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Felhasználási terület 
 
 
 
 

 
Alkalmas aljzatok 

 

 
Keverési arány

 
Érési idő

 
Beldolgozási idő  

 
Járható/ fugázható

 
Terhelhető

 
Bedolgozási hőmérséklet

 
Anyagszükséglet

 
Tárolás

 
Kiszerelés 

Fehér, gyorsan megszilárduló, cement alapú, flexibilis, trassz tartalmú 
középvastag ágyazóhabarcs térkövek és lapok, beton illetve természetes 
kövek fektetéséhez. 
Krómban szegény a 1907/2007/EK irányelv szerint.

 Gyors
 Flexibilis középvastag habarcs
 Nagy trassz tartalom
 Falra, padlóra
 Bel- és kültérre
 Egyenetlenségek javítására 20 mm-ig
 Biztonság kivirágzás és elszíneződés ellen
 Padlófűtéshez is alkalmas 

Ragasztó anyagok

Burkolóanyagok: természetes kő* csempék és lapok, lakó- és iparterületeken kerámia és beton, ned-
ves és vizes helyiségek, erkélyek és teraszok, ablakpárkányok, lépcsők. Egyenetlenségek kijavítsához 
20 mm-ig. 
*Kristályos szerkezetű márvány vagy vékony, világos gránit csempékhez és lapokhoz valamint az elszí-
neződésre különösen hajlamos mészkő lapokhoz Sopro FKM Silver illetve Sopro No. 101 weiss alkal-
mazását ajánljuk.
 
Beton és könnyűbeton, legalább 3 hónapos; cement esztrich; régi, szilárd kerámia; terazzo; termé-
szetes kövek és beton burkolatok; teltfugás falazat (de vegyes falazat nem); vakolat és falazat kötő-
anyag; cement, mészcement vakolat.
 
Kb. 5,0 l víz : 25 kg Sopro SteinKleber weiss fexibel.
 
3-5 perc. 
 
Kb. 1 óra. A kikeményedett ragasztóanyagot sem vízzel, sem friss anyaggal nem szabad ismét bedol-
gozhatóvá tenni! 
 
Kb.12 óra elteltével ill. a habarcs megszilárdulása után.
 
Kb. 2 nap elteltével, ipari létesítményekben és padlófűtés esetén kb. 7 nap elteltével.
 
+5°C-tól +30°C-ig dolgozható be (aljzat, levegő, anyag).
 
Kb. 1,4 kg/m2 mm rétegenként.
 
Száraz helyen, raklapon kb. 6 hónapig tárolható.
 
25 kg-os zsák. 

D
IN

EN 12004

C 2 F T 

Eu

rópai szabvány

Trassz
er

edeti

term észete

s

gyors

tr
as

sz
fehér

fle
xi
bi
lis

4 szeres

biztonság



Könnyű, jól bedolgozható, kiváló tapadást biztosít, nagy mohásodás ellenálló és vízvisszatartó képességgel  
rendelkezik, vízálló és ellenáll a fagy-olvadás váltakozásának. A megszilárdult habarcs jól bírja az alakváltozá-
sokat, és különösen alkalmas kritikus aljzatok burkolásához. Természetes kövek burkolása során a kivirágzását 
nagy mértékben megakadályozza a trassz tartalma.

Az aljazatnak tisztának, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak kell lennie, továbbá a felületén nem lehetnek 
tapadást gátoló anyagok. A meglévő esztrichet gondosan alapozzák le Sopro GH 564-gyel.
A nagyobb felületi egyenetlenséget Sopro AMT 468-cal vagy Sopro RAM 3® -mal javítsák ki.
A cement esztrichnek 28 naposnak és száraznak kell lennie. A Sopro Rapidur® B1 anyag alkalmazásával
készült esztrichek már mintegy 12 óra eltelte után burkolhatók.
Kültéren az aljzatnak legalább 2%-os lejtéssel és bármilyen alkalmas Sopro kötőszigeteléssel valamint megfele-
lő vízelvezetéssel kell rendelkeznie.
A vonatkozó normák, irányelvek és ajánlások valamint az általánosan elismert műszaki szabályok érvényesek.

Sopro Grundierung (GD 749) alapozás: erős vagy változó mértékben szívóképes pórus beton (belső használat-
ra), cement és mészcement vakolat, vakolat és falazat kötőanyag, telt fugás falazat cement esztrich.
Sopro HaftPrimer S (HPS 673) alapozás: sima és zártpórusú aljazat, mint például csempe, terrazzo, természetes 
és beton kőburkolat, PVC vagy padlószőnyeg régi ragasztóanyag maradványa.
Alapozás nélkül: beton, könnyűbeton, szilárd, egyenletes szívóképességű ásványi aljazatok.
Kötőszigetelés: Sopro DSF®, TDS 823 vagy AEB® termékekkel.

Öntsön egy tiszta edénybe kb. 5 l vizet, adagoljon hozzá 25 kg (1 zsák) Sopro SteinKleber weiss fexibel-t, és 
keverje addig, míg csomómentes, bedolgozásra alkalmas állagú masszát nem kap. 
3-5 perc érési idő elteltével keverjék át még egyszer alaposan az anyagot.
Glett vas sal hú zzon fel egy kontaktréteget, majd megfelelő fogazatú glett vas sal alakítsák ki az ágyazatot. A 
lapokat a habarcs bőrösödésének megkezdősése előtt nyomja bele az ágyazatba, majd il lessze a helyükre. Csak 
annyi ha bar csot hordjanak fel a felületre, amennyit a megadott nyitott időn be lül le tu dnak bur kol ni. A fu ga-
há lót a ha barcs ki ke mé nye dé se előtt ka par ják ki, és tisz tít sák meg.

23 °C-os szobahőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra vonatkoznak. 
Nagyobb hőmérséklet rövidíti, alacsonyabb meghosszabbítja az időtartamot.

Keverőszár, glettvas (közepes ágyzathoz), lehúzó közepes ágyazatú vakolókanálhoz. 
A szerszámot használat után azonnal vízzel tisztítsa le!

Műszaki Egyetem Graz: EN 12004 C2 FT

Jelölés a 1272/2008 (CLP) EU szerint: GHS05, GHS07
Jelzés: veszélyes.
Portlandcementet tartalmaz. Vízzel vagy nedveséggel érintkezve lúgos kémhatású, ezért védje a bőrét és a sze-
mét. Vegye figyelembe az építőanyagokra/vegyszerekre vonatkozó szokásos biztonsági előírásokat.
Veszélyjelzések: H318: Komoly szemkárosodást okozhat. H317: Allergiás bőrreakciót okozhat.
Biztonsági utasítások: P102: Ne kerüljön gyermekek kezébe. P261: Kerülje a por belélegzését. P280: Viseljen 
védőkesztyűt/védőruhát, szem- és arcvédő felszerelést. P302+P352: BőRRE KERüléSE ESETéN: bő szappanos 
vízzel mossa le. P305+P351+P338: SzEMBE KERüléSE ESETéN: néhány percen keresztül  öblítse ki a szemét 
óvatosan vízzel. Amennyiben kontaktlencsét visel, lehetőség szerint távolítsa el. Mossa tovább a szemét. P310: 
Hívja azonnal a mérgezési információs centrumot vagy orvosát. P332+P313 Bőr irritáció esetén: Kérjen orvosi 
tanácsot, segítséget.
GISCODE ZP1: krómszegény az 1907/2006/EK szerint.

 

Biztonságtechnikai
előírás

Tulajdonságok

Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szőlőskert út 21., Telefon: 23/ 458-040, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitva tartás:  H-Cs: 8.00 - 16.00    P: 8.00 - 13.00

Az eb ben a leírás ban ol vas ha tó ada tok ter mék leírá sok, ame lyek ta pasz ta la taink ra és vizs gá la taink ra tá masz ko dó ál ta lá nos uta lá sok, és nem 
al kal maz ha tóak konk rét, egyes ese tek re. Az itt fel so rolt ada tok nem ké pez he tik sem mi fé le kártérítési igény alap ját. Szük ség ese tén kér jük, for dul jon 
mű sza ki ta nács adóink hoz! A változtatás jogát fenntartjuk!

Az aljazat előkészítése

Alapozás

Bedolgozás

Minősítés és tanúsítvány

Időadatok

Szerszámok


