen op gebonden drainerende 
draaglaag  
(middelmatige tot zware belasting):

Steensoort: _____________________ 
Oorsprong: _____________________ 
Formaat: _____________________ 
Kleur: _____________________ 
Oppervlak: _____________________

Aanbrengen van een drainerende beddingsmortel van met tras-
cement gebonden droge kant en klare mortel, met een korrel-
gradatie tot 8 mm zonder fijne deeltjes, op de eerder gereinig-
de, gebonden draaglaag.  
Morteldikte 4 – 5 cm, in het midden _______ cm. 

Aanbrengen van een cementgebonden, met kunststof veredelde 
hechtlaag als hechtbrug op de achterzijde van de straatsteen.  
Straatstenen „nat-in-nat“ hamervast in de beddingsmortel  
zetten en richten.

Materiaal: Sopro Drainage Mortel (DM 610), 
 Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748).

m²

020 Alternatieve positie: 
Zetten van straatstenen op ongebonden drainerende 
draaglaag  
(enkel lichte en middelmatige belasting):

Steensoort: _____________________ 
Oorsprong: _____________________ 
Formaat: _____________________ 
Kleur: _____________________ 
Oppervlak: _____________________

Aanbrengen van een drainerende beddingsmortel van met tras-
cement gebonden droge kant en klare mortel, met een korrel-
gradatie tot 8 mm zonder fijne deeltjes, op verdichte, ongebon-
den, drainerende kiezel of puin draaglaag.  
Morteldikte min. 8 – 10 cm, in het midden _______ cm. 

Aanbrengen van een cementgebonden, met kunststof veredelde 
hechtlaag als hechtbrug op de achterzijde van de straatsteen.  
Straatstenen „nat-in-nat“ hamervast in de beddingsmortel  
zetten en richten.

Materiaal: Sopro Drainage Mortel (DM 610), 
 Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748).

m²
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken 13.1

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

030 Voegen van natuursteen bestrating 
(middelmatige tot zware belasting):

Voegdoorsnede tot aangegeven voegdiepte vrijleggen. 
Bestrating grondig tot zat voorbevochtigen. 
Voegen van de natuursteen bestrating voor middelzware tot 
zware belasting met hydraulisch snel verhardende, trashouden-
de, zeer vaste Bestratingsvoegmortel (voor voegbreedten 
5 – 30 mm) met de slemmethode. 

Drukvastheid ≥ 45 N/mm². 
Voegbreedte in het midden: _____ mm. 
Voegdiepte: min. _____ mm. 
Vorst- en dooibestendig 
Afstand van de bewegingsvoeg 6 – 8 m. 

Materiaal: Sopro Bestratingsvoegmortel zwaar belastbaar (PFM).

m²

040 Voegen van betonsteen bestrating en goten 
(middelmatige tot zware belasting):

Voegdoorsnede tot aangegeven voegdiepte vrijleggen. 
Bestrating grondig tot zat voorbevochtigen. 
Voegen van de natuursteen bestrating voor middelzware tot 
zware belasting met hydraulisch snel verhardende, trashoudende 
Bestratingsvoegmortel (voor voegbreedten 5 – 30 mm) met de 
slemmethode. 

Drukvastheid voegmortel ≥ 30 N/mm². 
Voegbreedte in het midden: _____ mm. 
Voegdiepte: min. _____ mm. 
Vorst- en dooibestendig.  
Afstand van de bewegingsvoeg max. 5 m. 

Materiaal: Sopro BetonSteenVoeg (BSF 611).

m²

050 Bewegingsvoegen sluiten:

Bewegingsvoegen met elastische, op de straatsteen afgestemde, 
zwaar belastbare en weerbestendige voeg vullen.  
Kleur voeg ______.

Materiaal: Sopro PU-Kit (PUD 682).

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

– Sopro Drainage Mortel (DM 610)
– Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748)
– Sopro Bestratingsvoegmortel zwaar belastbaar (PFM)
– Sopro BetonSteenVoeg (BSF 611)
– Sopro PU-Kit (PUD 682).

m1
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken13.2

Reactieharsgebonden voegen

Voor de vervaardiging van waterdoorlaatbare bestratingsop-
pervlakken met gebonden voegmateriaal bevelen wij de 
toepassing van Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K aan.

Door het gebruik van monokorrel kwartszand als toeslag is 
de voegmortel na de uitharding waterdoorlatend, het 
oppervlak geld overeenkomstig met een bepaald voegaan-
deel als niet verzegeld.

Voor de bedding resp. draaglaag moet een drainerend mate-
riaal gebruikt worden, om regenwater in de ondergrond af 
te voeren. Zoals in de basisprincipes (hoofdstuk 13) is 
beschreven, is afhankelijk van de verkeersbelasting de draag-
laag en bedding te kiezen.

Door de combinatie van Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K 
met Sopro Drainage Mortel, verlegt op een geschikte draag-
laag,  wordt een compleet water doorlaatbaar, gebonden 
systeem opgebouwd, dat ondanks zware belastingen stand-
houdt.

Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K 
(2-componenten)
voor hogere verkeersbelasting
(vooertuigen)

Doorsnede van een drainerende bestratingsopbouw.

Bestrating op Sopro Drainage Mortel,  
gevoegd met Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K

1 Sopro Drainage Mortel

2 Sopro Hechtlaag Flex

3 Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K/Sopro Solitair® F20

B Drainerend beton of puinbed (draaglaag)

P Bestrating

Productaanbeveling

Drainerende bestratingsoppervlakken

Sopro Drainage Mortel

3P 1

1 3 P 2 B

Pl
at

en tot 2 cm dik

o
p

 Balkons en Terr
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se

n2 
cm

Optimale 
Waterafvoer-

capaciteit

Sopro Solitair® F20 
Voor geringe tot middelmatige 
verkeerslasten

Pl
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en tot 2 cm dik
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cm
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Waterafvoer-
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken 13.2

Reactieharsgebonden voegen

Verstevigde voegen bij ongebonden bouwwijze

De meeste verharde oppervlakken worden met de ongebonden bouwwijze gelegd. Maar de behoefte aan verstevigde 
voegenvullers neemt zowel in de particuliere sector als bij publieke klanten toe. Het nazanden of de uitwisseling van 
individueel verschoven stenen belastten het budget van steden en gemeenten steeds meer. Er zijn ook klachten dat 
bestratingen slecht begaanbaar zijn en ook met kinderwagens, rollators en rolstoelen moeilijk te berijden. 
Aangezien een ongebonden bestrating of plaatoppervlak altijd in beweging is, moeten cementgebonden voegen worden 
uitgesloten als een permanente oplossing! De rek bij breuk van de cementgebonden systemen is te laag om de resulte-
rende lengtewijzigingen als gevolg van temperatuurverschillen of verkeersbelastingen te kunnen absorberen. Het gevolg 
zou in aanzienlijke mate scheuren zijn en het daaropvolgende uitbreken van de mortel.

Reactieharsgebonden voegmortel

Een mogelijke oplossing zijn de reactieharsgebonden voegmortels met hun, in vergelijking met cementgebonden voeg-
mortels, elastische eigenschappen. Hiervoor moet het te voegen vlak goed worden voorbereid. De voegen moeten mini-
maal 4 tot 5 centimeter diep zijn en minimaal 6 tot 8 millimeter breed. De flanken van de stenen moeten schoon zijn en 
vrij van leemachtige componenten en plantenresten. 

2-componenten, wateremulgeerbare systemen (Sopro HF® Epoxy Bestratingsvoeg) zijn bijzonder goed geschikt omdat ze 
kunnen worden geslemd en met weinig moeite een goede tot zeer goede vulling van de voegen bereiken. Vanwege zijn 
verenigbaarheid met water, is de mortel ook vergevingsgezind bij matig weer tijdens de verwerking. Afhankelijk van het 
product wordt de voeg verdicht door middel van een voegijzer, door stampen of machinaal. Een drainage-effect wordt 
in dit geval niet gegeven en is verwaarloosbaar. De specifieke productinformatie moet in acht worden genomen.

vuldiepte 1/3 van de 
steendikte,  minstens 
echter 4 – 5 mm

1 Gebonden voegvulling 
(Sopro HF® Epoxy Bestra-
tingsvoeg)

2 Zand-/Split - bedding

1 2

Sopro HF® Epoxy Bestratingsvoeg
Gladde, wateremulgeerbare, harsge-
bonden mortel voor het vullen van de 
bovenste centimeter van de voeg.

Opmerking:

In de bestrate gebieden in de binnenstad wordt steeds meer de behoefte aan hechtende voegvullers uitgesproken. De 
oppervlakken zijn vaak ongebonden en meestal blootgesteld aan verkeer van auto's en vrachtwagens. Als de opper-
vlakken in hun bezinkgedrag tot rust zijn gekomen en geen vervormingen (sporen) vertonen, is opvullen met een door 
hars gebonden voeg beslist een optie. Veel oppervlakken die in de tussentijd zijn geproduceerd, zijn bekend uit de 
praktijk en werken met succes. Het creëren van een testoppervlak kan nuttig zijn bij het nemen van beslissingen.
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken13.2

Reactieharsgebonden voegen

Verwerking 
Verstevigde voeg bij ongebonden bouwwijze

Wie voegen bij de ingebonden bouwwijze naderhand wil verstevigen, 
moet eerst de voegen reinigen.

Aansluitend worden de voegen met een harsgebonden voegmortel, Sopro 
HF® Epoxy Bestratingsvoeg, gevuld.

Na afsluiting van de werkzaamheden is de bestrating aan het oppervlak 
gesloten, is onderhoudsarm en is aangenaam begaanbaar.

Met drukkracht en een speciaal gereedschap zijn ed vogen met weinig 
moeite te reinigen.

Door het machinaal aanbrengen bevat de voegmortel een bijzonder goede 
afdichtgraad.

Ook brede voegen zijn duurzaam optisch aantrekkelijk met Sopro HF® 
Epoxy Bestratingsvoeg te vullen.
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken 13.2

Reactieharsgebonden voegen

Waterdoorlatende verlegging en voegen 
van bestratingen

Beddingsmortel

Ondergrond

• gebonden draaglaag (drainerend) ➥ zware verkeerslasten

• verdicht kiezel-/puinbed ➥ lichte tot middelmatige verkeerslasten

Sopro Drainage Mortel 

Voeg

Sopro 1-K Bestratingsvoeg  
Voor geringe tot middelmatige ver-
keerslasten

Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 
2-K 
Lichte tot middelmatige verkeers-
lasten op kiezel- en puinbed en 
gebonden draaglagen

Sopro HF® Epoxy Bestratingsvoeg
Inzetbaar bij zware verkeerslasten op gebonden draaglagen, echter zon-
der drainerend effect. Na controle van de voorwaarden voor het vullen 
van voegen bij de ongebonden bouwwijze geschikt.

Sopro Hechtlaag Flex
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken13.2

Reactieharsgebonden voegen

Verwerking  
Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K voor waterdoorlatende bestratingen

Voorbevochtigen van de gereinigde, te voegen 
bedekking.

Toevoegen van harder aan het zand-harsmeng-
sel.

Het mengen van Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 
2-K onder toevoeging van water .

Verwerkbare Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K. Het voegvullend aanbrengen van de mortel. Het reinigen van de gevoegde bestrating.

Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K
2-componenten, oplosmiddelvrije, water emulgeerbare 
epoxyhars-voegmortelvoor bestrating en natuursteenbe-
dekkingen in bereiken met een lichte tot middelmatige 
belasting.

• voor voegbreedten vanaf 5 mm
• waterdoorlatend
• bestand tegen borstelmachines
• gemakkelijke verwerking
• inwasbaar
• bestand tegen vorst en dooizout

Bestand tegen hogedruk-

waterstraal
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken 13.2

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Zetten van bestrating op ongebonden drainerende 
draaglaag met gebonden beddingslaag 
(enkel lichte en middelmatige belasting):

Steensoort: _____________________ 
Oorsprong: _____________________ 
Formaat: _____________________ 
Kleur: _____________________ 
Oppervlak: _____________________

 
Aanbrengen van een drainerende beddingsmortel van met tras-
cement gebonden droge kant en klare mortel, met een korrel-
gradatie tot 8 mm zonder fijne deeltjes, op verdichte, ongebon-
den, drainerende kiezel of puin draaglaag.  
Morteldikte min. 8 – 10 cm, in het midden _______ cm. 

Aanbrengen van een cementgebonden, met kunststof veredelde 
hechtlaag als hechtbrug op de achterzijde van de straatsteen.  
Straatstenen „nat-in-nat“ hamervast in de beddingsmortel  
zetten en richten.

Materiaal: Sopro Drainage Mortel (DM 610), 
 Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748).

m²

020 Alternatieve positie: 
Zetten van straatstenen op gebonden drainerende 
draaglaag  
(middelmatige tot zware belasting):

Steensoort: _____________________ 
Oorsprong: _____________________ 
Formaat: _____________________ 
Kleur: _____________________ 
Oppervlak: _____________________

Aanbrengen van een drainerende beddingsmortel van met tras-
cement gebonden droge kant en klare mortel, met een korrel-
gradatie tot 8 mm zonder fijne deeltjes op gebonden, draineren-
de draaglaag.  
Morteldikte min. 4 – 5 cm, in het midden _______ cm. 

Aanbrengen van een cementgebonden, met kunststof veredelde 
hechtlaag als hechtbrug op de achterzijde van de straatsteen.  
Straatstenen „nat-in-nat“ hamervast in de beddingsmortel  
zetten en richten.

Materiaal: Sopro Drainage Mortel (DM 610), 
 Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748).

m²
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken13.2

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

030 Natuursteen bestrating voor middelmatige belasting  
drainerend voegen:

Voegdoorsnede tot aangegeven voegdiepte vrijleggen. 
Bestrating grondig tot zat voorbevochtigen. 
Voegen van de natuursteen bestrating voor middelmatieg bela-
sting met 2-componenten, oplosmiddelvrije, waterdoorlatende 
Epoxyhars-voegmortel (voor voegbreedten ≥ 5 mm) met de 
slemmethode. 

Drukvastheid ≥ 30 N/mm². 
Voegbreedte in het midden: _____ mm. 
Voegdiepte: min. _____ mm. 
Vorst- en dooibestendig.  
Afstand van de bewegingsvoeg 6 – 8 m. 

Materiaal: Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K (EPF).

m²

040 Bewegingsvoegen sluiten: 

Bewegingsvoegen met elastische, op de straatsteen afgestemde, 
zwaar belastbare en weerbestendige voeg vullen.  
Kleur voeg ______.

Materiaal: Sopro PU-Kit (PUD 682)

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

– Sopro Drainage Mortel (DM 610)
– Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748)
– Sopro Epoxy Bestratingsvoeg 2-K (EPF) 
– Sopro PU–Kit (PUD 682)

m²
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken 13.3

Dikgelaagde grote keramiek buitenshuis

Sinds enige tijd is het mogelijk om dikgelaagde grote keramische platen industrieel te produceren voor de vormgeving en 
bevestiging buitenshuis. Deze nieuwe generatie keramische platen is verkrijgbaar in vrijwel elke grootte en in een onbe-
perkte verscheidenheid aan oppervlakte afwerkingen.

Nieuwe generatie keramiek in verschillende formaten voor op terrassen. 

Het bijzondere aan de platen is hun dikte, die zich tussen 
2 - 3 cm bevindt. Afhankelijk van het latere gebruik van 
het oppervlak zijn verschillende verleg opties mogelijk. Het 
beslissende criterium is de te verwachte verkeersbelasting.

Natuurlijk is een vaste verlegging op een betonnen vloer-
plaat of een overeenkomstig dikke drainagemortel de beste 
oplossing gebleken. Helaas is dit niet altijd mogelijk of blijkt 
het te complex te zijn. Als dit het geval is, is het ook moge-
lijk om gedeeltelijk te bouwen. 

Het wordt afgeraden om de platen volledig los te leggen. 
Dit is soms te wijten aan het feit dat, ondanks hun dikte 
van 2 cm, de platen bij het belasten aan de rand van de 
plaat kunnen schommelen of verschuiven, met als gevolg 
dat het oppervlak overtanden en struikelranden krijgt. De 
reden hiervoor zijn de werkende hefboomkrachten en de 
onvoldoende vertanding van de platen met elkaar via hun 
flanken.

Vooral bij de aanleg van terrassen met bijbehorende ver-
keersbelasting biedt zich de boven genoemde gebonden of 
gedeeltelijk gebonden bouwwijze voor de verlegging van 
de platen aan. Klanten willen meestal een gesloten terras 
oppervlak welke gemakkelijk is te onderhouden en niet 
verandert in termen van vlakheid.

Keramische platen op een kiezelbed met verschillende belasting en het onaangename wip effect en de vorming van opstaande randen. 
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken13.3

Gedeeltelijk gebonden verlegging op terras-
sen

Als duidelijk is vastgelegd dat alleen voetgangersverkeer 
op het terras plaatsvindt, is een gedeeltelijk gebonden con-
structie mogelijk.

Om deze variant te laten werken, moet met bepaalde para-
meters rekening worden gehouden.

Opbouw:

• Verdicht en goed gedimensioneerde beschermende vorst-
laag.

• Beddingssplit – gebroken, scherpe korrel, verdicht.

• Randafwerking (kantstenen etc.).

• Verlegging van de platen met op de rugzijde opgekamde 
tegellijm (Sopro’s No.1 Flexlijm etc.) ter vertanding van de 
plaat met de split.

• Vullen van de voegen met Sopro Solitair® F20 door het 
inspoelen van de mortel d.m.v. waterslang.

• Nadat de Solitair voeg is uitgehard, blijft deze drainerend.

Tegellijm (Sopro’s No.1 Flexlijm –
Vertandingshechtbrug)

Beschermende vorstlaag  
(verdicht)

In de lijm ingebonden splitkorrels.  
Er ontstaat een ruwe en vertande  
rugzijde van de plaat, welke niet  
meer verschuift.

Sopro Solitair® F20 met ver-
hoogde vul- en verdichtings-
graad

Beddingssplit (gebroken  
korrel), 4 – 5 cm dik

Plaat

Lijm (bijv. Sopro’s No.1 Flexlijm) wordt op de 
rugzijde van de plaat wordt aangebracht.

De ingebonden splitkorrels zijn goed herkenbaar 
op de rugzijde.

Licht voegen van de Sopro Solitair® F20 middels 
waterslang en rubberen schuiver.

Sopro Solitair® F20
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken 13.3

Dikgelaagde grote keramiek buitenshuis

Bouw van een terras met 2 cm keramische platen met de gebonden bouwwijze

Inbouw van de ongebonden vorstbeschermingslaag. Verdichten van de ongebonden draag- en vorstbeschermingslaag.

Mengen van de drainerende mortel voor de beddingslaag met een dek-
vloerpomp.

Verdichten en afrijen van de drainerende mortellaag op de gewenste hoog-
te.

Opzetten van Sopro megaFlex S2 Flexlijm op de rugzijde van de plaat voor 
de verlegging met de Buttering-methode.

Verlegde afwerking, klaar voor het voegen met Sopro FlexVoeg plus.
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Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken13.4

Onze wegen en verkeersgebieden zijn onderhevig aan con-
stante verwering en overeenkomstig hoge verkeersbelastin-
gen. Dit leidt onvermijdelijk keer op keer tot schade die van 
invloed is op de verkeersstroom, die in het ergste geval zelfs 
in gevaar wordt gebracht.

Vaak zijn het slechts kleine onvolkomenheden (kuilen) in 
het wegdek, die snel moeten worden gerepareerd door 
de bouwterreinen en het wegenonderhoud. Vanwege het 
snelle hergebruik van de weg of het plein zijn oplossingen 
nodig die snel verwerkt kunnen worden en ook binnen 
korte tijd het berijden toestaan.

KoudAsfalt voor het opvullen van beschadigde bestratingen.

Sopro KoudAsfalt KA 655

Gebruikelijke schade aan onze wegen na een lange winter of zwaar ver-
keer.

Koudasfalt voor kleine oppervlakken en voor reparaties

Naast de beschadigde wegen zijn het vaak ook de vele 
kleine toepassingen waarbij bitumineus gebonden materia-
len nodig zijn. Vanwege de kleine hoeveelheden die nodig 
zijn is het gebruik, vanwege de logistieke inspanning, van 
heet asfalt alleen niet mogelijk. 

Hier is de Sopro KoudAsfalt het ideale materiaal voor het 
repareren of opknappen van kleine reparaties of kleine 
oppervlakken met minimale inspanning, zelfs bij lage tem-
peraturen.



511

Oppervlakken bevestigen in particuliere en openbare plekken 13.4

Koudasfalt voor kleine oppervlakken en voor reparaties

Een toegangshelling creëren. De KoudAsfalt wordt aangebracht ...

... en een beetje verhoogd over het oppervlak verdeeld. Voor het verdichten wordt het oppervlak met water vochtig gemaakt.

De KoudAsfalt wordt aansluitend met een  trilplaat verdicht. Het afgewerkte oppervlak kan gelijk na het verdichten worden begaan.  
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Basisprincipes

Het aanbrengen van de diklaag op de buitenwand van een kelder.

Betrouwbare bescherming van de bouwsubstantie tegen 
indringend water en vochtigheid. Dient niet alleen het 
behoud van de waarde van de woning, maar is ook door 
de wet bouwverordeningen in Duitsland voorgeschreven.

De voor kelderwerk (metselwerk + fundering) gebruikte 
bouwmaterialen, als bijv. holle betonblokken, kalkzandsteen, 
beton etc., voldoen welliswaar aan de statische eisen, maar 
zijn toch maar in sommige gevallen  waterondoorlaatbaar .

Vandaar dat de kelderconstructie, wanneer een afdichtlaag 
aangebracht wordt, tegen doorslaand vocht beschermd 
moet worden.

Sinds ongeveer 3 decennia hebben zich naast de oude 
bitumineuze baanafdichtingen zich de zogenaamde bitu-
mineuze dichtlaag  systemen bewezen.

In de „richtlijn voor de planning en uitvoering van 
afdichtingen van aarderakende bouwdelen met 
kunst stofgemodificeerde bitumendik lagen (KMB)-
aarderakende bouwdelen”– (KMB-Richtlijn)“ alsook  in 
de DIN 18195 (per 12/2011) is de uitvoering van afdich-
tingswerkzaamheden geregeld.

Doorslaggevend voor de belasting van de afdichting is de 
waterdoorlaatbaarheid van de vloer. Gemeten wordt, hoe 
snel water door de vloer wordt afgevoerd. Is de doorlaat-
baarheidswaarde k > 10 – 4 m/s, dan betekent dit, dat sijpel-
water met een snelheid van minstens 0,1 mm per seconde 
door de grond vloeit. Wordt deze waarde niet bereikt, dan 
heeft men te maken met een minder doorlaatbare vloer. 
In dit geval kan opgehoopt water druk op de afdichting 
uit-oefenen.

Het Sopro KelderDicht-Afdichtingssysteem is te ge-brui-
ken in de navolgende beschreven belastingsgevallen en 
voldoet in dit bereik aan al de technische vereisten. 
DIN 18195 onderscheidt vier belastingsklassen resp. 
belastingen door water, waartegen bouwwerken en aarde- 
rakende bouwdelen te beschermen zijn.

Uitvoeringsprotocol svp aanvragen
Info: +31 (0)30-60 50 214
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Basisprincipes

De vorige afdichtingsnorm DIN 18 195 werd herzien en opgesplitst in individuele normen met betrekking tot het respectie-
velijke toepassingsgebied. 

Deze algemene norm is in juli 2017 van kracht geworden. 

De wijzigingen met betrekking tot de bouwdelen die in contact staan met de grond worden hieronder beschreven.

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533

DIN 18 533 - afdichting van aarde rakende bouwdelen - is van toepassing op:

• Bodemvocht en niet drukkend water
• Van buiten drukkend water
• Niet drukkend water op met aarde overdekte plafonds
• Spatwater en vocht uit de bodem op de basis van muren
• Capillair water in en onder aarde rakende wanden

Beschrijft de uitvoering van de afdichting met baanvormig
en vloeibaar te verwerken afdichtingsmaterialen en bestaat dus uit drie delen:

Deel 1 Vereisten, planning en uitvoeringsprincipes
Deel 2 Afdichtingen met baanvormige afdichtingsmiddelen
Deel 3 Afdichtingen met vloeibaar te verwerken afdichtingsmiddelen
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Basisprincipes

DIN 18 533-1 tot-3

Wat nieuw is, is dat in de context van waterbelasting niet langer sprake zal zijn van belastingsgevallen, maar van de zoge-
naamde invloed van water.

Water inwerkende klassen

1. W1-E Bodemvocht en niet-drukkend water

2. W1.1-E
Bodemvocht bij aarde rakende wanden en vloerplaten op / in sterk doorlatende grond  
k > 10-4 m/s

3. W1.2-E
Bodemvocht en niet-drukkend water bij aarde rakende wanden en vloerplaten op / in gering doorla-
tende grond k ≤ 10-4 m/s met drainage conform DIN 4095

4. W2-E Drukkend water (bij aarde rakenden wanden, vloerplaten en plafonds) 

5. W2.1-E Matige inwerking van drukkend water tot 3 m dompeldiepte van de afdichtingsbouwdelen

6. W2.2-E Hoge inwerking van drukkend water boven 3 m dompeldiepte

7. W3-E
Niet drukkend water op met aarde bedekte plafonds  
(tot 10 cm damhoogte op de afdichting)

8. W4-E
spatwater en bodemvocht op de muurbasis en capillair water in en onder muren  
(zonder damhoogte; muurbasis geldt van 20 cm onder het maaiveld tot 30 cm  
boven het maaiveld)
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Basisprincipes

Gemeten grondwaterstand (DIN 18 533-1)

Op de af te dichten oppervlakken kan vloeibaar water alsook bodemvocht met verschillende intensiteit inwerken. De invloed 
van de aarde op de waterdichtheid is afhankelijk van de locatie van het gebouw en de heersende situatie.
De gemeten grondwaterstand moet bij het gebouw beoordeelt worden.

Dit hangt af van:
1. de natuurlijke weersafhankelijke fluctuatie van 
  het grondwaterpeil, 
 alsook de gemeten grondwaterstand (HGW)

of

2. de gemeten hoogwaterstand (HHW)

Opgemerkt moet worden dat de hogere waarde 
bepalend is voor de planning

“Zonder object specifieke concrete bevindingen, 
moet de HGW worden gebruikt op terreinopper-
vlakken of in geval van lokale overstromingsrisi-
co‘s op de hoogte van de hoogste HHW die moet 
worden aangenomen.“

GOK = maaiveld HGW = gemeten grondwaterstand  
HHW= gemeten hoogwaterstand

GL

DGL / DHL

Klasse W1-E Bodemvocht/niet drukkend water

W1.1-E bodemvocht bij vloerplaten

GOK = maaiveld HGW = gemeten grondwaterstand HHW= gemeten hoogwaterstand

Situation I

50 cm

GL

DGL / DHL
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Basisprincipes

W1.1-E bodem sterk waterdoorlatend (k > 10-4 m/s)

GOK = maaiveld HGW = gemeten grondwaterstand HHW= gemeten hoogwaterstand

GOK = maaiveld HGW = gemeten grondwaterstand HHW= gemeten hoogwaterstand

stark wasserdurchlässig

50 cm

„ohne Dränung“

GOK

HGW / HHW

wenig durchlässig

„mit Dränung“

Dränung

30 cm

GOK

HGW / HHW

W1.2-E Bodem weinig waterdoorlatend (k < 10-4 m/s)
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Basisprincipes

Klasse W2-E  Drukkend water

W2.1 – E Matig drukkend water tot 3 m dompeldiepte
 a door opstuwend water

W2.1-E Matig drukkend water tot 3m dompeldiepte
 a ≤ 3 m dompeldiepte in het grondwater

GOK = maaiveld HGW = gemeten grondwaterstand HHW= gemeten hoogwaterstand

GOK = maaiveld HGW = gemeten grondwaterstand HHW= gemeten hoogwaterstand

      ≤  3 m

„ohne Dränung“

k ≤  10-4 m/s

Situation I

GOK

HGW / HHW

      ≤  3 m
beliebig

Situation II

GOK

HGW / HHW
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Basisprincipes

W2.1-E Matig drukkend water tot 3 m dompeldiepte
 a ≤ 3 m dompeldiepte bij hoogwater (HHW)

W2.2-E  Hoge inwerking van drukkend water boven 3m dompeldiepte
 a zonder drainage
 a stuwwater meer dan 3 m 
 a minder waterdoorlatende bodem

GOK = maaiveld HGW = gemeten grondwaterstand HHW= gemeten hoogwaterstand

GOK = maaiveld HGW = gemeten grondwaterstand HHW= gemeten hoogwaterstand

      ≤  3 mbeliebig

Situation III

GOK

HGW / HHW

      ≥  3 m

wenig durchlässig

Situation I

GOK

HGW / HHW
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Basisprincipes

W2.2-E Hoge inwerking van drukkend water boven 3 m dompeldiepte
 a grondwater/hoogwater meer dan 3 m
 a bij hoge stand is de afdichting meer dan 3 m drukwater belast

W3-E Niet-drukkend water op met aarde bedekte plafonds
 a sijpelend regenwater
 a afvoer zonder vorming van opstuwing (afschot, drainage)
 a opstuwhoogte mag de 10 cm niet overschrijden

GOK = maaiveld HGW = gemeten grondwaterstand HHW= gemeten hoogwaterstand

GOK = maaiveld HGW = gemeten grondwaterstand HHW= gemeten hoogwaterstand

      ≥  3 m
beliebig

Situation II

GOK

HGW / HHW

      ≥  30 cm

GOK

HGW / HHW
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Basisprincipes

W4-E Spatwater en bodemvocht op de wandbasis alsook capillairwater in en onder wanden
 a op de wandbasis is in het algemeen met belastingen 20 cm onder GOK en 30 cm boven GOK te 
 rekenen, andere dan waterbelastingklassen zijn relevant.

GOK = maaiveld

Splash water

Rising capillary water

GL 30 cm

20 cm

Regenwater dat binnendringt in de spouwmuur van dub-
belwandig metselwerk.

GOK = maaiveld HGW = gemeten grondwaterstand HHW= gemeten hoogwaterstand

> 50 cm

GL

DGL / DHL

30
20

30
20
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Toewijzing van het type afdichting (afdichtingsmaterialen)

Naast de waterinwerkingsklasse, moet, met betrekking tot de keuze van het geschikte type afdichting (afdichtingsmateriaal), 
rekening worden gehouden met mogelijke scheuren in de af te dichten ondergrond en de latere toepassing van het af te 
dichten oppervlak.

Basisprincipes

Scheuren – Scheurklassen

Scheuren in de ondergrond zijn niet volledig te voorkomen. Cruciaal voor de evaluatie zijn echter mogelijke scheurbreedte-
veranderingen van de bestaande scheuren of nieuwe scheuren.

De op te brengen afdichting moet de te verwachten scheurbreedte veranderingen schadevrij kunnen opnemen.

Indeling van de scheurklassen

R 1-E (gering) ≤ 0,2 mm Nieuwe scheurvorming/verandering van de scheurbreedte

R 2-E (matig) ≤ 0,5 mm Nieuwe scheurvorming/verandering van de scheurbreedte

R 3-E (hoog) ≤ 1,0 mm
Nieuwe scheurvorming/verandering van de scheurbreedte en  
scheurverplaatsing ≤ 0,5 mm

R 4-E (zeer hoog) ≤ 5,0 mm
Nieuwe scheurvorming/verandering van de scheurbreedte en  
scheurverplaatsing ≤ 2,0 mm

Scheurvorming in een af te dichten wand.
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Basisprincipes

Toepassing ruimtegebruiksklasse waterinwerkingsklasse
scheur-
klasse

afdichtings- 
materiaal

Sopro-Product

aarde rakende 
wand + plint RN 1-E tot RN 3-E W1.2-E en W4-E

R 1-E tot  
R 3-E

PMBC*
Sopro Kelder-
Dicht Super+ 
(KPS 652)

RN 1-E tot RN 2-E W1.2-E en W4-E R 1-E
scheuroverbrug-
gende MDS

Sopro ZR Turbo 
XXL (ZR 618)

RN 1-E tot RN 3-E W2.1-E
R 1-E tot  
R 3-E

PMBC*
Sopro Kelder-
Dicht Super+ 
(KPS 652)

aarde rakende 
vloerplaat RN 1-E tot RN 3-E W1.1-E

R 1-E tot  
R 3-E

PMBC
Sopro Kelder-
Dicht Super+ 
(KPS 652)

RN 1-E tot RN 2-E W1.1-E R 1-E
scheuroverbrug-
gende MDS

Sopro ZR Turbo 
XXL (ZR 618)

RN 1-E tot RN 3-E W2.1-E
R 1-E tot  
R 3-E

PMBC*
Sopro Kelder-
Dicht Super+ 
(KPS 652)

RN 1-E tot RN 3-E
W1.1-E

R 1-E tot  
R 4-E

koude zelfkle-
vende Bitumen 
afdichtingsrol 
met HDPE - KSK

SoproThene® 
(878)

W1.2-E
SoproThene® 
(878)

met aarde bedekte 
plafond platen

RN 1-E tot RN 3-E W3-E
R 1-E tot  
R 3-E

PMBC*

*met VersterkingsinlegMDS = scheuroverbruggende minerale DichtlaagPMBC = met kunststof gemodificeerde Bitumen diklagen  

Ruimte gebruiksklasse

De ruimte gebruiksklassen definiëren de vereisten aan het afdichtmateriaal op basis van het te beschermen gebied met 
betrekking tot de droogte van de ruimtelucht en de betrouwbaarheid van de afdichting.. 

RN 1 – E (lage vereiste)
lage vereiste voor de droogte van de ruimtelucht  
(ondergrondse parkeergarage, magazijn etc.)

RN 2 – E (gemiddelde vereiste)
gebruikelijke vereiste voor de droogte van de ruimtelucht  
(lounges, opslagruimten)

RN 3 – E (hoge vereiste)
hoge vereiste voor de droogte van de ruimtelucht  
(ruimte voor computers (IT))

RN 1 RN 2 RN 3
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Opbouw afdichting buitenwand van kelder

Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag

1 Sopro ZR Turbo XXL of  
Sopro TurboDichtlaag 2-K (Pos. 030)

2 Sopro ZR Turbo XXL of 
Sopro TurboDichtlaag 2-K (Pos. 030)

3 Hollijst met Sopro RAM 3®  
Renovatie- & Uitvlakmortel (Pos. 040)

4 Sopro KelderDicht Voorstrijk Concentraat,  
Sopro KelderDicht Voorstrijk (Pos. 050)

5 Sopro KelderDicht-Wapening (Pos. 100)

6 Sopro KelderDicht Super+, 
Sopro KelderDicht 2-K (Pos. 90/100)

7 Tweede afdichtingslaag bij metselwerk met  
Sopro ZR Turbo XXL od Sopro TurboDichtlaag 2-K 
(Pos. 030)

8 Voegen van metselwerk met Sopro RAM 3®  
Renovatie- & Uitvlakmortel (Pos. 020) 

9 Sopro KelderDrainageSysteem (Pos. 120)

MW  Metselwerk, holle stenen, kalkzandsteen etc.

U Fundering/vloerplaat

6

5

9

6

MW

7

8

4

2

3

U

1
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Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag

Kelderafdichting aansluitend bereik van de fundering

1 Horizontale afdichting met  
Sopro Dichtlaag Flex 1-K of 
Sopro TurboDichtlaag 2-K;  
alternatief muur afdichtband 
(Pos. 030)

2 Hollijst met Sopro RAM 3®  
Renovatie- & Uitvlakmortel 
(Pos. 040)

3 Wandafdichting/Bitumen-Diklaag 
(2de laag)  
met Sopro KelderDicht Voorstrijk  
Concentraat o Sopro Kelder Dicht 
 Voorstrijk (Pos. 050)  
en Sopro KelderDicht Super+  
of Sopro KelderDicht 2-K  
(Pos. 090/100)

4 Spatwater bescherming met  
Sopro ZR Turbo XXL (Pos. 030)

5 Afdichting tegen van  
binnen drukkend water  
(tot ca. 50 cm hoogte) met Sopro 
ZR Turbo XXL of Sopro Turbo-
Dichtlaag 2-K (Pos. 030)

6 Drainage- en beschermingslaag,  
Sopro KelderDrainageSysteem  
(Pos. 120)

7 Voegen metselwerk 

B Vloerplaat/WO-Beton

E Dekvloer op scheidingslaag 

K Tegellijm Sopro‘s No. 1 opgezet 
als hechtbrug voor de opvolgende 
stuc 

P Buiten stuc 

R Drainage leiding 

S Bekleding van de fundering 

P

3

6

4

3

R

K

S

6

7

1

5

1

7

2 1 B E
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Om tijd te besparen worden veel kelders op de bouwplaats uit prefabdelen samengesteld. Om zeker te zijn dat de kelder 
ook op de naden van ieder element afgedicht is, worden deze gebieden met een kunststofgemodificeerde dichtlaag onder 
toevoeging van een bewapeningsweefsel afgedicht. De laag die hierboven op komt moet met een breedte van ca. 50 - 60 
cm vervaardigd worden en kan naar keuze uitgevoerd worden met Sopro Kelderdicht Super + resp. Sopro Kelderdicht 2-K. 

Waterondoorlaatbare (WO) betonnen prefabkelder

Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag

A

B

A
B

Sopro KelderDicht 
Super+/

Sopro KelderDicht 2-K
met

Sopro KelderDicht-
wapening 

in situ betonPrefab
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Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag

Als in de planning vast staat, dat de betonplaat niet van WO-beton vervaardigd wordt en dat het gebouw toch tegen indrin-
gen vocht beschermd moet worden, dan moet het vloeroppervlak eveneens afgedicht worden. 
Dat betekent, dat op een vooraf vervaardigde schoonheidslaag van magerbeton met een bitumen-diklaag een afdich-
tings-vlak wordt gemaakt. Na de droging wordt het afdichtvlak met een scheidingslaag afgedekt en de vloerplaat met beton 
gestort. Als de wanden zijn gemaakt wordt de wand afdichting op het voetpunt van de vloerplaat overlappend met het 
afdichtvlak van de vloer samengevoegd.

Kelder zonder WO-betonplaat

Sopro KelderDicht Super+

of Sopro KelderDicht 2-K 
(2de laag)

Scheidingslaag
(Folie)

Horizontale afdichting van  
Sopro TurboDichtlaag 2-K of  

Sopro ZR Turbo XXL
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2. Smeer werkzaamheden
– vorming van holle lijsten
– vullen van open voegen in metselwerk
interne hoeken alsook aansluitingen van wan-
den en vloeren moeten als een holle lijst met  
Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel 
(radius 4 – 5 cm) gemaakt worden.

3. Voorstrijk
Voorstrijken van beton of metselvlakken met 
Sopro KelderDicht Voorstrijk Concentraat, 
oplosmiddelvrije met water te verdunnen voor-
strijk-concentraat of met Sopro Kelder Dicht  
Voorstrijk, kant en klaar op basis van bitumen 
emulsie.

1. Horizontale- en veiligheidsafdichting
Cementgebonden, 2-componenten, snel 
doordrogende,  flexibele en zeer zuinige 
reactie-afdichting. Voor het afdichten van 
buitenwanden van kelders op oude bitumenaf-
dichtingen, als horizontale afdichting op vloer-
platen, als negatieve afdichting, voor het verlij-
men van isolatie- en beschermingsplaten, voor 
bouwwerk sanering, afdichting van funderingen 
en horizontale afdichting, voor het verlijmen en  
voeren van licht schachten, voor afvalwater-
houders tot 10 m waterkolommen,  fon-
teinen, plantenbakken en in de tuin- en 
landschapsbouw. Optimale standvast-
heid voor een eenvoudigere verwerking. 
Zeer flexibel door MicroGum®-
Technologie. 

Sopro Dichtlaag Flex 1-K en Sopro 
TurboDichtlaag 2-K zijn flexibele, cementge-
bonden scheuroverbruggende, hydrau lisch ver-
hardende dichtlagen voor het afdichten van de 
buiten- en binnenwanden van kelders alsook 
voor funderingen, vloeren, waterhouders etc.

Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag

4. Bitumen-Diklaag
Aanbrengen van een Bitumen-Diklaag voor het 
vervaardigen van een flexibele, scheuroverbrug-
gende constructie afdichting met Sopro 
Kelder Dicht Super+ of Sopro Kelder Dicht 
2-K.

Vereiste minimale droge laagdikte:

• bij bodemvocht en niet opstuwend sijpel- 
water 3 mm

• bij niet drukkend water, matige  
belasting 3 mm

• bij opstuwend sijpelwater en van 
buitenaf drukkend water 4 mm

moet worden overwogen en nageleefd.

Sopro KelderDrainSysteem
Bitumenverdragende drainage- en beschermmat 
uit polystyreen. Aan de achterkant voorzien van 
een drukverdelende folie en een drukstabiel fil-
tervezel uit polypropyleen. Optimale bescher-
ming voor afdichtingen met Sopro KelderDicht 
Super+, Sopro KelderDicht 1-K, Sopro 
KelderDicht 2-K, Sopro KMB Flex 1-K, Sopro 
KMB-Flex 2-K en Sopro ZR Turbo XXL. De druk-
verdelende folie aan de achterkant garandeert 
een zekere bescherming bij later optredende 
veranderingen of zetting van de grond. Voldoet 
aan de eisen aan beschermlagen voor bouwwer-
ken volgens DIN 18195 (deel 10) alsook de 
drainage voor de bescherming van bouwplaat-
sen volgens DIN 4095 en de richtlijnen voor 
planning en uitvoering van afdichtingen met 
kunststofgemodificeerde bitumendiklaag afdich-
tingen. 

Productaanbevelingen

Sopro KelderDicht-Bewapening
Bitumen- en alkalibestendig, kunststofomman-
teld glaszijdeweefsel voor de versterking en con-
trole van laagdikten van bitumen diklagen bij de 
vervaardiging van flexibele en scheuroverbrug-
gende constructieverbindingen tegen opstu-
wend sijpelwater volgens DIN 18195 (deel 6) en 
van buitenaf drukkend water. Wordt bij afdich-
tingen van Sopro KelderDicht Super+, Sopro 
Kelder Dicht 1-K, Sopro KelderDicht 2-K, Sopro 
KMB Flex 1-K en Sopro KMB Flex 2-K ingezet.

Sopro KelderAfdichtrol
FFlexibel, weefselgecacheerd afdichtband van  
kunststofge modificeerd bitumen voor de over-
brugging van constructieverbindingen met 
afdichtingen van Sopro Kelder Dicht Super+, 
Sopro KelderDicht 1-K, Sopro KelderDicht 2-K, 
Sopro KMB Flex 1-K, Sopro KMB Flex 2-K en 
Sopro ZR Turbo XXL.

• Afdichtingsrol • Bewapeningsweefsel • Drainage- en beschermmat

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH
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Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag

Structurele eisen

Alle ondergronden moeten vast, draag-
krachtig en vrij van hechtingsverminde-
rende stoffen (ontkistingsmiddel, stof, vuil 
etc.) zijn. 
Voor de uitvoering van het metselwerk 
wordt met Sopro ZR Turbo XXL of Sopro 
Turbo Dichtlaag 2-K een hori zon  tale afdich-
ting tegen opstijgend vocht op de funde-
ring of de vloerplaat aangebracht. Conform 
Merk  blad der Deutschen Bauchemie e.V. 
(uitgave 05/2010) kan een hori zon tal e 
afdichting in het metselwerk met een mine-
rale Dicht  laag (bijv. Sopro ZR Turbo XXL) 
worden uitgevoerd (geen afdichting con-
form DIN 18 195).

In principe moeten niet draagkrachtige 
lagen gecoat worden, Hierbij geopende 
holle plekken moeten voor het afdichten 
gesloten worden. 

Ondergronden met veel holtes (bijv. puim-
steen, rastertegels alsook betonnen opper-
vlakken) moeten altijd worden geëgaliseerd 
voor de afdichtingsmaatregelen. Dit kan 
met minerale pleisters, plamuren (P II, P III) 
of door een kraslaag met Sopro Kelder   Dicht 
Super+ of Sopro KelderDicht 2-K worden 
gedaan. Bij een kraslaag met Sopro Kelder-
Dicht Super+ of Sopro Kelder Dicht 2-K moet 
van te voren Sopro Kelder Dicht Voorstrijk 
Concentraat of Sopro Kelder Dicht Voorstrijk 
aangebracht worden. 
Voordat Kelder Dicht Voorstrijk Concentraat 
of Sopro Kelder Dicht Voorstrijk aangebracht 
wordt moeten losse bestandelen met een 
bezem verwijderd worden. Stof kan worden 
gedetecteerd met een eenvoudige veegtest 
en moet ook worden geëlimineerd.

De ondergrond moet vrij zijn van bramen 
en scherpe randen. Randen die zich in het 
af te dichten gebied bevinden, moeten 
worden weggenomen of worden gebro-
ken. 

Interne hoeken en wand-vloeraansluitin-
gen moeten worden gevormd met holle 
lijsten. Bewezen is het wanneer de hollijst 
met een straal van 4 - 5 cm met Sopro 
RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel wordt 
uitgevoerd.

2 Aanwezige mortelresten moeten wor-
den afgesneden om bramen gelijk te 
maken. Cementlijmlagen kunnen met 
een Flex worden verwijderd.

3 Slecht gevoegde voegen en uitsparingen 
van meer dan 5 mm moeten worden af-
gesloten met  Sopro RAM 3® Renovatie- 
& Uitvlakmortel.

4 Om schade aan de bitumenafdichting 
te voorkomen als gevolg van metsel-
werk dat aan de achterzijde met vocht is 
doorgeslagen, wordt een tussenafdich-
ting met Sopro ZR Turbo XXL of Sopro 
TurboDichtlaag 2-K aangebracht in het 
plint- en basisgebied.

5 In het hoekgebied tussen de vloerplaat 
en het wandgedeelte wordt een groef 
gevormd met Sopro RAM 3® Renovatie- 
& Uitvlakmortel.

6 Nadat ze zijn gereinigd, moeten de af te 
dichten oppervlakken, voordat ze wor-
den afgedicht, worden voorbehandeld 
met Sopro KelderDicht Voorstrijk con-
centraat of Sopro KelderDicht Voorstrijk.

1 De horizontale barrière van bijv. Sopro 
ZR Turbo XXL of Sopro TurboDichtlaag 
2-K kan gemakkelijk worden geslemd 
op het voorbevochtigde fundatiebeton.



DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen14.1

532

Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag

Verwerking van Sopro Kelderdicht Super+

7 Sopro Kelderdicht Super+ is een 1-com-
ponent, snel regenvaste en snel doordro-
gende Bitu men- Diklaag met een hoog 
oppervlakte prestatie en een geringe laag-
dikte afname bij doordroging..

8 Bij de verwerking van Sopro Kelderdicht 
Super+ is geen toevoeging van een poe-
dercomponent nodig voor een snellere 
droging. Ook niet bij opstuwend sijpelwa-
ter of van buitenaf drukkend water (vol-
gens DIN 18195 deel 6) 

10 Sopro Kelderdicht Super+ wordt met een 
10 mm kam aangebracht en aansluitend 
glad gemaakt. Bij arbeidsonderbrekingen 
wordt het materiaal tot op nul “uitgetrok-
ken“ en aansluitend kan er overlappend 
verder gewerkt worden.

11 Op de betonbodem wordt Sopro 
 Kelderdicht Super+ in gelijkmatige dikte 
over de hollijst en de sokkel getrokken.

13 Wordt een zware belasting, bijv. door op-
stuwend sijpelwater of van buitenaf druk-
kend water (volgens DIN 18195 deel 6) 
verwacht, dan wordt ter versterking Sopro 
Kelder dicht-Bewapening met minstens 
10 cm overlapping in de eerste laag Sopro 
Kelder dicht Super+ gewerkt.

14 Na afronding van het afdichtingsvlak wor-
den de geschikte lichtschachten gemon-
teerd op het aansluitingsgebied, afge-
smeerd met Kelderdicht Super+.

15 Als het om grotere oppervlakken gaat is 
het zinvol om de Bitumen-Diklaag met 
een geschikte machinetechniek met de 
spuitmethode aan te brengen.

9 Omdat Sopro Kelderdicht Super+ niet ge-
roerd hoeft te worden, kan de Bitumen-
Dik laag direct uit de verpakking verwerkt 
worden. Buiten dat Sopro Kelder dicht Su-
per+ gesmeerd kan worden kan het ook 
gespoten worden..

12 Het aanbrengen gebeurt in twee lagen. 
Het aanbrengen van de tweede laag moet 
onmiddellijk na droging van de eerste laag 
volgen, echter op zijn vroegst de volgende 
dag.
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18 Na volledige doordroging worden ge-
schikte Drainage- of isolatieplaten, bijv. 
Sopro KellerDrainSysteem, op de af-
dichting verlijmd. Hiervoor wordt Sopro 
Kelder Dicht Super+ volledig op de platen 
verdeeld.

19 Naast hun drainerende en isolerende 
functie beschermen de platen de afdich-
ting tegen beschadigingen tijdens de op-
vulwerkzaamheden van de vulgroef en 
ook daarna.

22 De rand van het isolerende element wordt 
door middel van Sopro TurboDichtlaag 
2-K of Sopro ZR Turbo XXL en een inleg 
van Sopro Bewapening  dicht in de afdich-
ting van de kelder geïntegreerd.

20 Mocht de kelder isolatie hebben, dan 
moet op de plaatsen van de kelderramen 
een isolerend element gebruikt worden. 

23 De afdichting van het isolatie-element 
volgt langs de omtrek.

21 De elementen worden waterdicht verlijmd 
aan de buitenkant van de keldermuur met 
Sopro TurboDichtlaag 2-K of  Sopro ZR 
Turbo XXL.

24 Na de afdichtingswerkzaamheden volgt 
de installatie van de lichtschacht.

16 Spuiten van de Bitumen-Diklaag met de 
pomp Inomat M8 van de firma Inotec.

17 Spuiten van de afdichting op de bouw-
plaats.

Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag

Verwerking van Sopro Kelderdicht Super+
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Als de afdichtingswerkzaamheden van de kelder zijn afgesloten, volgt in de regel het actuele vullen van de werkruimte. Deze 
moet in lagen met de juiste tussenverdichtingen uitgevoerd worden en mag niet met bouwafval, ongeschikte uitgegraven 
aarde of andere verontreinigingen in het vulmateriaal volgen.
Om bij het vulproces resp. bij toekomstig optredende verzakkingen de duurzaamheid en de functionaliteit van de afdichting 
niet in gevaar te brengen, is het absoluut noodzakelijk de afdichting met een adequaat beschermfolie etc. te beschermen. 
De Sopro Kelder Drainagemat is een drainage- en beschermmat, die een op de rugzijde gecacheerde, drukverdelende  
glijfolie bezit. Mogelijke verzakkingen van de bodem worden door het systeem geabsorbeerd, zonder dat de afdichting 
eveneens beschadigd wordt.

Kelder Drainage Systeem

Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag

Afscheuren van de afdichting vanwege missende glijlagen tussen de 
afdichtingen en de verzakkende bodem.

Grote verzakkingen vanwege de verkeerde bijvul- en verdichtingswerk-
zaamheden. Vanwege de missende glijfolie is een beschadiging van de 
afdichting niet te voorkomen.

Verzakkingen in de bijgevulde werkruimte.

1

1 Drainage- en beschermlaag,  
Sopro KelderDrainSysteem met glijlageneffect.
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Voor aanvoerpijpen moeten in prin-
cipe doorvoerleidingen voorgeschreven 
worden. Is het een belastingsgeval met 
“bodemvocht en niet opstuwend sijpel-
water“, dan kan de doorvoering, zoals 
op de foto uitgevoerd, in de afdichting 
geïntegreerd worden. 

Is het een belastingsgeval met „opstu-
wend sijpelwater“, dan moet op een 
los/vast flensconstructie teruggegrepen 
worden. 1 Allereerst wordt een hollijst van Sopro 

RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel ge-
maakt.

2 Na uitharding van de hollijst wordt het op-
pervlak van de leiding met een staalborstel 
of grof schuurpapier opgeruwd

4 Na droging van de voorstrijk resp. de gron-
dering wordt over de leiding Sopro Kelder-
dicht Super+ of Sopro Kelderdicht 2-K aan-
gebracht. Ook dit volgt in twee lagen.

3 Om een betere hechting van de Bitumen 
diklaag aan de leiding te garanderen, 
wordt met een kwast Sopro Kelder Dicht 
Voorstrijk Concentraat of Sopro KelderDicht 
Voorstrijk aangebracht.

Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag

Doorvoering van leidingen

Doorvoering van leiding door de buitenwand van een kelder
Belastingsgeval: opstuwend sijpelwater.

Doorvoering van leiding door een kelderwand
Belastingsgeval: bodemvocht/niet stuwend sijpelwater op de vloerplaat en 
op de wanden.

≥ 5 cm

≥ 5 cm

Hohlkehle aus 
Sopro RAM 3® Renovier- & 
AusgleichsMörtel

Sopro Racofix® 2000 
oder Sopro Racofix® 8700 
Montagemörtel

Sopro KellerDicht Super+ 

oder Sopro KellerDicht 2-K 
(2 Aufträge)

Drainage- und Schutzschicht
Sopro KellerDrainSystem

Rohr anrauen und mit 
Sopro KellerDichtGrundierung 
Konzen trat oder Sopro Keller-
DichtVoranstrich vor behandeln!

Manschette aus  Kunststoff-
dichtungs bahn (mit Vlies- 
oder Gewebe ka schier ung im 
Randbereich)

Rohr

Sopro KellerDicht Super+ 

oder Sopro KellerDicht 2-K 
2 Aufträge mit 
Sopro KellerDicht-Armierung

Quetschdichtung

Losflansch

Festflansch
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Het meten van de  
laagdikten

Alle maatregelen voor de afdichting 
van het bouwwerk moeten in principe 
gedocumenteerd worden. Voor de 
belastingsgevallen 5 en 6 is de docu-
men tatie van de resultaten bindend 
voorgeschreven (min. 20 metingen per 
uitvoerings object resp. per 100 m2).

De meetpunten moeten diagonaal 
over het vlak verdeeld worden. Op 
plekken met gecompliceerde details, 
als bijv. leidingdoorvoeringen, moet de 
meetpunt dichtheid verhoogd worden.

Als er een bewapening/versterking in 
de in de afdichting verwerkt wordt, dan 
moet de laagdikte van de twee lagen 
afzonderlijk gecontroleerd worden.

1 De enkele laag wordt met een laagdikte-
meter op zijn natte laagsterkte gemeten.

2 De bij de natte laagdikte meting verkregen 
waarden worden met een uitvoeringspro-
tocol gedocumenteerd.

3 Voor de meting van de droge laagdikte 
wordt een referentietest gemaakt en onder 
de voorwaarden van de bouwplaats opge-
slagen. De drogingsgraad wordt met een 
insnede door het materiaal verkregen. Al-
leen bij volledig droging mogen de isolatie- 
of drainageplaten verlijmd worden.

Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag

Scheidingsnaden van  
gebouwen

Zowel bewegingsvoegen als ook schei-
dingsnaden van gebouwen moeten 
met Sopro Kelder dicht afdichtband 
afgedicht en functioneel overbrugt 
worden. Een laag over de voegen aan-
brengen is ontoelaatbaar.

1 Voor de overbrugging van een schei-
dingsnaad van een gebouw wordt op de 
gegrondeerde ondergrond een kamlaag 
bijv met Sopro KelderDicht Super+, opge-
zet.

2 Het Sopro Kelder Afdichtband wordt om 
een volzatte inbinding te garanderen inge-
bed in de kamlaag en met een gladspaan 
volvlakkig aangedrukt.

Detailuitvoeringen
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Mochten oude kelderoppervlakken, vanwege het feit dat ze niet dicht zijn, in de raming van een sanering opnieuw afgedicht 
worden, dan moet van te voren de oude afdichtingslaag op verdraagzaamheid van het materiaal alsook op draagkracht 
getest worden. Het identificeren van de oude lagen is met eenvoudige middelen mogelijk.

Oude vrijgelegde kelderafdichting.

Bruine kleuring: het oppervlak is oplosbaar. Het gaat hier met grote zeker-
heid om een bitumenlaag.
Het oppervlak kan na reiniging (verwijdering van vuil en aarde) met een  
Bitumen-Diklaag, bijv. Sopro KelderDicht Super+, bewerkt en afgedicht 
worden.

Wistest met een zachte doek en benzine.

Geen kleuring: het oplossen van de oude laag is niet aangetoond. Het gaat 
hier met zeer grote zekerheid om een teerpeklaag.

Sanering van oude kelderoppervlakken

Test:

Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag

„Wistest“
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Laag moet gecoat worden, omdat het bewerken met een bitumendiklaag 
zo niet mogelijk is.

1 Het bewerken van het oppervlak, na reiniging, bijv. met Sopro ZR 
Turbo XXL.

2 Versterken met Sopro KelderDicht-Bewapening.

3 Het afsmeren van het bewapeningsweefsel. 4 Na de uitharding van bijv. Sopro ZR Turbo XXL is het optioneel af-
dichten met een Bitumen-Diklaag, bijv. Sopro KelderDicht Super+, 
mogelijk.

Teerpeklaag
Oplossing 1

Oplossing 2

Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Ondergronden voorbereiden:

Reinigen van de ondergronden (metselwerk/plamuur/gewapend 
beton) van hechtingsverminderende stoffen, stofresten grondig 
opzuigen. Materiaal opnemen en verwijderen. Snijd uitstekende 
mortelresten af, nivelleer bramen.

m²

020 Uitvlak werkzaamheden:

Verdiepingen, lege voegen ≥ 5 mm en uitsteeksels met hydrau-
lisch uithardende, trashoudende, standvaste spachtelmassa vul-
len en uitvlakken. 

Materiaal: Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel  
 (RAM 3 454).

m²

030 Tussenafdichting in het gebied van de muurbasis (zool) en 
fundering:

Om de bitumineuze afdichting tegen doorgeslagen vochtigheid 
uit het metselwerk te beschermen, brengt u een flexibel, 
cementgebonden dichtlaag aan op de mat-natte, voorbevochtig-
de ondergrond in ten minste twee bewerkingen. Laat elke laag 
drogen, totale droge laagdikte min. 2,0 mm. Hoogte vanaf OK 
muurvoet ca. 50 cm. 

Materiaal: Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618)

m²

040 Hollijsten vormen:

Vormen van een hollijst langs het laagste punt van de muur,   
alsook op opgaande interieur hoeken, met hydraulisch verhar-
dende, trashoudende, standvaste spachtelmassa. Radius 4 – 5 
cm. De verwerking volgt „nat-in-nat“ op de van te voren aange-
brachte kunststofemulsie. 

Materiaal: Sopro Hechtemulsie (HE 449),  
 Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel  
 (RAM 3 454)

m1

050 Voorstrijk:

Aanbrengen van een oplosmiddelvrije voorstrijk op basis van 
bitumenemulsie ter voorbereiding van de minerale ondergrond 
voor de latere bitumineuze afdichting. Laat de voorstrijk drogen.

Materiaal: Sopro KelderDichtVoorstrijk Concentraat (KDG 751),  
 Sopro KelderDichtVoorstrijk (KDV 681).

m²

060 Afdichting van bewegings-  
en scheidingsvoegen van gebouwen:

Afdichtband van polypropyleen (flexibel polyolefine) over bewe-
gingsvoegen en scheidingsvoegen van gebouwen in een kam-
vulling met bitumen diklaagmateriaal en druk het geheel aan 
met een gladspaan. 

Materiaal: Sopro KelderDichtBand (KDB 756).

m1
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

070 Afdichting van buisdoorvoeringen, belasting van 
bodemvocht, niet-accumulerend kwelwater 
(DIN 18 195-4):

Het vormen van een groef zoals een coronair rond de pijpdoor-
voer met hydraulische verharder, trashoudende, vaste vulstof. 
Straal 4 - 5 cm. De verwerking vindt plaats “nat-in-nat” in de 
eerder aangebrachte kunstharsemulsie. Mechanisch opruwen en 
reinigen van het oppervlak van de buis. Voorstrijken van de 
geruwde buis met oplosmiddelvrije bitumenvoorstrijk laat voor-
strijk drogen. De verbinding van de oppervlakte afdichting met 
de doorvoer wordt gemaakt door het bitumen dikklaag materi-
aal in twee gangen op de voorgestreken buis te leiden.

Materiaal: Sopro Hechtemulsie (HE 449),  
 Sopro RAM 3® Renovatie- & UitvlakMortel  
 (RAM 3 454), 
 Sopro KelderDichtVoorstrijk Concentraat (KDG 751), 
 Sopro KelderDichtVoorstrijk (KDV 681)

St.

080 Afdichting van buisdoorvoeren met losse vaste flens,  
belastinggeval van zich ophopend kwelwater 
(DIN 18 195-6):

Reinig de vaste flens van losse en scheidende stoffen. Vaste flens 
met een met kunststof gemodificeerde bitumen diklaag in ten 
minste twee bewerkingslagen met inleggen van bitumen- en 
alkali-bestendig wapeningsweefsel, totale droge laagdikte min. 
4 mm. Installeer de losse flens na het uitharden van het afdich-
tingsmateriaal. De aansluiting op de oppervlakte afdichting moet 
dubbel gelaagd en overlappend zijn.

Material: Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652), 
 Sopro KelderDicht 2-K (KD 754), 
 Sopro KelderDicht-Wapening (KDA 662).

St.

090 Oppervlakte-afdichting met bitumen diklaag, belasting 
van de bodemvochtigheid, niet-accumulerend kwelwa-
ter (DIN 18 195-4):

Afdichting van muuroppervlakken, muurbodems en plinten 
tegen bodemvocht en niet-accumulerend kwelwater (DIN 18 
195-4) met polystyreen gevulde, oplosmiddelvrije, met kunststof 
gemodificeerde bitumen diklaag. Het afdichtingsmateriaal moet 
worden aangebracht in ten minste twee bewerkingen met 
behulp van de spatel- of sproeimethode. Laat de lagen elke keer 
drogen. Totale droge laagdikte min. 3 mm.

Materiaal: Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652), 
 Sopro KelderDicht 2-K (KD 754).

m²
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

100 Oppervlakte-afdichting met bitumen diklaag, belasting 
van de bodemvochtigheid, accumulerend kwelwater 
(DIN 18 195-6):

Afdichting van muuroppervlakken, muurbodems en plinten 
tegen bodemvocht en accumulerend kwelwater (DIN 18 195-6) 
met polystyreen gevulde, oplosmiddelvrije, met kunststof gemo-
dificeerde bitumen diklaag met inleg van een bitumen en alkali-
bestendige, met kunststof beklede glaszijdeweefsel. 
Het afdichtingsmateriaal moet worden aangebracht in ten min-
ste twee bewerkingen met behulp van de spatel- of sproeime-
thode. Laat de lagen elke keer drogen. Totale droge laagdikte 
min. 4 mm.

Materiaal: Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652), 
 Sopro KelderDicht 2-K (KD 754), 
 Sopro KelderDicht-Wapening  (KDA 662).

m²

110 Testen van de laagdikte en droging:

De laagdikte controle vindt plaats in verse staat door het meten van de 
natte laagdikte.  
Per object of per 100m2 minimaal 20 metingen.

Controle van de droging uitvoeren op een referentiemonster dat wordt 
aangebracht met behulp van een wig-snijmethode. Het referentiemon-
ster moet worden geplaatst op een monster van de ondergrond dat 
aanwezig is op het uit te voeren object (bijv. baksteen) en vervolgens 
worden opgeslagen in de uitgraving. De tests moeten dienovereenkom-
stig worden gedocumenteerd en aan de klant worden overgedragen.

Psch.

120 Aanbrengen van drainage- en beschermende matten:

Aanbrengen van een drielaags bitumen-compatibele noppenmat 
als beschermende laag en verticale oppervlaktedrainage met fil-
tervlies en op de achterkant een drukverdelende film. 

of 
 
Oppervlakverlijming van hardschuim isolatiepanelen als bescher-
mende laag en thermische isolatie (omtrekisolatie) met bitumen-
diklaag op de uitgeharde oppervlakte-afdichting

Materiaal: Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652) of gelijkwaardig, 
 Sopro KelderDicht 2-K (KD 754) of gelijkwaardig, 
 Sopro KelderDrainage Systeem (KDS 663) of gelijk- 
 waardig 

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

– Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618),
– Sopro Hechtemulsie (HE 449),
– Sopro RAM 3® Renovatie & UitvlakMortel (RAM 3 454),
– Sopro KelderDicht Voorstrijk Concentraat (KDG 751),
– Sopro KelderDicht Voorstrijk (KDV 681),
– Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652),
– Sopro KelderDicht 2-K (KD 754),
– Sopro KelderDichtBand (KDB 756),
– Sopro KelderDicht-Wapening (KDA 662),
– Sopro Kelder Drainage Systeem (KDS 663)

m²
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Volgens DIN 18533 kunnen afdichtingen tegen bodem
vocht en niet stuwend sijpelwater op vloerplaten met koud 
zelfklevende Bitumen  afdichtband, het zogenaamde KZK
band, uitgevoerd worden.

Het SoproThene® Bitumen afdichtband is een koud 
zelfklevende Bitumen afdichtband (KZKband) voor een 
zekere, flexibele, scheuroverbruggende en economische 
bouwwerkafdichting, die aan de eisen conform DIN 
18533 voldoet.

Vanwege de verwerkbaarheid bij temperaturen van 5 °C 
tot +30 °C is die SoproThene® Bitumen afdichtband bijna 
het hele jaar te gebruiken. 

Met zijn op elkaar afgestemde systeem componenten is het 
SoproThene® Bitumen afdichtband een zekere en economi
sche oplossing voor een duurzame bouwwerkafdichting. 
Het laat zich snel en gemakkelijk met de zekerheid van een 
gegarandeerde laagdikte verwerken. Het systeem is gelijk 
water en regenvast, de bouwput kan onmiddellijk gevuld 
worden.

De SoproThene® Bitumen afdichtbaan kan ook voor het 
afdichten van balkons en terrassen, van vlakke garage
daken, van keldervloeren, binnen alsook bij de oud en 
nieuwbouw ingezet worden.

Flexibele bouwwerkafdichting conform DIN 18195  
met SoproThene® Bitumen-Afdichtingsrol

Flexibele Bitumen Afdichtingsrol

Systeemcomponenten:

1 SoproThene® BitumenAfdichtingsrol

2 SoproThene® Hoekband

3 SoproThene® Kleefband (zelflassend band

4 SoproThene® Afsluitband Vlies

5 SoproThene® Afsluitband Aluminium

Afdichten van een kelder conform DIN 18 1954 met SoproThene® 
BitumenAfdichtingsrol.

1

2 3 4 5

1

2 3 4 5
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Opbouw afdichting van de buitenwand van een kelder

Flexibele Bitumen Afdichtingsrol

Sopro KelderDrainSysteem SoproThene® 
Bitumen-Afdichtingsrol

Hollijsten met Sopro RAM 3® 
Renovatie- & Uitvlakmortel

Bij fundering:  
Sopro ZR Turbo XXL 

of Sopro TurboDicht- 
laag 2-K

Horizontale afsluitlaag 
van Sopro ZR Turbo XXL 

of Sopro TurboDicht- 
laag 2-K

Muurafsluitbaan  
(alt. Sopro ZR Turbo XXL of 
Sopro TurboDicht-laag 2-K)

Voegen repareren met 
Sopro RAM 3® Renovatie &  

Uitvlakmortel

SoproThene®  
Voorstrijk

SoproThene®  
Afsluitband Aluminium of 

SoproThene® Afsluitband Vlies
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Flexibele Bitumen Afdichtingsrol

Open voegen met Sopro RAM 3® 
Renovatie- & Uitvlakmortel sluiten

Voorstrijken met  
SoproThene® Voorstrijk 

SoproThene®  
Bitumen-Afdichtingsrol Sopro KelderDrainSysteem

SoproThene®  
Afsluitband Vlies

Stuc buiten

waterwerende  
bekleding fundering

SoproThene®  
Bitumen-Afdichtingsrol

Sopro  
KelderDrainSysteem

Drainage 
conform DIN 4095 
(wanneer noodzakelijk)

Hollijst met  
Sopro RAM 3® Renovatie-  
& Uitvlakmortel

Muur afsluitbaan  
(alt. Sopro ZR Turbo XXL of  
Sopro TurboDicht- 
laag 2-K) 

Sopro ZR Turbo XXL 

Sopro ZR Turbo XXL of  
Sopro TurboDicht- 
laag 2-K 

Muur afsluitbaan  
(alt. Sopro ZR Turbo XXL of  
Sopro TurboDicht- 
laag 2-K) 

Horizontale afsluiting van  
Sopro ZR Turbo XXL of  
Sopro TurboDicht- 
laag 2-K 
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Flexibele Bitumen Afdichtingsrol

3. Voorstrijk
SoproThene® Voorstrijk is een oplossingsvrije, 
kant en klare voorstrijk op basis van bitumen  
rubber ter voorbehandeling van minerale 
ondergronden voor de navolgende afdichting 
met SoproThene® Bi tu menAfdichtingsrol bij 
temperaturen van 5 °C tot +30 °C.

4. Bitumen Afdichtingsrol
SoproThene® Bitumen-Afdichtingsrol is een 
koud zelfklevende, radondichte, flexibele bitu
men afdichtingsrol uit met kunstof gemodifi
ceerde bitumen voor de afdichting van bouw
werken conform DIN 18 195 deel 4 en 5 (mati
ge belasting) alsook voor het afdichten van 
balkons en terrassen.

• met vulkanisatie stroken van pure 
bitumen massa (50 mm breed)

• van -5 °C tot +30 °C verwerkbaar
• gelijk water- en slagregendicht
• scheuroverbruggend
• met officiële testrapporten 

SoproThene® Kleefband  
(zelflassend band)
Dubbelzijdig, zelfklevend, zelflassend, scheurvast 
kleefband van een sterk klevende Bitumen
rubbermassa in combi natie met de afdich ting van 
Sopro Thene® Bitumen Afdichtingsrol voor een 
overlappings en naadgebied dat waterpas is en 
voor een zekere afdich ting van hoeken en 
gecompliceerde details alsook voor het bevesti
gen van isolatie of drainagematten.

SoproThene® Hoekband
Zelfklevend, flexibel, scheuroverbruggend hoek
band van met kunststof gemodificeerd bitumen, 
dat is  aangebracht op een scheurvrije draagfolie. 
Aan beide zijden voorzien van een 50 mm brede  
vulkanisatierand van pure bitumenmassa. Voor het 
zeker afdichten van hoeken en randen alsook in 
hollijst en overgangsgebieden van de vloerplaat 
met de wand in combinatie met SoproThene® 
Bitumen afdichtrand.

SoproThene® Afsluitband Vlies
Zelfklevend, scheuroverbruggend universeel  
afdichtband op butylrubberbasis in combi natie 
met de afdichting van SoproThene® Bitumen 
Afdichtingsrol voor de bovenste baanafsluiting 
van loodrechte vlakken en voor de baanafslui
ting van vlakken die waterpas zijn. Over het 
afsluitvlies kan gestucd en gelijmd worden.

SoproThene® Afsluitband Aluminium
Zelfklevende, UVbestendige aluminium afsluit
band in combinatie met de afdich ting met 
SoproThene®  Bitumen Afdichtingsrol voor de 
bovenste baanafsluiting van loodrechte vlakken 
alsook voor de baanafsluiting bij vlakken die 
waterpas zijn.

5. Drainage- en beschermmat
Sopro KelderDrainSysteem is een bitumenver
dragende drai nage en beschermmat van poly
styrol met aan de rugzijde gecacheerd, druk
verdelend folie en een drukstabiel  Polypropyleen 
filtervlies voor afdichtingen met SoproThene® 

Bitumen Afdichtingsrol. 
Voldoet aan de eisen die aan beschermlagen 
volgens DIN 18195 (deel 10) wordt gesteld 
alsook aan de drainage voor het beschermen 
van bouw installaties volgens DIN 4095.

Productaanbevelingen

2. Afsmeer werkzaamheden
– vormgeving hollijsten
– vullen van open voegen van metselwerk
Interne hoeken alsook aansluitingen op wanden 
en vloeren moeten als hollijst met Sopro RAM 3® 
Renovatie- & Uitvlakmortel (radius 4 – 5 cm) 
uitgevoerd worden.

1. Horizontale- en veiligheidsafdichting
Cementgebonden, 2-componenten, snel 
doordrogende, flexibele en zeer zuinige 
reactie afdichting. Voor het afdichten van de 
buitenwanden van kelders op oude bitumen  
afdichtingen, als horizontale afdichting op vloer
platen, als negatieve afdichting, voor het verlij
men van isolatie en beschermingsplaten, ter 
sanering van bouwwerken, afdichting van fun
deringen en horizontale afdichting, voor  het 
verlijmen en aanwerken van lichtschachten, 
voor afvalwaterhouders tot 10  m waterzui-
len, fonteinen, plantenbakken en in de 
tuin- en landschapsbouw. Optimale stand-
vastheid voor eenvoudigere verwerking. 
Zeer flexibel door MicroGum®-Technologie. 

Sopro Dichtlaag Flex 1-K en Sopro 
TurboDichtlaag 2-K zijn flexibele, cementge
bonden, scheuroverbruggende, hydrau lisch ver
hardende Dichtlagen voor het afdichten van 
kelder, buiten en binnenwanden alsook voor 
funderingen, vloeren, waterhouders etc.

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH
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3 Op maat snijden van de benodigde 
SoproThene® delen.

2 Opplakken van SoproThene® Kleefband 
(zelflassend band) op de binnen en buiten
hoeken.

1 Wandoppervlak voorbereid met Sopro
Thene® Voorstrijk.

6 Na het opplakken de SoproThene® 
goed aandrukken.

5 Opplakken van de SoproThene® delen 
op het midden van het SoproThene  
Kleefband. (zelflassend band).

4 Verwijderen van de beschermingsfolie van 
de SoproThene® kleefband. (zelflassend 
band).

8 Verwijderen van het beschermpapier met 
ongeveer 2530 cm.

9 Aanzetten van de SoproThene®  
Af dichtingsrol op de kelderwand.

7 De deelstukken moeten overlappend ver
lijmd worden.

Instructie voor het zetten van de SoproThene®  Bitumen-Afdichtingsrol

Flexibele Bitumen Afdichtingsrol



DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen 14.2

547

12 Aandrukken van SoproThene® over het 
gehele wandoppervlak.

11 Verwijderen van het beschermende papier.10 Het zuiver stellen en aandrukken.

15 Het makkelijker maken van de werk
zaamheden door markeringen voor het 
overlappen van de volgende baan.

14 Naad is met SoproThene® Kleefband  
(zelflassend band) extra verzekerd.

13 Beschermpapier volledig verwijderen en 
op de naad SoproThene® Kleefband (zelf
lassend band) overlappend verlijmen.

17 Afgedicht oppervlak met voetpunt.16 Het zetten van de volgende baan.

Instructie voor het zetten van de SoproThene®  Bitumen-Afdichtingsrol

Flexibele Bitumen Afdichtingsrol
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DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen (KSK-rollen) 

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Ondergronden voorbereiden:

Reinig de ondergronden (metselwerk / gips / gewapend beton) 
en verwijder eventuele hechting reducerende stoffen. Stofresten 
grondig stofzuigen. Materiaal opnemen en weggooien. Snijd 
uitstekende mortelresten af, nivelleer bramen.

m²

020 Egalisatie werkzaamheden:

Verdiepingen, lege voegen ≥ 5 mm en breuken vullen met 
hydraulisch uithardende, trassbevattende, standavste nivelleer en 
uitvlakken. 

Materiaal: Sopro RAM 3® Renovatie & UitvlakMortel  
 (RAM 3 454).

m²

030 Eventuele positie:  
Tussenafdichting op plekken muurvoet  
(vloerplaat) en sokkel:

Ter bescherming van de koude zelfklevende afdichtingsbaan 
tegen doorslaand vocht vanuit het metselwerk, flexibele, cem-
entgebonden dichtlaag op de matvochtige ondergrond in min. 
twee lagen aanbrengen. Laat elke laag drogen, totale droge 
laagdikte min. 2,0 mm. Hoogte vanaf OK muurvoet ca. 50 cm. 

Materiaal: Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618), 
 Sopro TurboDichtlaag 2-K (TDS 823).

lfm

040 Holkeel vormen:

Het vormen van een holkeel langs de voet van de muur (vloer-
plaat) evenals op stijgende binnenhoeken met hydraulisch ver-
hardende, trashoudende standvaste nivelleer. Straal 4 - 5 cm. De 
verwerking vindt „nat-in-nat“ plaats in de eerder aangebrachte 
kunststofemulsie. 

Materiaal: Sopro Hechtemulsie (HE 449),  
 Sopro RAM 3® Renovatie & UitvlakMortel  
 (RAM 3 454).

lfm

050 Voorstrijken van de vloeren en wanden:

Aanbrengen van een kant-en-klare, oplosmiddelvrije voorstrijk 
op basis van rubber-bitumen ter voorbereiding van de minerale 
ondergrond voor de latere opname van koude zelfklevende 
afdichtingsbanen. Laat de voorstrijk drogen.

Materiaal: SoproThene® Voorstrijk (879).

m²
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DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen (KSK-rollen) 

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

060 Plak de afdichtingstape in hoeken en randen:

Bevestig dubbelzijdige, zelfklevende lastape op overgangen tussen 
muur en vloer, binnen- en buitenhoeken en holkelen. Maak verbin-
dingen overlappend door de beschermende film af te trekken. 
Verwijder de beschermfolie in de resterende delen net voor het ver-
lijmen van de KSK-baan.

Materiaal: SoproThene® Lijmband (Lastape) (878).

m²

070 Pijpdoorvoeringen afdichten:

Dubbelzijdige, zelfklevende lastape op buisdoorvoeringen aanbren-
gen. Maak verbindingen overlappend door de beschermende film 
af te trekken.

Materiaal: SoproThene® Lijmband (Lastape) (878).

m²

080 Oppervlakkenafdichting met KSK-baan, belastingsgeval 
bodemvocht, niet stuwend sijpelwater  
(DIN 18 195-4):

Afdichten van de wanden, muurvoeten en sokkels tegen 
bodemvocht en niet stuwend sijpelwater (DIN 18 195-4) door 
het opplakken van passend gesneden koude zelfverlijmende, fle-
xibele bitumen afdichtbanen. 
De banen op het af te dichten opervlak uitrollen, volledig en 
zonder vouwen verlijmen en door middel van een rubberen rol 
goed aandrukken, overlapping onderling min. 10 cm.

m²

090 Zichtbare afsluiting van de banen:

Opplakken van een aluminium-afsluitband als zichtbaar blijvende, 
UV-bestendige baanafsluiting.

Materiaal: SoproThene® Afsluitband Aluminium (878).

lfm

100 Overwerkbare baanafsluiting:

Opplakken van een overwerkbare, met vliesgecacheerde, zelfkle-
vende butylrubber band op de plaatsen van de baanafsluiting als 
drager voor nivelleer en tegels. 

Materiaal: SoproThene® Afsluitband Vlies (878).

lfm
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DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen (KSK-rollen) 

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

110 Aanbrengen van Drainage- en beschermingsmatten:

Aanbrengen van een drie-lagige bitumenverdragende noppen-
mat als beschermlaag en loodrechte vlakdrainage met filtervlies 
en rugzijdige, drukverdelend folie. 

of 
 
Verlijmen van hardschuim isolatiepanelen als beschermende laag 
en thermische isolatie (omtrekisolatie) met bitumendiklaag op de 
uitgeharde oppervlakte-afdichting

Materiaal: Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652) of gelijkwaardig, 
 SoproThene® Kleefband (878), 
 Sopro Kelder Drainage Systeem (KDS 663) of gelijk- 
 waardig 

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

– Sopro Hechtemulsie (HE 449)
– Sopro RAM 3® Renovatie & UitvlakMortel (RAM 3 454)
– SoproThene® Voorstrijk (879)
– SoproThene® Voorstrijk W (876)
– SoproThene® Bitumen-Afdichtbaan (878)
– Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652)
– Sopro Kelder Drainage Systeem (KDS 663)
– Sopro Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618)
– Sopro TurboDichtlaag 2-K (TDS 823)

m²
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Cementgebonden dichtlagen hebben altijd een belangrijke 
rol gespeeld bij het beschermen van gebouwen tegen 
vocht. Ze zijn gemakkelijk om mee te werken en werken 
ook wanneer de omstandigheden op de werkplek niet 
altijd optimaal zijn (bijv. natte ondergrond, enz.).

Hun hechting op bijna alle gangbare materialen op de 
bouwplaats is onovertroffen, met het voordeel dat op 
cementgebonden afgedichte oppervlakken met andere 
materialen verder kan worden gewerkt. Dit kan enerzijds 
een pleistermortel maar kunnen ook tegellijmen zijn, bij-
voorbeeld in de omgeving van de fundering van de woning.

Systeemafdichtingen bij tegels en platen

Bitumenvrije cementgebonden Reactie-afdichting

Tegels en platen hebben al decennia lang gemodificeerde, cementgebonden dichtlagen gebruikt. Deze worden met succes 
gebruikt voor het afdichten van doucheruimten tot containers (zwembaden) met water onder druk.

Een tegelverlegging in een dunbed (morteldikte ca. 1 - 5 
mm) wordt dan uitgevoerd op de oppervlakken die op deze 
manier zijn afgedicht.

Onder gemodificeerde, cementgebonden dichtlagen ver-
staat men in het algemeen dat ze flexibel worden aan-
gepast door geschikte additieven en kunnen aldus bewe-
gingen van de ondergrond (fijne haarscheurtjes) zonder 
schade absorberen. Bij tegelverleggingen vindt het afdich-
tingsproces meestal plaats op reeds voorbereide oppervlak-
ken van de binneninrichting. Dit is van toepassing op qua 
maat nauwkeurige, gladde en gesloten pleister- of dek-
vloeroppervlakken en bouwmaterialen uit de droogbouw. 
Daarom zijn de bestaande producten zo ontworpen dat 
ze  in dunne lagen (1 - 2 mm dikke lagen) kunnen worden 
aangebracht. Afdichten van een bekken met de sproei methode  met een cementgebon-

den flexibele dichtlaag (bijv. Sopro Dichtlaag 2-K).
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Afdichten in de ruwbouw

Bitumenvrije cementgebonden Reactie-afdichting

De omhulling van het gebouw heeft al bescherming nodig tegen doordringend vocht tijdens de ruwbouwfase , dit bete-
kent in een tijd waarin de aangetroffen oppervlakken (metselmuren / onbewerkte betonnen vloerpanelen) de gebruikelijke 
ruwbouw toleranties en ruwheid laten zien, die een zeer dun gelaagde en filigrane toepassing, zoals gebruikelijk in de 
tegeltechniek nog niet toestaan.
Voor het productieproces betekent dit dat het afdichtmiddel zodanig moet worden ontworpen dat oneffenheden, gaten 
of holtes in het oppervlak van de ondergrond in één keer kunnen worden opgevuld en afgedicht. 

De Sopro ZR Turbo XXL is een verdere ontwikkeling in het assortiment van de Sopro Dichtlagen, die zich richten op de 
speciale kenmerken van de ruwbouw en daar universeel kunnen worden gebruikt. Dit betekent dat de Sopro ZR Turbo XXL 
universeel kan worden gebruikt voor afdichtingen, van vloerplaat tot metselwerk tot container. 

Sopro ZR Turbo XXL staat luchtig op de troffel, zodat holtes en oneffenhe-
den in een dikke laag kunnen worden gesmeerd

Gemetselde wand Afdichten van een betonnen opstaande rand op een dak.
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Bitumenvrije cementgebonden Reactie-afdichting

Inzetgebieden van de Sopro ZR Turbo XXL

Voor maatregelen tegen opstijgend vocht: Voor de buitenmuren van kelders

Voor containers, fonteinen, stortbakken, bloembakken:
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Verwerking van Sopro ZR Turbo XXL

Bitumenvrije cementgebonden Reactie-afdichting

Het aanbrengen van Sopro ZR Turbo XXL op oude dragende teer- en bitumenverven is als nieuw afdichtmiddel probleem-
loos mogelijk.

3 Gemakkelijk aanbrengen van de Sopro ZR 
Turbo XXL op een gemetselde wand.1+2 Aanmengen van de componenten tot een homogene, makkelijk te verwerken  

 mortel.

Aanbrengen van Sopro ZR Turbo XXL op de gereinigde oude afdichting. Met Sopro ZR Turbo XXL afgedicht oppervlak.

Sopro ZR Turbo XXL tijdens het verwerkingsproces opgezet en aansluitend 
glad gemaakt.

Afgedichte funderingsmuur

Afdichten van een funderingsmuur
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Betonsanering 15 

Basisprincipes

Beton heeft zich door zijn bijzondere eigenschappen op alle 
gebieden in de bouw gevestigd als een betrouwbare en niet 
meer weg te denken, belangrijk bouwmateriaal.

Alhoewel beton een „zeer goedaardig en makkelijk te ver-
werken“ bouwmateriaal is, welke op statisch zwaar belaste 
gebieden alsook voor ontwerpen ingezet wordt, kan ook  
beton na geruime tijd, door invloeden van buitenaf, schade 
krijgen.

Als wij spreken over een betonnen bouwwerk, dan hebben 
wij het niet alleen over een bouwwerk van een ingenieur 
(een brug of een tunnel), maar ook over een balkonplaat 
of balustrade, een trapbordes of trap, waaraan schade als 
bijv. barsten vaak herkenbaar zijn.

Door het gegeven, dat de beton in ver binding met wape-
ning, welke de trekkrachten in het bouwdeel opnemen, 
voor het grootste deel altijd aan statische opgaven moet 
voldoen, mag deze schade niet verwaarloost worden, 
maar moeten in de gaten gehouden worden en tijdig 
gerenoveerd worden. Voor de renovatie moet aan de ver-
eiste voorschriften worden voldaan.

Wij spreken hier van de ZTV-ING alsook de richt lijn 
„Bescherming en renovatie van betonnen bouwdelen“ (SIB) 
in de Duitse Commissie voor Staalbeton (DafStb), waar het 
behoud van beton zijn oorsprong vindt.

Onderbewapening  
aan trekkracht onderworpen  
„statisch relevant“ 

Balkon bewapeningslaag Betonbalken, -plafond of -draagbalk

belasting belasting

bovenbewapening  
aan trekkracht onderworpen 
„statisch relevant“ 
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Basisprincipes

Te onderscheiden zijn de sanering op basis van leeftijd als- 
ook de sanering van jonge bouwdelen, welke op proble-
men bij de vervaardiging (door gebrekkige verdichting van 
het beton – grindnesten, plekken met open poriën, door-
schijnend, vrijliggend staal, transport schades als het afbre-
ken van randen, etc.) terug te voeren is.

De sanering van oudere bouwwerken resp. bouwdelen 
maakt een omvangrijke analyse en sanering noodzakelijk.

Het zogenaamde kwaliteitstaalbeton heeft de eigenschap, 
vanwege de van nature hoge alkaliteit van het bewape-
ningsstaal – ondanks een zekere doorvochtiging van het 
beton– tegen roestvorming te beschermen.

Door de veroudering van het beton en de over de jaren 
heen plaatshebbende solidificatie van het beton vindt de 
zogenaamde carbonatatie plaats, waardoor de natuurlijke 
pH-waarde van het beton (normaal.≥12) tot 9 en minder 
afneemt.

Ca(OH)2 + CO2       CaCO3 

Bereikt deze carbonatatiegraad het bewapeningsstaal, 
welke met weinig centimeters beton bedekt is, dan is bij 
contact met water roestvorming het gevolg. Dit heeft 
weer tot gevolg, dat de dwarsdoorsnede van het staal ver- 
minderd wordt (invloed op de statische draagkrachtigheid). 
Gelijktijdig ontstaat door de roest een volumevergroting, 
waardoor de betonbedekking kan losspringen. Het gevolg 
is vrijliggend staal, dat onbeschermd aan roestvorming 
blootgesteld wordt.

Onderzoek van de carbonatatie

Door de inzet (besproeien) van Fenolftaleïne (indicatorvloei-
stof) is de graad van carbonatatie op een verse breuk van 
het betonnen bouwdeel vast te stellen.

Barsten in een gevel vanwege een te geringe betondekking.

Corrosieschade aan de onderzijde van een trap door een missende afdich-
ting en door een te geringe betonbedekking.

Carbonatatie van beton, geen passiveringsbescherming 
meer aanwezig (geen verkleuring)

Passieve bescherming (bescherming tegen roest) 
van het beton is nog in orde (rode kleuring)
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Gemodificeerde mortelsystemen

Voor de sanering van betonnen bouwdelen worden ver-
schillende mortelsystemen ingezet. Bij alle systemen gaat 
het om een gemodificeerd mortelsysteem.

In de regel worden saneringen met mortel systemen op 
cementbasis doorgevoerd, met zogenaamde PCC-mortels. 
Het gaat hier om kunststofgemodificeerde cement mortel/ 
 beton.

De aanduidingen staan voor:

P (Polymer) Kunststofdispersie 
C (Cement) Cement 
C (Concrete) Beton

PCC Polymer Cement Concrete

Volgens de ZTV-ING wordt bij PCC onderscheiden in:

PCC I berijdbare oppervlakken, dynamisch belast  
 (bijv. bruggen)
PCC II onberijdbare oppervlakken, dynamisch en  
 niet dynamisch belast  
 (bijv. beren, dragers, gevels etc.)

Het Sopro PCC-Sanerings systeem  
bestaat uit:

1. PCC-Corrosiebescherming (passivering) 

2. PCC-Hechtbruggen 

3. PCC-Herprofileringsmortel 

4. PCC-Fijne pleistermassa

In enkele gevallen worden met reactiehars veredelde of op 
reactieharsbasis opgebouwde mortel systemen toegepast.

E (Epoxid) 
C (Cement) 
C (Concrete)

ECC Epoxid Cement Concrete

 Wateremulgerbare Epoxyhars  
 met cementmortel CC

P (Polymer) 
C (Concrete)

PC Polymer Concrete

 Zuivere Reactie(Epoxy)hars  
 met toeslagen 
 zonder cement en water 
 (bijv. Sopro DunbedEpoxy)
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Productaanbevelingen

Sopro Repadur KS 
Roestbeschermer
met kwaliteitsbewaking
 

Sopro Repadur MH 
Mortelhechtbrug
met kwaliteitsbewaking

Sopro Repadur 50 
Betonvervangend- en 
reparatiemortel
met kwaliteitsbewaking

Sopro Repadur 5 
Fijne plamuur voor 
beton
met kwaliteitsbewaking

* Bij de toepassing van Sopro Repadur 40S moet 
in plaats van Sopro Repadur MH een contact-
laag van Sopro Hecht emulsie, water en  
Sopro Repadur 40S aangebracht worden.

Sopro Repadur 40S 
Betonvervangend- en 
Reparatiemortel Snel

Sopro Repadur 10S 
Fijne Plamuur Snel 

Voor de snelle  
bouwplaatsen*:

Systeemopbouw

OndergrondOndergrond

CorrosiebeschermingCorrosiebescherming

MortelhechtbrugMortelhechtbrug

HerprofileringsmortelHerprofileringsmortel

oppervlaktefinishoppervlaktefinish
(pleistermassa)(pleistermassa)
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Stap 2:
Roestbescherming van het blootgelegde 
staal
De 1-componente droge mortel Sopro Repadur 
KS van hoogwaardig cement, toeslagstoffen en 
additieven met water aanmengen. De gemakke-
lijk te verwerken en smeerbare verse mortel 
biedt duurzame bescherming tegen roest.

• Getest en met kwaliteitsbewaking
• Normaal verhardend (ca. 60 min. bij +20 °C)

Stap 1:
Voorbereiden van de ondergrond
Na beoordeling van de schade wordt het 
beschadigde beton verwijdert en het blootlig-
gende bewapeningsstaal mechanisch, bijv. 
d.m.v. zandstralen vrijgemaakt van roest.  
(oppervlakte-schoonheidsgraad SA 2½).

Stap 5: 
Aansluitende oppervlaktefinish
Voor het sluiten van poriën en gaatjes alsook 
voor de ondergrondvoorbereiding voor het aan-
sluitend schilderen en andere afwerkingen is 
Sopro Repadur 5 in te zetten. De fijne pleister-
massa kan tot een dikte van 5 mm aangebracht 
 worden.

• Getest en met kwaliteitsbewaking 
• Normaal verhardend (ca. 60 min. bij +20 °C)

Stap 3:  
Aanbrengen van de hechtbrug
De cementgebonden mortelhechtbrug Sopro 
Repadur MH stelt een goede verbindingshech-
ting van de opvolgende reparatiemortel bij ver-
werkingen op kop en/of op bouwdelen, die 
dynamische belastingen dragen, zeker. 

• Getest en met kwaliteitsbewaking
• Normaal verhardend (ca. 60 min. bij +20 °C)

Stap 4: 
Aanbrengen van de reparatiemortel
Met een laagdikte van 10 tot 50 mm wordt de 
cementgebonden, vezelversterkte en gemakke-
lijk te verwerken Herprofileringsmortel Sopro 
Repadur 50 „nat-in-nat“ aangebracht. Geschikt 
voor herprofilering als ook voor het coaten van 
grote oppervlakken met een betonnen onder-
grond.

• Getest en met kwaliteitsbewaking
• Normaal verhardend (ca. 60 min. bij +20 °C)

Verwerking Sopro Repadur-Systeem
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Bouwdeel: 
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Kenmerken:

Betonnen oppervlakken op scheuren, helle plekken en corrosie 
van de wapening testen en beschadigde plekken vaststellen.

m²

020 Beton voorbehandeling:

Reinigen van vervuiling van de betonnen ondergrond. 
Beschadigt beton tot op draagkrachtig en niet beschadigt beton 
trechtervormig terugbrengen. Betonnen ondergrond op de plek-
ken van beschadigingen ter verbetering van het hechtverband 
evt. mechanisch opruwen (kogel-/zandstralen).

m²

030 Voorbehandeling van wapening:

Gecorrodeerde wapening met licht gereedschap vrijleggen en 
door middel van persluchtstralen met straalmiddel tot oppervlak-
tevoorbereidingsgraad Sa 21/2 conform EN ISO 12 944-4 ont-
roesten.

Volledig dekkend aanbrengen van een cementgebonden corrosie  
beschermende mortel op de ontroestte wapening door middel 
van slemmen of opsmeren in twee arbeidsgangen. Aanbrengen 
van de tweede laag op de smeervaste eerste laag.

Materiaal: Sopro Repadur KS (850).

St.

040 Herprofilering (10 – 50 mm):

Voorbereidde betonnen oppervlak tot verzadiging voorbevochti-
gen. 
Aanbrengen van een cementgebonden mortelhechtbrug op de 
matvochtig opgedroogde ondergrond door middel van een plat-
te borstel of kunststof bezem.

Herprofilering (laagdikten 10 tot 50 mm) op betonnen opper-
vlakken of verdiepingen maken door het aanbrengen van krimp-
vrij, hydraulisch verhardende, met vezels versterkte herprofile-
rings-mortel voor de toepassingsgevallen PCC I en  
PCC II conform ZTV-ING.  
Verwerking „nat-in-nat“ met de cementgebonden mortel hecht-
brug.  
Oppervlakken vlak en glad maken, en evt. structureren.

Materiaal: Sopro Repadur MH (851),  
 Sopro Repadur 50 (852).

m²
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Bouwdeel: 
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Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

050 Sluiten van de poriën, Egalisatie (1 – 5 mm):

Sluiten van de poriën of egalisering (laagdikten tot 5 mm)  
op matvochtige voorbevochtigde betonnen oppervlak of op van 
te voren aangebrachte herprofileringsmortel (Pos. 040) maken 
door het aanbrengen van krimpvrije, hydraulisch verhardende 
fijne nivelleer voor de toepassingsgevallen PCC I en PCC II con-
form ZTV-ING.  
Oppervlakken vlak maken, verdichten, glad maken en evt. struc-
tureren.

Materiaal: Sopro Repadur 5 (853).

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

– Sopro Repadur KS (850) 
– Sopro Repadur MH (851) 
– Sopro Repadur 50 (852) 
– Sopro Repadur 5 (853)

m²



Index

Pagina Pagina

A
Afdichtband 81

Afdichting in koude ruimtes 170

Afdichtingen

 – Afdichtingsrollen zie rol- 
afdichtingen

 – Bitumineuze Afdichtingen zie Bitumineuze 
Afdichtingen

 – Systeemafdichtingen zie Systeem  
afdichtingen

Afdichtlaag, flexibel 66, 127, 149, 188, 
259

Afdichtmanchetten zie systeem-
afdichtingen

Afleidingsweerstand van vloeren 420

Afschot afsmeringen 460

Alternatieve Afdichtingen zie Systeem  
afdichtingen

Anhydrietdekvloeren 394

Antislip 157

Armatuur douche 143

B
Baanvormige Afdichtingen

 – Afdichtingsbanen in een systeem 62, 87, 129, 192

 – bitumineuze banen 542

 – zwaar mechanisch belast 64

 – Stootverlijming / overlappingen 63

Badafdichtbanden 91

Badkamers 83

Badkuipen zie Systeem  
afdichtingen

Badkamers 83

Bakstenen bestrating 484

Balkons 183

Barrierevrije douches 97

Beddingen pleister 481

Bekkenhoofd 228

 – Bewegingsvoegen in bekkenhoofden 237

Bekkenhoofddoordringingen afdichten 249

Bekledingsbuis, grootkeuken 161

Belastingsklassen  
Systeemafdichtingen

zie Systeem  
afdichtingen

Bestratingsvoegen 52, 494, 500

Beton leeftijd 234, 239, 298

Betonpleister 484, 494

Betonsanering 557

Betonsteen 14

Bewegingsvoegen

 – Dekvloer 388, 397, 410

 – Gevels 32

 – Natte gebieden 83, 148, 158

 – pleisterbouw 491

 – onderwater / zwembadbouw 235, 254

Bitumineuze Afdichtingen

 – Afdichtingsbanen 542

 – Diklaagsystemen 515

 – Wisproef 537

Bouwen in een bestand 283

Bouwerkafdichtingen

 – oude oppervlakken in kelders 537

 – opbouw afdichting buitenwanden 
kelders

518, 526

 – meting van waterpeil 518

 – isolatie-/drainageplaten 533

 – dilitatievoegen gebouwen 536

 – Basisprincipes 515

 – KMB 515

 – Belastingsgevallen 517

 – PMBC 515

 – Ruimte gebruikersklassen 525

 – Reactievafdichting 551

 – Scheurklassen 524

 – Doorvoeren van leidingen 535

 – Meting van laagdikte 536

 – Stoffen 530, 545

 – Dekzeilslagen 538

 – Water inwerkende klassen 517

      – Water inwerkende klasse W 1.1-E 518

      – Water inwerkende klasse W 1.2-E 519

      – Water inwerkende klasse W 2.1-E 520

      – Water inwerkende klasse W 2.2-E 521

      – Water inwerkende klasse W 3-E 522

      – Water inwerkende klasse W 4-E 523

 – waterdicht (WU) beton 528

Bouwwerkvoegen afdichten 254

Buttering-Floating-Methode 259

C
Calciumsulfaatgebonden dekvloeren 394
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uitvlakken

454

Capillairbrekend gieten 231,238, 240

Capillairbrekende voegen 228, 231, 232, 
233, 238

Carbonatatie 558

Cement nivelleer 385

Cementdekvloer 384

Cementgebonden afdichtingssystemen zie systeemaf-
dichtingen

Cementgebonden platen 14

Cementgebonden voegen bestratingen 494

Chemisch belaste gebieden zie systeem-
afdichtingen

CM-meting 23, 80, 341, 381

Contrastverf 66

Corrosiebescherming 560

Cotto tegels 13

D
Dakterrassen 187

Dauwpuntbepaling 173, 268

Dekvloeren

 – Anhydriet 394

 – op isolatielaag  
(zwevende dekvloer)

378

 – op scheidingslaag 376

 – verwarmd (zwevende dekvloer) 380

 – opwarmen voor betegelen 383

 – bewegingsvoegen 388, 397, 410

 – benamingen 371

 – buigvastheid 372

 – calciumsulfaatgebonden 394

 – isolatielagen 379

 – dunne lagen 107, 111, 116, 
204, 405

 – Eigenschappen 372

 – Epoxyhars 107, 111, 116, 
204, 326, 405

 – Ettringit vorming 395

 –Veldgrootte, snelle dekvloer systemen 388

 – Vastheidsklassen 372

 – Vloeivloer cementgebonden 385

 – Voegen indeling/ 
Voegen dimensionering

388, 397, 410

 – Functioneringsopwarming 383

 – Rasterkras test 396

 – Gietasfalt 330, 403

 – Haarscheuren 333

 – Hamerslag test 396

 – Meetplekken 382

 – Randisolatieband 398

 – Restvochtigheid 23, 80, 341, 381

 – Schijnvoegen 397

 – Snelle dekvloer 387, 468

 – Zwemmend 378

 – Steenhout dekvloer 331

 – Systeemvloeren / houten vloeren 407

 – Systeemdekvloeren 373

 – cementgebonden 384

Designvloeren 458

Diklagig uitvlakken 457

Deurposten afdichten 159

DGNB Voorwoord, 
40, 53, 217, 

334,368, 415, 
464

Dikbedverlegging natuursteen 364

Diklagig uitvlakken 457

Dilitatievoegen zie bewegings-
voegen

Dispersie afdichtingen 66, 128, 149

Doorvoeringen afdichten 243, 246

Doorvoeringen met flens 161,244, 246

Douchebak 83

Douches (prive / openbaar) zie systeem-
afdichtingen

Drainage- en beschermmatten kelder 534

Drainagedekvloer/-mortel 196, 353

Drainerend systeem voor buitenshuis 353

Drainerende pleistervlakken 52, 500

Droge bouwplaten 83, 98, 135

Dunbedmortel

 – Afwerkingsmaterialen 12

 – Definitie en specificatie 10

Dunbedverlegging natuursteen 342

Dunlagige dekvloer 204, 405

Dunlagige warm watervloerverwarming 312

Duurzaamheid Voorwoord, 40, 
53, 217, 334, 
368, 415, 464

E
Roestvrij stalen bekken afdichten 256
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Roestvrij stalen flens 244

Roestvrij stalen goot 101

Elektrisch afleidende keramische vloer 419

Elektro vloerverwarming 319

Ontkoppelingsbanen 192, 283

Ontkoppelingsplaten 283

Ontwateringskasten 253

Epoxyhars zie  
reactiehars

eScann® Afdichtingsproef 212, 227

Ettringitvorming 395

Explosieve gebieden 419

F
Gevelbekledingen 28

 – Gemetselde gevels 37

 – Afwerkingsmateriaal 29

 – Bewegingsvoegen 32

 – Tegels en platen op gevels 33

 – Ondergrond testen 30

Zwak zuigende tegels verleggen 13

Vochtigheidsbelastingsklassen zie systeem- 
afdichtingen

Vastheidsklassen van dekvloeren 372

Finse goten 231

Vlakke daken richtlijnen 187

Flens, zwembadbouw 244, 252

Tegels

 – Cotto 13

 – Zwak zuigende tegels 13

 – Groot formaten 22

 – Steengoed 12

 – Zuigende tegels 12

Tegellijm zie Dunbed- 
mortel

Nivelleer 451

Vloeibare afdichtfolie zie Dispersie-
aFdichtIng

Voegenindeling bij dekvloeren 388, 397, 410

Voegloze vloeren 458

Voegmortels 41

 – Rioleringsgebieden 51

 – Buiten 48

 – Voegen van zwak zuigende tegels 48

 – Voegen van glasmozaïek 16, 50, 258

 – Grote vlakken 49

 – Industrie/bedrijven 45

 – Prestatie-eisen 44

 – Voegen van natuursteen 49

 – Afwerkingen met pleister 52

 – op basis van reactiehars zie  
reactiehars

 – zuur belaste gebieden 51, 172

 – Zwembad 45, 260, 270

 – Spatwater belaste gebieden 47, 127, 149, 172

 – Steengoed tegels (zuigende kera-
miek)

47

 – Drinkwaterhouders 46

 – Waterdoorlatende voegen 52

 – Wellness 46

Functioneringsopwarming dekvloer 383

Vloerverwarming

 – elektrisch 319

 – warm water 312, 380

G
Tuin- en landschapsbouw 481

Gebonden  pleister bouwwijze 482

Afschot afsmeringen 460

Trapleuningen afdichten 249

Industriële keuken 157

Gewelfde plafonds 457

Gipsvezel-/Gipskartonplaten 83, 98, 135, 330

Rasterkras test 396

Glasmozaïek 16, 258

Glasmozaïek voegen 16, 50, 258

Glasplaten 15

Groot formaat tegels/platen 22

 – voorstrijken 25

 – tegellijm 26

Groot formaat keramische  
terrassenplaten

201, 507

Grootkeuken 157

Gietasfaltdekvloer 330, 403

Gietasfaltdekvloer uitvlakken 454

H
Hechtverbandschade 234, 242, 441

 – zwembad 234, 243

Hamerslag proef 396

Verwarmde dekvloer 380
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Zwaar belastbare egalisatie 452

Zwaar belastbare nivelleer 463

Houten vloeren 407

 – ontkoppeling 409

 – Natte holle vloer 407

 – Droge holle vloer 408

Holle lagen vullen / injecteren 441

Holle plinten kelder 531

Holle plint sokkel 148, 158

Houten ondergronden bedekken 283

Houten ondergronden uitvlakken 456

Bekledingsbuis, grootkeuken 161

Horizontale afdichting, metselwerk 553

I
Industriële vloeren 453

Injecteer techniek 443

J
Jonge betonnen ondergonden 298

K
Koud zelfklevende afdichtbanen 542

Koudasfalt, reparatie kleine vlakken 510

Capillairbrekende voegen 228, 231, 232, 
233, 238

Capillairbrekend gieten 231,238, 240

Carbonatatie 558

Kelderafdichtingen 515

Kelderdrainage 534

Gecombineerde methode 259

Contrastverf 66

Corrosiebescherming 560

Kritieke ondergronden zie  
ondergronden

Keueken, bedrijfsmatig 157

Afdichting in koude ruimtes 170

Kunstharsplaten 14

Kunstharsmortel zie  
reactiehars

Kunststof beklede bekkens 332

Kunststof gemodificeerde  
Bitumen diklaag

zie  
bouwwerk- 

afdichtingen 

Kunststof-Mortel-Combinatie zie Dichtlagen

L
Verf vloeren 453

Lichte uitvlak 457

Licht dekvloersysteem 292

M
Micro Injecteer Techniek 443

Micro Spuit Techniek 441

Micro Impregnatie Techniek 441

Gemengde bouwwijze 508

Gemengde ondergronden 333

Middelbedverlegging natuursteen 349

Mozaïek 16, 50, 258

N
Duurzaamheid Voorwoord, 40, 

53, 217, 334, 
368, 415, 464

Natuursteen

 – barrierevrije douches 346

 – Bewegingsvoegen 343

 – Buigvastheid 339

 – Dikbedverlegging 364

 – Drainerende systemen voor buiten 353

 – Drukvastheid 339

 – Dunbedverlegging 342

 – Middelbedverlegging 349

 – Oppervlaktehelling in douches 345

 – Pleister 484, 495, 500

 – Platen 15

 – Randzone verkleuring 343, 346

 – Verfijnd 340

 – Gootsystemen voor douches 347

 – Voegen 49

 – Verlegging 337

Nierbekken 238

Nivelleer 451

O
Oppervlaktecoatings  
(reactiehars)

453

Olie belaste ondergronden 332

P
PCC-Mortel 559
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Verharde gebieden 481

 – met groot formaat platen 487

 – Belastingsgraad 485

 – Kanaalstructuren 486

 – Deelsgebonden bouwwijze 203

 – Vaste voegen bij de ongebonden 
bouwwijze

501

Bestratingsvoegen 52, 494, 500

 – Bewegingsvoegen 491

Platen

 – Glas 15

 – Groot formaten 21

 – Kunsthars 14

 – Natuursteen 15

 – Cementair gebonden 14

Plaatvormige afdichtmaterialen 65

Polyurethaan (PUR) zie  
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PVC – lijmresten 330

Q

R
Reactiehars

 – Afdichtingen 157, 173, 268

 – Coatings 453

 – Dekvloeren 107, 111, 116, 
204, 326, 405

 – Voegen

   – Tegels 172, 258, 268

   – Bestrating 500

 – Voorstrijk 23, 268

 – Lijm 172, 432

 – Mortel 463

 – Deklaag 453

 – Gietmassa 164

Reprofileringsmortel 560

Restvochtigheid van dekvloeren 23, 80, 304, 345

Restvochtigheid van systeemdekvloeren 239

Goot structuren 486

Goten afvoer

 – Douche 99

 – Grootkeuken

   – niet thermisch belast 168

   – thermisch belast 165

 – Zwembad 253

 – Stratenbouw 482, 486

Scheurklassen 79

Scheurinjectie zwembad 239

Trilvloeren 17

 – Groot formaat trilvloeren 21

Antislip 157

S
Zuurbelaste gebieden voegen 51

Geluidsisolatie 306

Schijnwerper naderhand afdichten 244

Laagdikte meting 61, 209, 227

   – Sluiten van de meetplekken 61, 210

Scheepsbouw 433

Snelbouw-Systemen 467

Snelle dekvloer-Systemen 468

Afdichtband 81

Zwembadbouw 221

 – Afdichtingshoogte 225

 – Afdichtingssystemen

   – cementgebonden 221

   – reactieharsgebonden 268

 – Vereisten aan afdicht- en verlegwerk-
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239

 – Aansluiten gootontwatering 253

 – Bouwwerkvoegen 254

 – Bekkenkop vorming 240

 – Vullen en leeg maken 223
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 – Dichtheidsproeven 241, 272
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248, 251
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 – Voeg vorming 254

 – Voegmortel 45
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 – Hechtingsschade 234

 – Capillairbrekende voegen 225, 228, 231, 
232, 232, 

238
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 – Leegstand van bekkens 225

 – Monolithische hoeken 254

 – Mozaïek onderwater 258

 – Flenzen achteraf inbouwen 245

 – Nierbekkens 238

 – Gootafvoer / -ontwatering 253

 – Gootsystemen 228, 231, 232

 – Scheurklassen 223

 – Sanering en nieuwbouw 255
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 – Pekelbaden 221, 268
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 – Therapiebekken 232
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 – Ondergronden 226

 – Hechtenis 255
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 – Wiesbaden goot 228

Zwevende dekvloer 378

Zelfklevende afdichtingsbaan 542

Zelfnivellerende egalisatie 449

Skimmerbekkens 233

Pekelbaden 221, 268
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 – zelfnivellerend 451

 – standvast 460

 – variabel 455

Stalen ondergronden 431

Steengoed tegels verleggen 12

Steenhoutdekvloeren 331

Steengoed tegels verleggen 12

Systeemvloeren 407

T
Dauwpuntbepaling 173, 268

Tapijtlijmresten 330

Teerpeklaag 537

Terrassen 183, 201

 – deelgebonden bouwwijze 203, 508

Therapiebekkens 232

Thermale baden 221, 268

Trappen buitenshuis 358

Geluidsisolatie/-verbetering 304

Geluidsisolatie van trappen 305

Geluidsisolatie 304

Slipvast 157

Droge bouwplaten 83, 98, 135

Deurposten afdichten 159
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Ongebonden bestratingsbouwwijze 482
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 – Gipsvezel/Gipskarton 83, 98, 135, 330
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V
Systeemafdichtingen

 – Afdichtingsmaterialen 66

 – Af te dichten vlakken 74

 – Aansluiting op bestaande  
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215

 – Vlakken buitenshuis 183

      – Afsluitgoten op vensters-/ 
deurelementen

199

      – Aansluiting op venster-/deurele-
menten

191

      –  Balkonopbouw tegelformaat  
tot 60 x 60 cm

188

      –  Balkonopbouw tegelformaat  
> 60 x 60 cm

192

 – Badkuipen- /douchebakken- 
afdichting

83
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214
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 – Reactiehars gietsel 164

 – Reparaties 213

 – Goten 99, 126

   – niet thermisch belast 168

   – thermisch belast 165

 – Scheurklassen 79

 – Laagdikten 61, 209

 – Laagdikten onderwater 221

 – Laagdikte meting 61, 209, 227

      – sluiten van de meetplekken 61, 210

 – Vorm Beschermband 81

 – zwellen 76

 – stopcontacten afdichting 147

 – dauwpuntbepaling 173, 268

 – Deurposten afdichten (bestaand) 159

 – Deuropeningen 78

 – onder badkuipen en  douchebakken 83

 – Vacuümtest op banenafdichtingen 212

 – Ondergronden bij vloerafvoeren 98, 135

 – Ondergronden bij douchebakken 83

 – Ondergronden voor systeemafdich-
tingen

98

 – Verzonken armaturen 143

 – Systeemafdichtingspluggen 146

 – Wanddoorvoeren 85, 128, 139

 – Bad afdichtbanden 91

 – Water inwerkende klassen 68

      – Water inwerkende klasse W1-I 83

      – Water inwerkende klasse W2-I 97, 135

      – Water inwerkende klasse W3-I 135, 157

         – Bodemtanks 169

         – Doorvoeringen/kabelomhulling 161

         – Koude ruimten 170

         – thermisch belaste goten 165

         – thermisch onbelaste goten 168
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