Sopro System uszczelniający AEB® wanna-brodzik
Nr. kat.

AEB®
WDB 811

AEB®
WDE 812

AEB®
WDM 813

AEB®
WDS 814

System uszczelniający AEB® wanna-brodzik
System uszczelniający AEB® wanna-brodzik składa się z elastycznej, samoklejącej,
dwustronnie pokrytej specjalną powłoką z flizeliny taśmy uszczelniającej oraz
wielofunkcyjnych uszczelek z elastyczną strefą rozciągania.
Stosowany do niezawodnego i wodoszczelnego łączenia krawędzi wanien lub
brodzików prysznicowych z uszczelnianą powierzchnią, umożliwia uszczelnienie
wielu niestandardowych przypadków na budowie.

•
•
•
•
•
•
•
•

Funkcjonalne, kompletne rozwiązanie z unikalnymi, uformowanymi
elementami
Elastyczne, ze strefą rozciągania, samoprzylepne, bez butylu taśmy i narożniki
Do wszystkich powszechnie stosowanych typów wanien i brodzików
Odporne na działanie alkaliów
Gotowe do użycia, łatwe i szybkie zastosowanie
Wodoszczelne połączenie krawędzi wanien i brodzików z uszczelnioną
powierzchnią pomieszczenia zgodnie z normą DIN 18534
Nie jest konieczne wykonanie uszczelnienia za lub pod wanną/brodzikiem.
Taśma AEB® WDS 814 izoluje akustycznie i zapobiega powstawaniu mostków
dźwiękowych między krawędzią wanny i podłożem

Do ochrony przed działaniem wody w obszarach za i pod wanną/brodzikiem zgodnie z normą DIN 18534. System
uszczelniający AEB® wanna-brodzik pozwala na rozwiązanie w sposób profesjonalny wielu sytuacji montażowych na
realizowanych obiektach. Przetestowany (przez niezależny instytut badawczy) z użyciem produktów Sopro do uszczelniania,
nie wymaga wykonania uszczelnienia powierzchni za lub pod wanną/brodzikiem. Również do wanien i brodzików,
wykonanych z akrylu lub stali emaliowanej.

Zalecane podłoża

Nadaje się do wanien i brodzików z akrylu, stali emaliowanej, materiałów mineralnych i konglomeratów. Samoklejące
taśmy i narożniki łączone są z oczyszczoną z warstw zmniejszających przyczepność krawędzią wanny lub brodzika.
Do przyklejania z materiałami uszczelniającymi Sopro na powierzchnie z betonu i betonu lekkiego, sezonowanego min.
3 miesiące; na jastrychy cementowe, anhydrytowe, z lanego asfaltu, suche; podłogi ogrzewane (jastrychy cementowe
i anhydrytowe); istniejące, nośne okładziny ceramiczne, kamienne, betonowe i z lastryko; budowlane płyty gipsowe,
gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe; mur o pełnych spoinach (nie stosować do muru mieszanego); tynki i spoiwa do
wytworzenia tynków; tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy; płyty z twardej pianki.

Materiał

Folia z polipropylenu, wytrzymała na rozerwanie, dwustronnie pokryta specjalną powłoką z flizeliny

Kolor

Czerwony

Grubość

Ok. 0,30-0,45 mm

Ciężar

Taśma uszczelniająca wanna-brodzik Sopro AEB® WDB 811: 170-250 g/m2
Uszczelka narożna Sopro AEB® WDE 812/uszczelka narożna multi wanna-brodzik Sopro AEB® WDM 813: 8-12 g/szt.

Temperatura
stosowania

Od +5°C do +40°C

Składowanie

W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu 24 miesiące, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +40°C.
Do momentu użycia chronić przed mrozem, wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Zużycie

Sopro WDB 811: 1,00-1,05 m/mb.
Materiały uszczelniające do łączenia krawędzi na zakład 5 cm taśmy Sopro AEB® WDB 811 i uszczelek Sopro AEB® WDE
812 i AEB® WDM 813: Sopro Racofix® RMK 818 - ok. 30-40 g/mb, Sopro TDS 823 - ok. 70-100 g/mb.
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Zastosowania
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Opakowania

Sopro AEB® WDB 811
Taśma uszczelniająca wanna-brodzik

rolka 25 m (szer.120 mm)

Sopro AEB® WDB 811
Taśma uszczelniająca wanna-brodzik

rolka 5 m (szer.120 mm)

AEB® WDE

Sopro
812
Uszczelka narożna wanna-brodzik

pojedynczo

Sopro AEB® WDE 812
Uszczelka narożna wanna-brodzik

karton 10 szt.

AEB® WDM

Sopro
813
Uszczelka narożna multi wanna-brodzik

Pojedynczo

Sopro AEB® WDM 813
Uszczelka narożna multi wanna-brodzik

karton 10 szt.

AEB® WDS

Sopro
814
Taśma akustyczna wanna-brodzik
AEB® WDS

Sopro
814
Taśma akustyczna wanna-brodzik

Przygotowanie podłoża

rolka 5 m (szer. 30 mm)
karton 10 szt.

Przed zastosowaniem systemu Sopro do uszczelniania połączeń z wanną i brodzikiem prysznicowym, z ich krawędzi
należy usunąć wszystkie warstwy zmniejszające przyczepność, jak zatłuszczenia, olej lub folia ochronna, przy pomocy
odpowiedniego preparatu czyszczącego. Należy użyć preparatu, który nie pozostawia powłok (np. aceton). Powierzchnia,
na której będą klejone taśmy i uszczelki musi być pozbawiona warstw zmniejszających przyczepność (np. kondensat).
Ściany i podłogi muszą mieć równą powierzchnię, muszą być czyste, trwałe, nośne, odporne na odkształcenia oraz
pozbawione warstw zmniejszających przyczepność. W razie potrzeby, pęknięcia występujące w jastrychu należy skleić
(zszyć za pomocą klamer) żywicą Sopro GH 564 lub SH 649.
Znaczne nierówności w jastrychach lub na otynkowanych ścianach, wyrównać przy pomocy szpachli Sopro RAM 3® 454
lub zaprawą klejową Sopro No.1 400 extra. Przed montażem taśm i uszczelek wanna lub brodzik prysznicowy muszą być
odpowiednio ustawione i wypoziomowane. Znaczniki przed montażem elementów uszczelniających, w zależności od
geometrii pomieszczenia i stanu podłoża, można nanieść za pomocą ołówka na brzeg wanny, oklejony papierową taśmą
malarską.

Sposób użycia

Uszczelnienie wokół wanny przy pomocy taśmy uszczelniającej i uszczelek narożnych Sopro:
Taśmę uszczelniającą Sopro AEB® WDB 811 dociąć na odcinki o odpowiedniej długości. Montaż taśm i narożników
uszczelniających musi być wykonany na zakład co najmniej 50 mm. Po usunięciu folii zabezpieczającej z części klejącej
nakleić taśmę i uformowane elementy na krawędź wanny i mocno docisnąć. Taśmy i uszczelki przykleić bez
naprężania i nie naciągać! Uszczelkę narożną Sopro AEB® WDE 812 przykleić centralnie do narożnika wanny, by
uzyskać wodoszczelne połączenie. Uszczelka narożna ukształtowana jest pod kątem 90o, dzięki czemu może zostać łatwo
przyklejona do ściany.
Taśma akustyczna Sopro AEB® WDS 814 jest przyklejana na zamontowany system Sopro wanna-brodzik jako dodatkowa
izolacja akustyczna. Taśmy i uszczelki po przyklejeniu do krawędzi wanny złożyć do wewnątrz i do czasu montażu do
ściany przymocować papierową taśmą malarską. Wanna lub brodzik musi zostać ustawiona bezpiecznie i stabilnie. Po jej
zamontowaniu w ostatecznym położeniu wszystkie zakładki należy wzajemnie wodoszczelnie połączyć. W tym przypadku
zastosować Sopro Racofix® RMK 818 lub Sopro TDS 823. Taśma do uszczelnienia Sopro AEB® WDB 811 musi wychodzić
ok. 14-16 cm poza obrys wanny. Dzięki temu na końcu wanny można wykonać połączenie z taśmą uszczelniającą Sopro
AEB® 148, wychodzącą z dołu. Taśma i narożniki uszczelniające systemu Sopro są przyklejane do podłoża uszczelnieniami
Sopro TDS 823 lub Sopro FDF 525. Podczas nakładania materiału uszczelniającego elementy systemu pokrywane są
następnie drugą warstwą o odpowiedniej grubości.
Uszczelnienie wokół brodzika w płaszczyźnie podłogi przy pomocy taśmy uszczelniającej i uszczelek
narożnych Sopro:
Brodzik przed rozpoczęciem montażu ustawić w wyznaczonym miejscu i znaczniki dla uszczelek narożnych multi Sopro
AEB® WDM 813 nanieść na krawędź brodzika (w zależności od promienia brodzika) przy pomocy ołówka i taśmy
malarskiej. Uszczelka narożna multi Sopro może być użyta w przypadku wielu trudnych sytuacji montażowych,
przykładowo, gdy krawędź wanny i ściana są w jednej linii. Taśmę uszczelniającą Sopro AEB® WDB 811 dociąć na odcinki
o odpowiedniej długości. Montaż taśm i narożników uszczelniających musi być wykonany na zakład co najmniej 50 mm.
Po usunięciu folii zabezpieczającej z części klejącej nakleić taśmę i uformowane elementy na krawędź brodzika i mocno
docisnąć. Taśmy i uszczelki przykleić bez naprężania i nie naciągać! Taśmy i uszczelki po przyklejeniu do krawędzi
wanny złożyć do wewnątrz i do czasu montażu do ściany przymocować taśmą klejącą. Wszystkie zakładki należy
wzajemnie wodoszczelnie połączyć. W tym przypadku zastosować Sopro Racofix® RMK 818 lub Sopro TDS 823. Taśma,
uszczelka narożna i uszczelka narożna multi Sopro są przyklejane do podłoża przy użyciu uszczelnienia Sopro TDS 823 lub
Sopro FDF 525. Podczas nakładania materiału uszczelniającego elementy systemu pokrywane są następnie drugą warstwą
o odpowiedniej grubości.
Uszczelnienie wokół brodzika niskiego przy pomocy taśmy uszczelniającej i uszczelek narożnych Sopro:
Zależnie od wybranego sposobu zabudowy lub życzenia inwestora brodziki są także osadzane jako zlicowane
z powierzchnią płytek podłogowych. To zadanie wykonawcze wymaga zaplanowania wykonania systemu
uszczelniającego, który musi zachować ciągłość tzn. szczelnie połączyć krawędzie brodzika z powierzchnią uszczelnienia
podpłytkowego. W celu zamontowania taśmy uszczelniającej oraz narożników brodzik należy odwrócić. Elementy
uszczelniające wklejane są wzdłuż spodniej krawędzi brodzika. W kolejnym etapie zostaną wbudowane w 1-szą warstwę
uszczelnienia zespolonego.
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Narzędzia

Nożyczki, nóż trapezowy, paca zębata, paca gładka, szpachelka o drobnych zębach

Certyfikaty

PG-AIV-F
Certyfikat niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) dla systemów uszczelniających pod okładziny z płytek i płyt dla
uszczelnień budowlanych w zestawie z Sopro DSF® 523, TDS 823, ZR Turbo 618, FDF 525, PU-FD i innymi produktami
Sopro.
PG-AIV-B
Certyfikat niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) dla systemów uszczelnień pod okładziny z płytek i płyt dla
uszczelnień budowlanych w zestawie z matą Sopro AEB® 640 i innymi składnikami systemu Sopro.
Opinia techniczna na temat izolacji akustycznej
Brak negatywnego wpływu systemu do uszczelniania wanien i brodzików na właściwości akustyczne połączenia.

Wskazówki BHP

Podczas pracy z materiałami budowlanymi/chemikaliami
bezpieczeństwa.

należy przestrzegać

ogólnie

obowiązujących zasad

Produkty systemu uszczelniającego Sopro wanna-brodzik
Sopro AEB® WDB 811
Taśma uszczelniająca wanna-brodzik
Elastyczna, samoklejąca, dwustronnie pokryta specjalną powłoką z flizeliny taśma uszczelniająca. Do wodoszczelnego
łączenia krawędzi wanien i brodzików z uszczelnianą powierzchnią.
Grubość: 0,30-0,45 mm
Dostawa: rolka 25 m (szerokość 120 mm)
rolka 5 m (szerokość 120 mm)
Sopro AEB® WDE 812
Uszczelka narożna wanna-brodzik
Elastyczna, samoklejąca, dwustronnie pokryta specjalną powłoką z flizeliny uszczelka narożna. Narożnik wewnętrzny
z elastyczną strefą rozciągania. Do wodoszczelnego łączenia krawędzi wanien i brodzików z uszczelnianą powierzchnią.
Grubość: 0,30-0,45 mm
Waga: 8-12 g/szt.
Dostawa: pojedynczo
10 szt. w kartonie
Sopro AEB® WDM 813
Uszczelka narożna multi wanna-brodzik
Elastyczna, samoklejąca, dwustronnie pokryta specjalną powłoką z flizeliny, multifunkcyjna uszczelka narożna. Narożnik
z elastyczną strefą rozciągania. Do wodoszczelnego łączenia krawędzi wanien i brodzików z uszczelnianą powierzchnią.
Grubość: 0,30-0,45 mm
Waga: 8-12 g/szt.
Dostawa: pojedynczo
10 szt. w kartonie
Sopro AEB® WDS 814
Taśma akustyczna wanna-brodzik
Taśma izolująca dźwięki przenoszone przez konstrukcję, samoklejąca, do stosowania na wannach i brodzikach. Izoluje
akustycznie i zapobiega powstawaniu mostków dźwiękowych między krawędzią wanny i konstrukcją budowlaną. Taśma
akustyczna Sopro AEB® WDS 814 nakładana jest na przyklejoną wcześniej taśmę uszczelniającą Sopro AEB® WDB 811
jako dodatkowa izolacja.
Grubość: 3 mm
Dostawa: rolka 5 m (szerokość 30 mm)
10 rolek w kartonie
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Sopro Racofix® RMK 818
Klej montażowy
Jednoskładnikowy, wodoszczelny, uniwersalny klej montażowy do wodoszczelnego łączenia „na zakład” krawędzi
i zakończeń taśmy uszczelniającej Sopro AEB® WDB 811, uszczelek narożnych Sopro AEB® WDE 812, uszczelek narożnych
multi Sopro AEB® WDM 813 oraz taśmy akustycznej Sopro AEB® WDS 814.
Dostawa: pojemnik 431 g (12 sztuk w kartonie)

Sopro TDS 823
Elastyczna zaprawa uszczelniająca szybkowiążąca - turbo
Szybkowiążąca, dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca do wodoszczelnego łączenia „na
zakład” krawędzi i zakończeń taśmy uszczelniającej Sopro AEB® WDB 811, uszczelek narożnych Sopro AEB® WDE 812,
uszczelek narożnych multi Sopro AEB® WDM 813 oraz taśmy akustycznej Sopro AEB® WDS 814.
Dostawa: worek 10 kg (składnik proszkowy A) + kanister 10 kg (składnik płynny B)

Sopro AEB® 148
Taśma uszczelniająca elastyczna AEB®
Taśma uszczelniająca, elastyczna, dwustronnie pokryta specjalną powłoką z flizeliny, do niezawodnego, elastycznego
i wodoszczelnego uszczelnienia szczelin dylatacyjnych i naroży, stosowana w systemie z taśmą uszczelniającą Sopro AEB®
WDB 811, uszczelkami narożnymi Sopro AEB® WDE 812, uszczelkami narożnymi multi Sopro AEB® WDM 813 oraz taśmą
akustyczną Sopro AEB® WDS 814.
Dostawa: rolka 50 m (szerokość 120 mm)
rolka 10 m (szerokość 120 mm)
rolka 25 m (szerokość 300 mm)

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezentowane
informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na respektowanie wymogów dotyczących warunków pracy i sposobu
użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej znajduje się na www.sopro.pl.
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Montaż systemu uszczelniającego AEB®
wanna-brodzik w przypadku wanny

1

Krawędź wanny oczyścić z zabrudzeń, zatłuszczeń i warstw zmniejszających
przyczepność przy pomocy odpowiedniego preparatu czyszczącego.

3

Taśmę uszczelniającą Sopro AEB® WDB 811 dociąć na odcinki o odpowiedniej
długości. Montaż taśm i narożników uszczelniających musi być wykonany
na co najmniej 50 mm zakład.

5

Taśmę do uszczelnienia Sopro AEB® WDB 811 obrócić na końcu wanny
przez naklejenie pod kątem 90°, pasek o długości ok. 14-16 cm musi
wystawać poza obrys wanny.

2

4

6

Po usunięciu folii zabezpieczającej z części klejącej uszczelki narożnej Sopro
AEB® WDE 812 nałożyć ją na naroże wanny, przykleić i mocno docisnąć.
Elastyczny element nadaje się do wszystkich powszechnie stosowanych
typów wanien.

Po usunięciu folii zabezpieczającej z części klejącej, taśmę Sopro AEB®
WDB 811 przykleić centralnie do krawędzi wanny. Następnie, przy pomocy
wałka, taśmę można mocno docisnąć.

Taśmy i uszczelki przymocować prowizorycznie do wanny papierową
taśmą malarską. Następnie nakleić samoprzylepną taśmę akustyczną
Sopro AEB® WDS 814 i docisnąć do podłoża. Wannę ustawić przy ścianie
i podłączyć.
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7

W obszarze przed i nad wanną zastosować taśmę i narożniki uszczelniające
Sopro AEB®. Wszystkie taśmy poziome i pionowe dociąć na odpowiednią
długość (z uwzględnieniem co najmniej 50 mm zakładu).

9

Wszystkie taśmy i uformowane elementy całą powierzchnią przykleić
na warstwie uszczelnienia w postaci płynnej lub na kleju montażowym.
Wszystkie zakładki skleić wodoszczelnie. Przy pomocy pacy lub wałka
do malowania sklejane elementy docisnąć do podłoża.

11

8

10

Taśmę uszczelniającą Sopro AEB®, wychodzącą pionowo z poziomu
podłogi, uszczelnić za pomocą zaokrąglonego wgłębienia w górnym
końcu. Nałożyć ją na wystający pas taśmy uszczelniającej Sopro AEB®
WDB 811 i przykleić.

Przed nałożeniem każdej warstwy uszczelnienia zespolonego,
krawędź wanny zabezpieczyć papierową taśmą malarską. Po
wyschnięciu hydroizolacji taśmę usunąć.

Wszystkie połączenia taśm i uszczelek narożnych z wanną starannie
obrobić przy pomocy pędzla. W razie potrzeby w obszarze szczelin
narożnych i dylatacyjnych zastosować taśmę ochronną Sopro SB 113.
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Montaż systemu uszczelniającego AEB®
wanna-brodzik w przypadku brodzika prysznicowego

1

Krawędź brodzika oczyścić z zabrudzeń, zatłuszczeń i warstw zmniejszających
przyczepność przy pomocy odpowiedniego preparatu czyszczącego.
Pozostawić do odparowania. Preparat nie może pozostawać na czyszczonej
powierzchni, tworząc film.

3

Po usunięciu folii zabezpieczającej z części klejącej uszczelki narożnej Sopro
AEB® WDE 812 nałożyć ją na brzeg brodzika, przykleić i mocno docisnąć.
Elastyczny element nadaje się do wszystkich powszechnie stosowanych
typów brodzików prysznicowych.

5

Gdy krawędź brodzika i ściana znajdują się w jednej linii, przykleić dwie
uszczelki narożne multi, jedną na drugiej. Przy pomocy wałka docisnąć je
mocno do podłoża.

2

4

6

Na wstępie ustawić brodzik w wyznaczonym położeniu. Znaczniki dla
uformowanych elementów na krawędzie brodzika, w zależności od
geometrii pomieszczenia, nanieść ołówkiem na brzeg papierowej taśmy
malarskiej.

Uszczelkę narożną multi Sopro AEB® WDM 813 umieścić na krawędzi
brodzika na wysokości naniesionego oznaczenia, przykleić i docisnąć.
Elastyczny narożnik może być użyty w przypadku wielu różnych sytuacji
montażowych.

Taśmę uszczelniającą Sopro AEB® WDB 811 dociąć na odcinki
o odpowiedniej długości (uwzględnić co najmniej 50 mm zakład). Taśmę
przykleić centralnie do krawędzi brodzika i mocno docisnąć przy pomocy
wałka.
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Sopro System uszczelniający AEB® wanna-brodzik
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Taśmy i uszczelki przymocować tymczasowo do brzegu brodzika papierową
taśmą malarską. Następnie nakleić samoprzylepną taśmę akustyczną Sopro
AEB® WDS 814 i docisnąć. Brodzik prysznicowy ustawić w ostatecznym
położeniu i podłączyć.
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Wszystkie taśmy i uformowane elementy przykleić całą powierzchnią
za pomocą uszczelnienia Sopro TDS 823 lub na kleju montażowym Sopro
Racofix® RMK 818. Wszystkie zakładki skleić wodoszczelnie. Przy pomocy
pacy lub wałka do malowania sklejane elementy docisnąć.
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Dwie, naklejone na siebie uszczelki narożne multi naciąć: górną uszczelkę
naciąć po lewej stronie, dolną na prawą stronę.

Wszystkie zakładki skleić ze sobą wodoszczelnie. Wszystkie taśmy
i
uformowane
elementy
pokryć
następnie
nanoszonym
uszczelnieniem zespolonym Sopro.
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