
Fejezet Tartalom Oldal

1	 Különböző	burkolóanyagok	biztonságos	és		 3	–	5
	 deformálódásmentes	lerakása

1.1	 Csempe	és	járólap	lerakása:	 6	–	7
	 •	Kerámia	
	 •	Égetett	kerámia
	 •	Kőporcelán	gres	lap
	 •	Cotto

1.2	 Lapok	lerakása:	 8	–	9
	 •	Műgyantakötésű	lapok
	 •	Cementkötésű	lapok
	 •	Üveglapok
	 •	Természetes	kövek

1.3	 Mozaik	lerakása:	 10
	 •	Kerámia
	 •	Természetes	kövek 
	 •	Üveg

1.4	 Ipari	méretű	felületek	burkolása	vibro-eljárással	 11	–	12



Különböző burkolóanyagok biztonságos  
és deformálódásmentes lerakása

3

1

Alapelvek

Az alábbi burkolóanyagcsoportok 
különböztethetőek meg:

• Csempe és járólap

 – kerámia
 – égetett kerámia lap
 – kőporcelán gres lap
 – cotto

• Speciális járólapok

 kötőanyagtartalmú lapok

 – műgyanta kötésű lapok

 – cement kötésű lapok

 – üveglapok

• természetes lapok

 – természetes kövek

 (lásd 6. fejezet)

• Mozaik lapok

 – kerámia

 – természetes kő 
 – üveg

A megfelelő ágyazóhabarcs kiválasztása számos tényezőtől függ. A leglényege-
sebb szempontok közé tartozik, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik az 
aljazat, a burkolat mekkora terhelésnek lesz kitéve, mekkora a hőingadozás és az 
általa okozott dilatáció.  A burkolatra ható változó tényezőktől függően majdnem 
mindig flexibilis (rugalmas), cement kötésű, vékonyágyazatú habarcsot használ-
nak a legfelső burkolatréteg, a burkolólapok alá. 
A megfelelő ágyazóhabarcs kiválasztása szempontjából döntőnek mutatkozik 
azonban magának a burkolóanyagnak az anyagminősége is, mivel az anyagössze-
tételben, a gyártásban és a műszaki jellemzőkben (szilárdság, vízfelvevő képesség, 
stb.), színben és alakban is eltérés mutatkozhat.

Mindig kellő gondossággal válassza ki a burkolóanyagtól függően  a legmegfelelőbb 
ágyazóhabarcsot, hogy a burkolat biztonságos, hibamentes és hosszú élettartamú 
legyen.

Sopro ágyazóhabarcsok különböző felhasználási területekre
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T = tixotroph: megcsúszásra nem hajlamos

E = extended open time: meghosszabbított nyitott idő 
  (csak a D2 osztályában cementtartalmú habarcsok és  
  diszperziós ragasztóanyagai)

F = fast setting:
  gyorsan köt  
  (csak a cementtartalmú habarcsok)

D = diszperziós ragasztók

R = műgyanta tartalmú ragasztók

Alapelvek

A napjainkban felhasznált vékonyágyazatú habarcsokat szá-
mos vizsgálatnak vetik alá, melyek eredményét a következő 
szabványokban határoznak meg:
 

• Csemperagasztók európai szabványa

• Német Építőipari Szövetség flexibilis ragasztók leírása

• Német Központi Építőipari Szövetség keretén belül a 
Burkolóipari Szakszövetség minősítése

• Csempe és járólap Ipari egyesület minősítése

• Ragasztóipari Szövetség minősítése

Leírás és specifikáció
A vékonyágyazatú habarcsnak bizonyos követelményeknek 
meg kell felelnie, ha csempe vagy járólap fektetésére 
használják. Ezeket a követelményeket az Európai Szabvány 
DIN EN 12004 (ill. ISO-Norm 13007 1. rész) pontosan 
meghatározza.
Jelölések kötőanyagok szerint:

 C  cement alapú habarcs
 D  diszperziós ragasztó
 R  műgyanta alapú ragasztó

A cement tartalmú anyagokat (C) a DIN EN 12002 szerint 
sorolják be tapadási képességük és a lehajlás értéke alap-
ján. A tapadást 4 különböző körülmény között vizsgálják. 
A cementalapú habarcs tapadási értékének ≥ 0,5 N/mm2 ill. 
> 1,0 N/mm2 kell lenni mind a négy tárolási módozatban, 
hogy a C1 ill. C2 osztályba sorolható legyen.

Tapadási szilárdság száraz tárolás után ≥ 1 N/mm2

Tapadási szilárdság nedves tárolás után

Tapadási szilárdság meleg tárolás után

Tapadási szilárdság nagy hőingadozásnak 

kitett tárolás után

≥ 0,5 N/mm2

≥ 1 N/mm2≥ 0,5 N/mm2

C2 osztály  C1 osztály

≥ 1 N/mm2≥ 0,5 N/mm2

≥ 1 N/mm2≥ 0,5 N/mm2

Ha a cement tartalmú habarcs C2-es besorolással rendelkezik, lényegesen 
magasabb követelményeknek felel meg. 

Tárolási módok:

A diszperziós és műgyanta tartalmú ragasztókat anyag-
összetételüknek megfelelően a szakítószilárdságuk alapján 
sorolják be.
D1 minősítést kapnak azok a diszperziós ragasztók, melyek, 
száraz és meleg tátolás után legalább 1 N/mm2 szakítószi-
lárdsági értéket érnek el. D2 minősítéshez nedves helyen 
történő tárolás esetén legalább 0,5 N/mm2 szakítószilárd-
sági értéket kell elérni.

A műgyanta tartalmú ragasztókat az R1 osztályba sorolják, 
ha száraz és meleg tátolás után  legalább 2 N/mm2 szakítószi-
lárdsági értéket elérik. R2 besoroláshoz nagy hőingadozásban 
történő tárolás esetén is legalább a 2 N/mm2 értéket el kell 
érni.

Bedolgozhatósági tulajdonságok:
A többi jelzés, mint például a T, E és F betűk a bedolgoz-
hatósági tulajdonságokra utalnak, és szabadon választ-
hatók.

C2
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Alapelvek

S1 osztályba sorolás esetén a lehajlás legalább 2,5 mm.  
5 mm felett a habarcsot S2 osztályba sorolják és könnyen 
alakítható, flexibilis ragasztóanyag minősítést kap.

Gyártási dátum a csomagoláson feltüntetve.

EN 12004
Gyorsan kikeményedő, javított cementalapú habarcs, 

falra, aljzatra, kül- és beltérre

Tapadási szilárdság     (6 h után) >_  0,5 N/mm2

Tapadási szilárdság száraz tárolás után
Tapadási szilárdság nedves tárolás után 
Tapadási szilárdság meleg tárolás után
Tapadási szilárdság fagyási-olvadási ciklus tárolás után

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74 · 65203 Wiesbaden (Germany)

>_  1,0 N/mm2

>_  1,0 N/mm2

>_  1,0 N/mm2

>_  1,0 N/mm2

Tűzveszélyességi osztály                A1/A1 égh.

≥ 2,5 mm ≥ 5 mm

CE jelzéssel igazolja a gyártó, hogy megfelel a mindenkori 
európai követelményeknek. 2004. 01. 04. óta a vékony-
ágyazatú habarcsok törvényesen előírt CE minősítéssel ren-
delkeznek, ami "útlevélként" is szolgál a szabad európai 
áruforgalomban. Alapkövetelmény a DIN EN 12004 C1 
osztály.

A habarcs próbateszt töréspontjának megállapítására vonatkozó vizsgálat.

Max. lehajlás megállapítására vonatkozó vizsgálat.

A habarcs próbatest lehajlásának kezdetét megállapító kísérlet.

Lehajlás

A DIN EN 12002 szabvány alapján a cement alapú habar-
csok lehajlását is értékelik, hogy az anyag rugalmasságára 
vonatkozó adatokat kapjanak. Meghatározott méretű 
habarcs próbatestet (vizsgálati tárgy) vizsgálnak a kísérlet 
folyamán. 

1

2

3

A flexibilitás irányelve német nemzeti követelmény, az 
egykomponensű rugalmas ragasztóanyagokra vonatkozik, 
nem európai érvényességű.

Ha egy ragasztóanyag megfelel a C2 osztály alapkövetelmé-
nyeinek és ezenkívül legalább 2,5 mm lehajlási értékkel ren-
delkezik, megkapja a flexibilis ragasztó minősítést.

C2/S1 minősítést kap a cementalapú ragasztóanyag, ha a 
DIN EN 12002 és a DIN EN 12004 szabvány sokkal maga- 
sabb követelményeinek is megfelel. Ezzel a habarcs automa-
tikusan átlépi a német flexibilis ragasztóanyagokra vonat-
kozó követelményeket.

Kiegészítés: CE jelzés

S1 S2

200 mm

200 mm

200 mm

flexibilis
habarcs 

flexibilis
habarcs 

flexibilis
habarcs 

vizsgálat helye

vizsgálat helye

törésvizsgálat helye

nyomaték

nyomaték

nyomaték

Sopro	Hungária	Kft.
2092 Budakeszi, Szőlőskert út 21.
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1.1

Ajánlott termékek

Égetett kerámia lap

kerámia Szabványos eljárás

Csempe

A kerámia és az égetett kerámia lap hátoldalának szerkezete nyitott 
pórusú. A hidraulikusan kikeményedő habarcs megfelelően beékelődik a 
lap hátoldalának felületébe.

Sopro Fliesenfest  
Erős ragasztó 
(FF 450) 

Sopro Fliesenfest 
schnell (FF 451)

Sopro VarioFlex® 
(VF 413)
csak aljzatra

Sopro No.101 Classic  
Flexkleber 
falra és aljzatra

Sopro VarioFlex® 
schnell (VF 419)
csak aljzatra

Normál ütemű építkezés Határidős építkezés

Elektronmikroszkóppal készült felvétel

Teljes mértékben tömör lerakást követel meg (Buttering-
Floating - úsztatott eljárás) az adott körülményeknél fogva 
(forgalmi terhelés, külső burkolat, stb.), ha kerámia lapot 
aljzatra burkolnak.
  
A Sopro VarioFlex® (önterülő ágyazóhabarcs) megkönnyíti 
a lerakást, mivel csak a ragasztóanyagot kell felhordani az 
aljazatra, a munkaigényes úgynevezett Buttering-Floating 
eljárás elmaradhat. A burkolólap teljes mértékben telített és 
tömör lerakása biztosított.

A burkolóanyagok között a kerámia lapok és az égetett 
kerámia lapok igen népes csoportot alkotnak. Az épít-
kezések nagyrészén ezeket a burkolóanyagokat használják. 
Évek hosszú során át jól bevált termékekről van szó, és 
burkolatként való alkalmazásuk, lerakásuk problémamen-
tes.
Szerkezetük alapján (nyitott pórussal rendelkeznek, lásd a lenti 
felvételeken) megállapítható, hogy az ágyazóhabarcs igen jól 
megtapad és beékelődik a felület pórusaiba, és ennek követ-
keztében igen szoros kötés jön létre a felület mentén. A DIN 
EN 12004 sz. szabvány szerinti jóváhagyott vékonyrétegű 
ágyazóhabarcsok megfelelő eredménnyel alkalmazhatóak.

Elektronmikroszkóppal készült felvétel



Különböző burkolóanyagok biztonságos  
és deformálódásmentes lerakása

7

1.1

Ajánlott termékek

Kőporcelán gres lap

Csempe

Cotto

Sopro No.101 
Classic 
Flexkleber 
Szálerősített flexi-
bilis ragasztó falra, 
aljzatra

Sopro 
MultiFlexKleber  
(FKM XL)
Rendkívül rugalmas 
vékonyágyazatú 
habarcs aljzatra, 
feszültségcsökkentő 
hatású

Sopro VarioFlex®

(VF 413)
Folyékony 
ágyazóhabarcs 
aljzatra

A lap hátoldala olyan sima, hogy a hidraulikusan kikeményedő habarcs 
nem képes a felületen megtapadni. Műanyag nemesítő adalékot (flexibilis 
ragasztó) tartalmazó csemperagasztót kell alkalmazni, hogy az optimális 
tapadási szilárdság létrejöjjön.

Javaslat

A kézzel formált lapokra jellemző a méretpontatlanság és a nyílt pórusú 
felület, ezért különleges burkolórendszert igényelnek.

Cotto rendszer

Sopro trass  
flexibel (TR 414)
flexibilis középvastag 
ágyazóhabarcs 

Sopro 
Ausfug hilfe 
(AH 737)

Sopro FlexFuge 
(FL) 
 

Sopro 
Zementschleier
Entferner  
(ZSE 718)

Sopro  
CottoExtraschutz  
(CES 736)

Sopro  
CottoDeckwachs  
(CDW 742)

A kerámia és égetett kerámia lapok mellett egyre kedvelteb-
bé válnak a kőporcelán gres lapok. Ezeknek a lapoknak a 
nagy sűrűsége és a különösen csekély vízfelvételi képessége 
kedvezőtlenül hat a cementhabarcs és a lap között létrejövő 
tapadási tényezőkre. A mikroszkóp felvételen látható, hogy a 
kerámia és az égetett kerámia laphoz viszonyítva a kőporcelán 
gres lap hátoldala lényegesen simább és tömörebb, ennél-

Kőporcelán gres lap elektronmikroszkóp alatti felvétele

fogva a hidraulikusan kikeményedő habarcsnak nem nyújt 
semmiféle tapadási lehetőséget. Kőporcelán gres lapokhoz 
a burkolóhabarcsot műanyag adalékkal (flexibilis ragasztó) 
kell nemesíteni, ami a nagy felületi tapadókészsége (adhézió) 
révén a tapadási szilárdságot optimálisan megnöveli.

 

 

Tanácsadás:

06 23/458-040
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1.2

Ajánlott termékek

Műgyanta illetve cementkötésű járólapok

Lapok

Sopro PUKleber (PUK 503)
poliuretán műgyanta ragasztó

A műkő lapok használata is egyre kedveltebbé válik. ez a 
tendencia főleg a nagy lapméretre és a sokféle megjelenési 
formára, kivitelezési lehetőségre vezethető vissza. 

Műgyantakötésű lapok többféle kivitelben.

A lap sarkai kiállnak, szemmel látható a hiba és balesetet is okozhat. 
Reklamációs forrás.

Mintalap alakváltozásának vizsgálata a legkorszerűbb vizsgálati eljárással.

Ilyen lapok esetében igen gyakran drága burkolóanyagról 
van szó, amelynek lerakása előtt igen gondosan ki kell 
választani a megfelelő burkolóhabarcsot.

A burkolóanyagok műgyanta illetve cementkötésűek.
Amennyiben hagyományos hidraulikusan kikeményedő 
habarcsot alkalmazunk, a lap a nedvesség hatására 
deformálódhat. Gyorsan kötő és hidraulikusan 
kikeményedő habarcs alkalmazásakor a bekeveréséhez 
felhasznált víz igen gyorsan megköt és beépül az anyag kris-
tályszerkezetébe (SoproDur® HF-K), így az előbb említett 
probléma elkerülhető.

A piacon beszerezhető műkő lapoknak egy kisebb hánya-
da azonban hajlamos teknősödésre és elvetemedésre, 
ezért gyorsan kikeményedő cementkötésű habarcs-
csal sem rakható le (burkolásuk csak vegyi folyamat 
hatására megkötő, műgyanta ágyazóhabarccsal történ-
het - pl.: Sopro PU-Kleber, PUK 503). Javasoljuk, hogy 
lerakás előtt vizsgáltassák be, hogy a burkolóanyag  
mennyire hajlamos alakváltozásra. A Sopro Hungária 
Kft. cégen belül elvégzi a vetemedésvizsgálatot, és 
az eredményétől függően javaslatot tesz a megfelelő 
ágyazóhabarcs használatára.

Javaslat

Műgyanta kötésű lap teknősödése a burkolóhabarcs nedvességtartalmának 
hatására.

SoproDur® HFK 
(HFK 420)
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1.2

Üveglapok

természetes kövek

A sima felületénél fogva nem vesz fel vizet az üveglap. Lerakásának ideális 
anyaga a fehér műgyanta habarcs, amely vegyi folyamat hatására köt meg, 
és optimális tapadási szilárdságot biztosít az üveglap hátoldalán. Nem 
befolyásolja az üveglap színét sem.

A természetes kövek lerakásához különleges habarcsrendszer használatát 
javasoljuk, mely trassz adalékot tartalmaz, gyorsan megszilárdul, és álta-
lában fehércementtel készül, hogy biztonságos, elszíneződésmentes és 
hosszú élettartamú burkolatot kaphasson. 

Sopro PUKleber (PUK 503)
Poliuretán műgyanta alapú 
ragasztóanyag falra, aljzatra 

Sopro  
Marmor FlexKleber 
(MFK 446)
Flexibilis,fehér, köny-
nyen kikeményedő, 
vékonyágyazatú 
habarcs falra, aljzatra

Sopro  
VarioFlex® Marmor  
(VF 411)
Flexibilis,fehér, köny-
nyen kikeményedő, 
vékonyágyazatú 
habarcs aljzatra

Sopro  
Trass flexibel 
(TR 414)
Flexibilis, közép-
ágyazatú habacs falra 
és aljzatra

Részletes információ található a természetes kövek 
elszíneződésmentes burkolásáról a 6. fejezetben.

Manapság már a nagyméretű üveglapok is helyet kapnak 
a burkolóanyagok sorában. Hasonlóan a kőporcelán gres 
laphoz, az üveg is igen sima és tömör felületű (vízfelvé-
tele nincs, lásd az elektronmikroszkóp alatti felvételt).
Hagyományos, cement alapú habarccsal nem lehet ezeket 
a lapokat burkolni, csak a műgyanta alapú ragasztóanyagok  
(pl.: Sopro PU-Kleber, PUK 503) képesek a megfelelő tapadóhi-
dat létrehozni, ezért ezeket kell burkolásuknál alkalmazni.

Elektronmikroszkópos  
felvétel

Ajánlott termékekLapok

Tanácsadás:

06 23/458-040
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1.3

Ajánlott termékekMozaik

Kerámia, természetes kő és üvegmozaik

Sopro No.101 weiss 
Flexkleber 
(No.101 996)
ragasztás és fugázás 
egy lépésben

Sopro  
FugenEpoxi 
(FEP)
ragasztás és fugázás 
egy lépésben

10% Sopro 
FlexDispersion 
(FD 447) 

A különböző alkalmazási területre szolgáló mozaik felületek (fürdőszoba, 
uszoda, stb.) kialakítására olyan ágyazóhabarcsot kell választani, amivel 
nemcsak burkolni, de fugázni is lehet a sok és keskeny fuga és a habarcsá-
gyazat mélysége miatt. 

Speciális üvegmozaik papírfóliával a színén, kimondottan víz alatti felhasz-
nálásra.

Színigény esetén:

Sopro Saphir® M 
MarmorPerlFuge

Mozaik felületet képezhetünk kerámia-, természetes kő- 
vagy üveglapokból. Az apró mozaikdarabokat vagy a 
hátoldalukon hálóra ragasztják (*), vagy a felületükre papírt 
illetve műanyag fóliát ragasztanak.

A mozaiklapok felületén sok, keskeny fuga fut, ami megne-
hezíti a lerakást és a fugázást. Olyan habarcsrendszert kell 
alkalmazni, amivel nemcsak burkolni, de fugázni is lehet. így az 
is elkerülhető, hogy a fugarésből kitüremkedő ágyazóhabarcs 
maradék látható maradjon a fugák alkotta hálózaton, és az 
egységes színképet helyenként megzavarja.

*Megjegyzés: Víz alatt (úszómedencében) csak olyan mozaiklap használható, amelynek a színét rögzíti fólia. Hátoldalon, 
hálóra ragasztott mozaikot ne használjon, mert fenáll a veszélye, hogy nem tapad meg megfelelően az uszoda falán.
Magánuszodákban fokozottan figyeljenek a megfelelő vízminőségre, hogy megakadályozzák az algaképződést a fugákon.



Tanácsadás:

06 23/458-040

vagy

Üvegmozaik Ragasztás és fugázás egy lépésben  
Sopro No. 101 weiß Flexkleber-rel + 10% Sopro 
Flexdispersion-nal  vagy Sopro Fugenepoxi-val

SoproDur® HF8 
2–8 mm
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Nagy felületű, hatalmas mechanikai igénybevételnek kitett 
aljzatokat (ipari csarnokokban, élelmiszeripiacokon, stb.) 
évtizedek óta vibro-eljárással állítanak elő. Burkolóanyagnak 
alacsony vízfelvételi képességgel rendelkező, szárazon 
préselt kerámia csempét vagy lapot, klinkerlapot vagy 
kőporcelán gres lapot használnak.
Tapasztalat alapján a 25 cm-nél rövidebb lapméret az 

Habarcságyazat:

1  Fuga nélkül: legalább 40 mm – nyomószilárdság legalább C16.

 Fugával: legalább 60 mm – nyomó/hajlítószilárdság legalább C16/F3 

  Úsztatott eljárás: legalább 75 mm – nyomó/hajlítószilárdság legalább C25/F4  
 illetve a statikai számításoknak megfelelően

A csempéket és lapokat általában nagyon keskeny fugával (1 – 2 mm) 1/3 vagy 1/2 kötésben fektetik. A vibro és klinker-
lapokhoz van távtartó (fugakereszt) ami biztosítja az egységes fugatávolságot és megakadályozza, hogy a lapok a vibro-
eljárás során kimozduljanak eredeti helyzetükből.

Ipari méretű felületek burkolása

ideális. A lapoknak legalább 10 mm vastagságot el kell érni 
illetve várható terheléshez kell megválasztani azokat. (ZDB-
tájékoztató: “Nagy terhelésű burkolatok – nagy mechanikai 
terhelésnek kitett padlóburkolatok”, Okt. 2005). A tervezés-
nél és kivitelezésnél a “Kerámiaburkolatok kialakítása vibro-
eljárással” 2005 júliusi irányelve a meghatározó.

A tapadóiszap felhordása az előkészített habarcságyazatra. A burkolat fektetése a friss tapadóiszapra.

Sopro Fugenepoxi schlank  
fugázás

Sopro Haftschlämme Flex 
kötőhíd

Habarcságyazat  

Sopro Haftschlämme  
kötőhíd

3

2
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Ipari méretű felületek burkolása

Szerkezet és műveletek:

 Az aljzatot, azaz a betont teljesen meg kell tisztítani, 
  hogy a vibro-eljáráshoz megfelelően tapadó felületet 
 kapjunk.

 A hiraulikusan kötő ágyazóhabarcsot tapadóiszap- 
 pal (pl.: Sopro Haftschlämme Flex, HSF 748) friss- 
 a-frissre eljárással, legalább 40 mm vastagságban kell 
 felvinni a betonra. A habarcsot egyenletesen el kell  
 teríteni és tömöríteni.

 Az ágyazóhabarcsra csak egy tapadóhíd réteget kell 
 felvinni, amelybe közvetlenül, szorosan egymás mellé, 
 fuga nélkül rakjuk a kerámia lapokat.

1.

2.

3.

 A vibro-eljáráshoz előkészített és leburkolt felületen  
 (10 – 20 m2 - függetlenül az adottságoktól és a 
 felhasznált ágyazóhabarcs ebből következő kötési 
 tulajdonságaitól) a lapokat a vibrogép által kibo-- 
 csátott enyhe vibráció segítségével belepréselik az 
 ágyazóhabarcsba.

 A fugákat ajánlatos a későbbi igénybevételnek is  
 ellenálló epoxi fugázóhabarccsal (Sopro FugenEpoxi 
 schlank, FEP) kitölteni. 

4.

5.

A vibro-eljárással készült aljzatok 7 nap múlva járhatóak és 
- az átlagosan kikeményedő rendszerekből kiindulva - 28 
nap múlva terhelhetőek.

A kerámia burkolatok bedolgozásához használt vibrogép.

A leburkolt lapok vibro-eljárással történő bedolgozása. 

Sopro 
Haftschlämme Flex 
(HSF 748) 

Sopro FugenEpoxi 
schlank 
(FEP)

Javasolt termékek




