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Alapozás

Alapozási táblázat

az aljazat lealapozása észszerű és szükséges lépés annak 
érdekében, hogy a kiegyenlítő anyagok a lehető legjobban 
tapadhassanak az alattuk lévő réteghez. Megkülönböztetünk 
szívóképes és nem szívóképes aljazatokat, melyek más-más 
alapozóanyag használatát igénylik. Az alapozóra kerül a 

felületkiegyenlítő réteg. Számos esetben a tapadóhidat az 
aljzatkiegyenlítő réteggel együtt, "friss-a-frissre" eljárással 
hordják fel.

"friss-a-frissre"

Sopro Haftemulsion

Határidős kivitelezés 
(száradási idő nélkül)

pihentetéssel

Sopro Grundierung

hígítatlan

• •

hígítottAljzat

nem szívóképes

régi, kerámia burkolat

• •Terrazzo

• •Szilárd lakkréteg

•Öntött aszfalt/esztrich

• •Természetes/ beton kő

•Nem szívóképes beton

•Régi ragasztóanyag

Szívóképes:

• •Cement esztrich

• •Szívóképes beton

•Kálcium-szulfát esztrich

•Száraz esztrich

Kölönleges megoldások:

Sopro Epoxi-Grundierung EPG (hígítatlan) kvarchomokkal megszórvaSzilolit magnéziás esztrich

Sopro EpoxiSperrGrund ESG (hígítatlan) kvarchomokkal megszórvaOlajjal szennyezett beton/esztrich

Sopro HaftPrimer S
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Az aljzat alapozása

Sopro Grundierung
Oldószermentes, pigmentált, vi zes akril 
kopolimer ala po zó. Erős- és ve gyes 
nedvszívóképességű alj za tok ra. Cement 
esztrichek, kálciumszulfát-esztrichek (anhid-
rit- és anhidrit folyékony esztrichek), száraz-
esztrichek, gipsz kar to nok, mész kő ce ment- 
és gipsz va ko la tok elő ke ze lé sé hez. Erős 
nedvszívóképességű alj za tok ese té ben víz zel 
hí gít ha tó. Gipsz tartalmú aljzatokra vagy 
Sopro Fließspachtel felhordása előtt hígítat-
lanul, koncentrátumként alkalmazzuk.

Sopro Epoxi-Grundierung
Oldószermentes, nem pigmentált, kétkompo-
nensű epoxi-folyékonygyanta. Alapozóként 
alkalmas porózus felületek megerősítéséhez, 
ásványi alapú aljzatokra és kötésközvetítőként 
sima aljzatokra, mint pl. fém, öntött asz-
falt és régi bevonatokra. Cement kötésű 
aljzatok kapilláris szigeteléséhez, szaka dások 
gyantázásához, fugák kiöntéséhez lefolyóknál 
és kapilláristörő fugák előállításához. Száraz 
homokkal keverve epoxihabarcsként eldol-
gozható. 
Víz-, tengervíz-, szennyvízálló és ellenáll a 
lúgoknak, hígított savaknak, sóoldatoknak, 
kőolajnak, kenő- és üzemanyagoknak. Nedves, 
cement alapú aljzatok kapillárisszigeteléséhez 
parketta, PVC stb. gyors lerakása céljából.

Sopro EpoxiSperrGrund
Oldószermentes, három komponensű epoxi-
záróréteg friss vagy nedves esztrich aljzatok 
előkészítéséhez. Használható olajtól megtisz-
tított betonon. Kiváló tapadási és nedvesedési 
tulajdonságainak köszönhetően csökkenti az 
ozmótikus buborékképződés veszélyét nedves 
beton- vagy esztrich aljzaton. Zárórétegként 
lezárja a feltörekvő nedvesség útját. 
Víz-, tengervíz-, szennyvízálló és ellenáll a 
lúgoknak, hígított savaknak, sóoldatoknak, 
kőolajnak, kenő- és üzemanyagoknak. 

Sopro HaftPrimer S
Oldószermentes, világosszürke, kvarchomok 
tartalmú, polimer diszperzió alapú, speciá-
lis alapozó. Tapadóhídat képez a tömör, 
sima, nem szívóképes aljazaton csempék és 
járólapok lerakása előtt. Különösen ajánljuk 
meglévő kerámia burkolatokra. Felhasználható 
fa, öntött aszfalt, magnézium-esztrich, régi 
ragasztómaradványok, lakk és PVC aljazatra.
 

Sopro Haftemulsion
Műanyag diszperzió, amely tapadóhídként 
szolgál ásványi alapú vakolatokhoz, esztri-
chekhez, aljzatkiegyenlítőkhöz (pl. Sopro 
Fließspachtel 15, Sopro Fließspachtel 30 maxi). 
"Friss-a-frissre" felhordható. Habarcsok, esz-
trichek és iszapok adalékaként is használ-
ható.
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Önterülő anyagok 
Sopro FließSpachtel

az aljazat, amelyre kerámia-, illetőleg természetes kő vagy 
másfajta burkolóanyag kerül, gyakran nem tesz eleget a DIN 
18202 sz. szabvány által meghatározott mérettűrésnek, ill. 
nem teljesíti a DIN 18157 sz. szabvány által meghatározott 
vékony ágyazóhabarccsal történő burkolás követelményeit.

Ez azt jelenti, hogy az aljzatot ki kell egyenlíteni. A megfelelő 
aljzatkiegyenlítő anyagok kiválasztásakor az alábbi tulajdon-
ságok a döntőek:

1. A létrehozandó réteg vastagsága
2. Az aljzat anyaga 
 (tulajdonságai)
3. Lejtbeton vagy vízszintes sima felületű aljazat  
 (nincs lejtés = önterülő aljzatkiegyenlítő  
 használata)

esztrich

FS 10
5 mm

FS 15
40 mm

FS 30
50 mm

Sopro  
FließSpachtel FS 15 plus 
40 mm-ig

Sopro  
FließSpachtel FS 30 maxi 
50 mm-ig

Sopro FließSpachtel FS 15 plus felhordása, szigetelés és légtelenítés.

Sopro önterülő aljzatkiegyenlítő anyagai:

Aljzatkiegyenlítő anyagok rétegvastagságaTulajdonságok:

• aljzatra
• beltérre
• önterülő
• nagyon jól bedolgozhatósági, terülé-

si és szilárdhabarcs tulajdonságokkal 
rendelkezik a Mikrodur® technológia 
által. Optimális terülési tulajdonságait 
a Superplasticizer (nagy teljesítményű 
folyósító) biztosítja.

• gyorsan megszilárdul, 2-3 óra 
múlva járható 

• ellenáll görgőszék terhelésének
• alkalmas padlófűtérhez
• krómszegény a 2003/53/EG szerint
• géppel felvihető

Sopro FließSpachtel FS 10 
5 mm-ig

23
 ºC

/50
%rel. páratartlom

23 ºC/50%rel. páratar
tlo

m
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Önterülő anyagok  
SoproDur® nagyszilárdságú rendszer

SoproDur® HF-S   

Amennyiben egy helyiségben funkciójánál fogva nincs szük-
ség fedőburkolatra, akkor olyan habarcsot kell használni, 
amely nemcsak nagy szilárdságú, de ellenáll a felületét érő 
dözsölés hatásainak is. 
A SoproDur® HF-S önterülő, pumpálható, gyorsan szilárduló, 
cement alapú, magasfokon terhelhető aljzatkiegyenlítő. 

Közvetlenül használatos felületek előállításához, pl. üzemek-
ben, csarnokokban, raktárakban (különösképpen kötetlen 
pályás anyagmozgató eszközhöz és targoncához), gará-
zsokba, pincékbe stb. A Mikrodur® technológia biztosítja 
a magasfokú szilárdságot. Kültéren a felület nemesíthető 
SoproDur® HF-L Sopro lakkréteggel alkalmazható.

A SoproDur® HF-S felhordása. Tökéletesen vízszintes, kikeményedés után dörzsálló felület.

SoproDur® HF-S 
rétegvastagsága

Ajánlott termék

Nagyszilárdságú önterülő habarcsok (SoproDur® HF-S)

4 –40 mm
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Önterülő anyagok  
SoproDur® nagyszilárdságú rendszer

SoproDur® HF-L

SoproDur® HF-S  

Rendszerfelépítés 
SoproDur® HF-S, SoproDur® HF-L

SoproDur® HF-L 
 A komponens

SoproDur® HF-L 
 B komponens

SoproDur® HF-L védőbevonattal előállított felület egy hulladéktárolóban 
csempézett falakkal kombinálva.

SoproDur® HF-L védőbevonattal előállított felület.

Egyszerű felületek kivitelezéséhez SoproDur® HF-L védőbevonat garázsok-
ban, pincékben

Kétkomponensű műgyanta védőbevonat cementkötésű 
aljzatok, mint pl. esztrich és betonfelületek, ill. SoproDur® 
HF-S-sel előállított közvetlenül használatos felületek 
mechanikus és vegyi igénybevétel elleni védelmére.

Ajánlott termékek

Nagyszilárdságú epoxi lakk (SoproDur® HF-L)

nyersbeton
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1–30 mm

Fehér, önterülő, pumpálható, gyorsan szilárduló,  alfa fél-
hidrátbázisú aljzatkiegyenlítő gipsz, kálciumszulfát esztrich 
(anhidrit és anhidrit folyékony esztrich) és száraz aljzatok 
kiegyenlítésére. Alkalmas midenfajta padlóburkolat – 
mint pl.: kerámia és természetes kő, textília és rugalmas 
burkolóanyag – alá sima, vízszintes, kifogástalan felület 
képzésére.

• aljzat
• beltér
• rétegvastagság: 1–30 mm,  
 10 mm rétegvastagság 
 esetén homokszórással szaporítható 
• bedolgozási idő: kb. 40 perc
• járható: kb. 3 óra elteltével
• burkolható: 10 mm rétegvastagságig kb. 24 óra
• alkalmas padlófűtéshez

Kálcium-szulfát esztrich-hez kifejlesztett folyékony
önterülő aljzatkiegyenlítő.

Kálcium-szulfát és öntött aszfalt esztrichek

Önterülő anyagok 

Sopro AnhydritFließSpachtel 
(AFS 561)

Sopro AnhydritFließSpachtels kiöntése.

Kálcium-szulfát esztricheket (anhidrit esztrich) csak 
bizonyos anyagokkal lehet együtt használni, hogy a mega-
kadályozható legyen a kötést gyengítő ettringit képződés 
(lásd a 7. fejezetet).

Ajánlott termék

Rétegrend 
Sopro AnhydritFließSpachtel 1–30 mm 

rétegvastag-
ság

Sopro 
AnhydritFließSpachtel

Kálcium-szulfát esztrich 
(anhidrit esztrich)

Öntött aszfalt esztrich:
az öntött aszfalt esztrichre hőre lágyuló tulajdonsága miatt, lehülését követően csak kis rétegvastagságban szabad 
cement alapú aljzatkiegyenlítő anyagot felvinni (max. 5 mm).  A Sopro AnhydritFließSpachtel-ben fellépő igen csekély 
mechanikai feszültség miatt öntött aszfalt esztrichen is problémamentesen alkalmazható 30 mm-es rétegvastagságig. 
Az esztrichréteg felületét ezt megelőzően Sopro HaftPrimer S tapadásnövelő szerrel kell lekezelni.
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Fa aljzatok

Önterülő, gyorsan szilárduló, cement alapú, szálerősített,  
flexibilis aljzatkiegyenlítő. Fa- és ásványi aljzatok ki- 
egyenlítésére, különösképpen renoválásoknál.

• aljzatra
• beltérre
• rétegvastagság:  3–25 mm,  10 mm rétegvastagság 
 esetén homokszórással szaporítható 
• extrém flexibilis
• bedolgozási idő: kb. 20-30 perc
• járható: kb. 2 óra elteltével
• burkolható: 10 mm rétegvastagságig kb. 24 óra 
• krómszegény a 2003/53/EG szerint

Egyenetlen, sérült fapadló (sérült gerendázat) tökéletes 
kiegyenlítésére  Sopro FaserFließ Spachtel extrém önterülő 
aljzatkiegyenlítőt használunk.

Önterülő anyagok  

Sopro FaserFließSpachtel
3–25 mm

Ajánlott termék

Sopro FaserFließSpachtel masse kiöntése és elhúzása tüskés hengerrel fa 
padlón. 

3– 25 mm

Szálerősített, vékonyrétegű aljzatkiegyenlítés fa aljzaton

Elvetemedett, egyenetlen feszültség-
gel terhelt fa aljzat
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beton vagy
cement esztrich

Sopro AusgleichsMörtel Trass

2 m
m

30 m
m

A vízszintes felületek mellett (pl.: lakások) szükség van 
különböző lejtésű felületek kialakítására is vízfelverődés 
vagy padlóösszefolyók esetében (balkonok, üzemek). 

Ilyen esetben alaktartó felületképző anyagra van szükség 
lejtés kialakításához vagy a fal síkján található felületi egye-
netlenség kijavításához.

Lejtképzés betonon vagy esztrichen.

Az aljzat előkészítése Sopro Haftemulsion tapadásnövelő szerrel a  "friss-
a-frissre" eljáráshoz.

Lejtés kialakítása Sopro AusgleichsMörtel Trass habarccsal balkonon.

Műanyagadalékú, szürke, cement alapú, gyorsan szilárduló 
javítóhabarcs. Különösen alkalmas beton és vakolat alapú 
falfelületek simítására és javítására. Ezenkívül lejtőspachtliként 
és padlófűtéshez is alkalmazható. Ideális gyors építkezésekhez 
és renoválá sok hoz. Összetételének köszönhetően egyszerűen 
eldolgozható. 

• aljzatra, falra 
• kül- és beltérre
• trassz tartalmú
• rétegvastagság: 2–30 mm
• bedolgozási idő: kb. 45 perc
• járható: kb. 6 óra elteltével
• burkolható: kb. 12 óra elteltével
• krómszegény a 2003/53/EG szerint

Lejtképzés

Alaktartó anyagok

Sopro Ausgleichs-
Mörtel Trass  
(AMT 468)

Lejtképzés

Ajánlott termék
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Sopro SchnellSpachtel (SP 770)
kb. 60 perc elteltével burkolható

Épületfelújításnál gyakran arra van szükség, hogy új kerámia 
burkolat vékony ágyazóhabarcba fektetése előtt a függőlegestől 
eltérő falfelületet kiegyenlítsék, illetőleg a rajta lévő bemélye-
dést vagy kiugrást szintbe hozzák.

Sopro SchnellSpachtel használatát ajánljuk, hogy a felület 
gyorsan burkolható legyen.

Falazatjavítás Sopro SchnellSpachtel-lel csempeburkolat 
vékony ágyazóhabarcsba fektetése előtt

Falazat kiegyenlítése Sopro SchnellSpachtel-lel vagy Sopro SchleifSpachtel-
lel csempeburkolat vékony ágyazóhabarcsba fektetése előtt.

falazat

Sopro Grundierung/ 
Sopro Haftemulsion

Sopro 
Schleifspachtel 
ill. Sopro  
SchnellSpachtel

kötőszigetelés

Gyorsan száradó, szürke, cement 
tartalmú, nagy szilárdságú, állékony 
gyorshabacs. Általánosan alkalmaz-
ható beton- és esztrich felületek 
mély egyenetlenségeinek, lyukainak 
és repedéseinek kitöltésére és kijaví-
tására. Minden fajta javítási munkák-
hoz felújítások és javítások során. 
10 mm-nél nagyobb rétegvastag-
ság esetén a habarcs térfogatának 
1/3-ig, pl. 0-2 mm szemcseméretű 
homokkal szaporítható.

Ajánlott termékek

Alaktartó anyagok

Falfelületek

csempe

Megjegyzés: Gipsz tartalmú aljazatok kiegyenlítését (gipsz-
vakolat, gipszkarton) lásd a 16. fejezetben „Felületképzés 
Sopro ambiento® felhasználásával“.

vékony 
ágyazóhabarcs

Sopro SchleifSpachtel (SSP)
kb. 10 perc elteltével csiszolható 
elemekhez

Gyorsan kikeményedő, kéregerősítő 
javítóhabarcs ipari felhasználásra 
beton- és természetes kőlapok gyors 
és racionális javításához. Különösen 
ajánlott kötőanyag tartalmú lapok-
hoz, elemekhez.

min. 2-3 mm

max. 30 mm
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Nagy mechanikai terhelésnek kitett felületeknél (tehergép-
jármű közlekedés, villástargonca használata) mindig szükség 
van a felület részleges javítására. Ez azt jelenti, hogy  rámpák  
javításához a legmagasabb minőségi igényt is kielégítő 
habarcsra van szükség.

Medence záróköveinek burkolása Sopro EpoxiMörtel-lel.

Nagy terhelésú felület, pl.: rámpa.

Nagyszilárdságú epoxi műgyanta felhordása nagy, mozgó és pontszerű 
terhelés felvételére.

Sopro EpoxiMörtel kitünik kiváló tulajdonságaival:
• extrém szilárdság kikeményedése után
• kiváló tapadási szilárdság
• ellenáll a vegyi hatásoknak
• könnyen bedolgozható

Sopro EpoxiMörtel (EE 771)

Sopro EpoxiMörtel-lel
rögzített padlóösszefolyó

Ajánlott termék

Alaktartó anyagok

Különleges felhasználási területek

1  kötőszigetelés

2  Flexibilis, vékony ágyazóhabarcs

3  Sopro Epoxi Mörtel (EE 771)

4  Fugázó anyag, pl.: SoproDur® HF-8

5  Elasztikus fugázó anyag pl.a. Sopro SanitärSilicon

B  beton

BA  Padlóösszefolyó

D  Szigetelés

E  Esztrich

F  csempe

2 F 1 BA 5 3 E 4D B




