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Alapelvek

Új építményeknél, de főleg a régiek felújítása során olyan 
aljazatokat találhatnak a szakemberek, melyekre minden 
további előkészítés nélkül nem lehet hosszútávon hibamen-
tes, új burkolatot létrehozni. 

Sajnos ezek a hibák csak akkor válnak láthatóvá, ha a falat 
vagy a burkolatot megbontották, ezért a tervezés elég 
nehézkes az ilyen esetekben. Ilyen problémákba nemcsak 
a felújítás során ütközhetnek, hanem új épületek esetén is, 
mivel az építőanyagok különböző zsugorodási és hőtágulási 
tulajdonságokkal rendelkeznek. Felmerül a kérdés: „Mi tör-
ténik ilyenkor a rendkívül merev burkolóanyagokkal?"

Általában a burkoló a kritikus aljazattal csak az építkezés 
helyén szembesül.

A relatív vékony és "merev" csempe vagy természetes kő 
burkolatot erre a labilis, kritikus aljzatra kell fektetnie úgy, 
hogy az hosszútávon sérülésmentes maradjon.

Ha labilis aljzatról beszélünk elsősorban a fagerendákon 
kialakított fafödémre gondolunk. Amennnyiben kritikus 
aljzatra (fa, vegyes szerkezet) kívánunk csempe vagy ter-
mészetes kő lapokat fektetni, mentesítő réteggel mindig 
el kell választani az új burkolatot a régi aljzattól.  Olyan 
mentesítő réteget kell alkalmazni, mely képes a használattól 
keletkező terhelést és feszültséget felvenni. 

A Sopro FliesenDämmPlatte olyan 4 mm, 9 mm és 15 
mm vastagságban gyártott feszültségmentesítő, lépészaj 
csökkentő poliészter rostlap, mely hang- és hőszigetelő 
tulajdonságokkal is rendelkezik. Az egész szerkezet hajlító-
szilárdságát erősíti.

Nagyobb hangszigetelési igény esetén a 8 mm vastag-
ságú, gumibevonattal rendelkező, műgyanta kötésű Sopro 
Trittschall DämmPlatte alkalmazását javasoljuk.
A nagyobb mértékű hangszigetelés mellett feszültségmen-
tesítésre és hőszigetelésre is alkalmas. Többemeletes házak 
lépcsőszerkezeteihez kiemelten ajánljuk.

Régi faszerkezet, amit csempeburkolattal kell ellátni.

Régi épület felújítása.

Csempeburkolat közvetlenül a deformálódásra hajlamos ajzaton.
Ez a módszer magában hordozza a fugák és a ragasztóanyag elrepe-
dezésének lehetőségét.
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Hang- és hőszigetelő, lépészaj csökkentő lemezek  
műszaki adatai

Sopro FDP 558 
FliesenDämmPlatte 

Sopro TDP 565 
TrittschallDämmPlatte 

Sopro TEB 664 
Trittschall- und EntkopplungsBahn

Összetétel 
 
 
 
 
 
 

 
Vastagság 

Lemezméret

Súly

Kiszerelés 
 
 

Zajcsökkenés 

Hővezetési képesség

Hőellenállási tényező

E-Modul

Dinamikus merevség

Vízpáraáteresztő képesség

Tűzveszélyességi osztály

 
 
 
 
 
 
 

4 mm  
Feszültségmentesítő 
lap

100 x 60 cm

kb. 2,9 kg/m²

Karton: 
15 lemez = 9 m² 
Raklap: 
200 lemez = 120 m²

10 dB-ig 
csempével

0,0954 W/mK

0,042 m² K/W

699 N/mm²

– 

21,2 g/m² d

Építőanyagoszt.  B2

 
 
 
 
 
 
 

9 mm  
Univerzális 
szigetelőlap

100 x 60 cm

kb. 6,3 kg/m²

Karton: 
10 lemez = 6 m² 
Raklap: 
100 lemez = 60 m²

10 dB-ig 
csempével

0,0950 W/mK

0,095 m² K/W

556 N/mm²

614 MN/m³

11,3 g/m² d

Építőanyagoszt.  B2

 
 
 
 
 
 
 

15 mm  
Komfort 
szigetelőlap

100 x 60 cm

kb. 10,5 kg/m²

Karton: 
5 lemez = 3 m² 
Raklap: 
60 lemez = 36 m²

11 dB-ig 
csempével

0,0947 W/mK

0,158 m² K/W

418 N/mm²

439 MN/m³

19,1 g/m² d

Építőanyagoszt.  B2

Műgyantakötésű, pré-
selt poliészter-rostlap 
speciális kétoldalú 
bevonattal. 
Csekély károsanyag 
kibocsátás.  
 

8 mm  
Hangszigetelő lemez 

100 x 60 cm

kb. 4,2 kg/m²

Csomag: 
5 lemez = 3 m² 
 

16 dB-ig 
csempével

0,085 W/mK

0,10 m² K/W

509 N/mm²

300 MN/m³

233 g/m² d

Építőanyagoszt. B2

Nagyon vékony, újra 
hasznosított gumi 
granulátumból készült 
szigetelőanyag 
Formaldehidmentes. 
 
 

3 mm  
Hangszigetelő és 
feszültségmentesítő

1 x 10 m (tekercs)

kb. 3,1 kg/m²

1 tekercs = 10 m² 
 
 

17 dB-ig 
csempével

0,075 W/mK

0,04 m² K/W

–

–

–

Építőanyagoszt. B2

Műgyantakötésű poliészter rostlap, formaldehidmentes.  
Csekély károsanyag kibocsátás. 

Sopro FDP 558 
FliesenDämmPlatte

Sopro TDP 565 
TrittschallDämm-
Platte

Sopro TEB 664 
Trittschall-und 
EntkopplungsBahn
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A nem hordképes, vetemedésre hajlamos aljzatokat feszültségmentesítő réteggel kell elválasztani a merev burkolatoktól.  
Direkt burkolás esetén repedések és üregek képződhetnek a felületen.

A merev burkolatra ható feszültség repedéseket okoz. 

A burkolat elrepedését majd leválását okozta a vibrálás (pl. mosógép). Fa aljzatra történő direkt burkolás miatt kialakult üregek és repedések a 
csempeburkolaton.

Forrás + zsugorodás

Lehajlás

Kritikus aljzatok feszültségmentesítése

Fa aljzat
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Kritikus aljzatok feszültségmentesítése 
Fa aljzat

Kifugázott kerámia és természetes kőburkolatok összeségében olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az üveglapok. 
Ez azt jelenti, hogy az aljzat korábban taglalt feszültségét és mozgását le kell vezetni.  Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558)  
poliészter rostlap felhasználásával a burkolatot mentesíteni lehet a feszültségtől, ezáltal növekszik az egész szerkezet  hajlí-
tási szilárdsága, és a fellépő feszültség és mozgás a beépített, köztes rétegen levezetődik.

A feszültségmentesítő réteg (Sopro FliesenDämmPlatte) felfogja a függőlegesen és vízszintesen ható erőket, ezáltal lengéscsillapítóként és kiegyenlítő 
közegként működik.

1  Rögzítés facsavarral
2  Sopro HaftPrimer S (HPS 673)

 Flexibilis, vékony ágyazóhabarcs

  Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558)

5  Sopro FlexFuge FL (FL)

 Csempe

  Fa aljzat

F 5 3 4 3 2 1 U

3
4

F
U
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Kritikus aljzatok feszültségmentesítése 
 Fa aljzat

Sopro 
FliesenDämmPlatte 
(FDP 558)

Sopro VarioFlex® 
Marmor (VF 411) 

Sopro VarioFlex®  
schnell (VF 419)

Sopro HaftPrimer S 
(HPS 673)

Sopro 
FaserFließSpachtel 

Fa

Tapadóhíd

Ragasztóanyag

Feszültsé
gmentesítő

 

lemez

Ragasztóanyag

Burkolat

Rétegrend Ajánlott termékek

Sopro VarioFlex®  
(VF 413)

Sopro MG-Flex 
(MEG 669)
Flexibilis habarcs 
jelentős lépészaj- 
csökkentő hatással! 

Sopro FlexFuge FL
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Kritikus aljzatok feszültségmentesítése 
Fa aljzat

Kivitelezés

1  Fa padló, amit a felújítás során kerámia csempével akarnak burkolni

5  A falak mentén szélszigetelő szalagot kell alkalmazni 

4  A padló fugáit Sopro Dichtacryl-lal le kell zárni, hogy az önterülő 
aljzatkiegyenlítő ne follyon ki a réseken.  

2  A kimozdult padlólapot facsavarral rögzítik.

3  Ellenőrizni kell, hogy a padló felülete vízszintes-e. Amennyiben nem, az 
aljzatot ki kell egyenlíteni.

6  A fa felületet alapozza le Sopro Haftprimer S -sel.
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Kritikus aljzatok feszültségmentesítése 
 Fa aljzat

Kivitelezés

7  A flexibilis, szálerősített, önterülő Sopro FaserFließSpachtel-t köz-
vetlenül a fa padlóra hordjuk fel. 

8  Görgős hengerrel terítsük el és tömörítsük a Sopro FaserFließSpachtel -t, 
hogy végezetül teljesen sima felületet kapjunk.

10 A 9 mm-es Sopro FliesenDämmPlatte fektetése az előzetesen felhúzott 
habarcságyazatba történik.  

12 A Sopro FliesenDämmPlatte könnyen leburkolható, mivel csak köz-
vetlenül egymás mellé kell illeszteni a lemezeket.

9  A teljesen sima, Sopro Haftprimer S-sel előkészetett padlófelületre, 
például Sopro VarioFlex® fésüágyazatba ragasztjuk közvetlenül a 
szigetelő lemezt. 

11 A Sopro FliesenDämmPlatte-t például dekopírfűrésszel lehet feldol-
gozni, vágni.  



Csempék és lapok burkolása felújítás során és
kritikus aljzatokon  

108

5.1

13 A szigetelő lemezeket szorosan egymás mellé kell illeszteni.

17 A felület kifugázása Sopro FlexFuge FL-lel.

16 A kerámia burkolat fektetése a az előkészített habarcságyazatba.  

14 A feszültségmentesített fa padló felület készen áll a kerámia burkolat 
fektetésére. 

15 A Sopro VarioFlex® felhordása a Sopro FliesenDämmPlatte univerzális 
szigetelőlapra.

18 Feszültségmentesített kerámia burkolat fa felületen.

Kritikus aljzatok feszültségmentesítése 
Fa aljzat

Kivitelezés
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Az új épületeknél a konstrukció módja (nagy felületű feszített födém) és a koruk miatt épületfizikai tulajdonságaiktól függő 
formaváltozások következhetnek be a beton zsugorodás, kúszása vagy elfáradása következtében. A rövid határidő nem teszi 
lehetővé, hogy a DIN által előírt, belterekre  (csempére, burkolólapra) vonatkozó várakozási időt betartsák. A következmény 
pedig a merev burkolattal ellátott falon és az aljzaton üregképződés és repedések formájában kialakuló károsodás.

Friss beton egy reptéri terminálban.

Az aljzat zsugorodása következtében feszültség keletkezik.

A következmény a  burkolatban bekövetkező károsodás. 

Üregeképződés megakadályozható feszültségmentesítő lemez  beépíté-
sével. 

A túl korai burkolás miatt bekövetkezett károsodás. 

A friss beton aljzat bizonyos idő eltelte után keményedik és szárad ki teljesen. A betonfelület a zsugorodása miatt  
rövidebb lesz, ezért a DIN 18157 a bukolat fektetéséhez 6 hónapos betont ír elő. Ezt a várakozási időt ritkán tartják 
be. Extra flexibilis, vékony ágyazóhabarccsal a burkolást 3 hónap elteltével problémamentesen el lehet végezni közepes 
minőségű beton esetében. Amennyiben a várakozási idő mégjobban lerövidül, csak egyetlen lehetőség marad, a  
feszültségmentesítés.  

Kritikus aljzatok feszültségmentesítése 
Beton szerkezetek

1. Friss beton aljzat
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Feszültségmentesített födém, repedésekkel a burkolaton

Magasított, előfeszített födémszerkezet, mely a feszültséget elvezeti, és a 
középpontjában 2-4 cm-t megsüllyed.

Egy feszültségmentesített rendszer elhajlásának és maximális terhelhető-
ségének vizsgálata.

Magasított, előfeszített födémszerkezet.

Előfeszített födémszerkezetek magassága (1-5 cm) nem 
egyforma (statikai szempontból jelentéktelen). A födém-
szerkezeten (gerendákon) képződő vízszintes terhelés követ-
keztében a magasságkülönbség kiegyenlítődik, a feszült-
séget pedig a koszorú veszi fel és vezeti le. Amennyiben 
a merev burkolat közvetlen a födémre kerül, nem képes a 
képződő feszültséget elvezetni, és a széleken károk kelet-
keznek repedések formájában. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
burkolatot ebben az esetben is feszültésgmentesíteni kell.

2. Előfeszített födémszerkezet

A (Sopro FliesenDämmPlatte FDP 558) feszültséglevezető lemez segítségével 
a függőleges erőhatásokat vízszintesen vezetik el károsodásmentesen.

Kritikus aljzatok feszültségmentesítése 
Beton szerkezetek

Megoldások a problémára a  DNV ismertetőben.
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Rétegrend Ajánlott termékek

Beton

Alapozó

Vékony ágyazóhabarcs

Feszültsé
gmentesítő

 és 

szigetelő lemez

Ragasztóhabarcs

Burkolóanyag

Sopro 
Grundierung
(GD 749)

Sopro VarioFlex®

(VF 413)
Sopro No.101 
Flexibilis ragasztó  

Sopro Trass flexibel 
(TR 414)

Sopro  
FliesenDämmPlatte (FDP 558)

MittelDickbett- 
Mörtel
(MDM 888)

Sopro VarioFlex® 
schnell (VF 419)

Sopro FlexFuge FL

Vékony ágyazóhabarcs Középvastag ágyazóhabarcs

Kritikus aljzatok feszültségmentesítése 
Beton szerkezetek

Sopro FKM XL
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Kivitelezés

1  A nedvszívó aljzat alapozása.

3  Természetes kőburkolat fektetése  Sopro Trass flexibel (TR 414) közép-
vastag habarccsal.

4  Kész burkolat.

2  Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558) fektetése a burkolat (természetes 
kő) feszültségmentesítése céljából.

Kritikus aljzatok feszültségmentesítése 
Beton szerkezetek
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Utólagos hangszigetelés 
a DIN 4109  szerint

Régi épületekben modern hangszigetelés kialakításához 
a zárt hordózószerkezeteket, mint pl.: alapokat vagy 
lépcsőket, hangszigetelés létrehozásához a burkolattól el 
kell választani. A felújítás során az aljzat és a cempeburkolat 
elválasztását Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558) vagy Sopro 
Tritt schallDämmPlatte (TDP 565) beépítésével érhetjük el. A 
hangszigetelő lemezek beépítésével  a DIN 4109  szabvány 
és a VDI irényelvek szerinti értékek elérhetőek. 

Ügyelni kell arra, hogy a megfelelő hangszigetelési értékek 
ne csökkenjenek, ha emeletes házak felújítása során 
hangelnyelő tulajdonságokkal rendelkező fa padlót csem-
pére vagy burkolólapra cserélnek, melyeknek nincs hang-
szigetelő tulajdonságuk (lásd ZDB ismertető). 
A kellő eredmény eléréséhez javasoljuk Sopro Fliesen Dämm -
Platte  (FDP 558) vagy Sopro Trittschall Dämm Platte (TDP 
656) hangszigetelő lemez beépítését.

Sopro FliesenDämmPlatte   4 mm 10 dB-ig

Sopro FliesenDämmPlatte   9 mm 10 dB-ig

Sopro FliesenDämmPlatte 15 mm 11 dB-ig

Sopro TrittschallDämmPlatte   8 mm 16 dB-ig

Sopro Trittschal- und Entkopplungsbahn                  3 mm 17 dB-ig

Hangszigetelés értékek javulása

Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558) Sopro TrittschallDämmPlatte (TDP 656)

A Fraunhofer Intézet 
Stuttgart vizsgálata 
alapján: DIN 52210

Sopro Trittschall- und EntkopplungsBahn (TEB 664)
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Utólagos hangszigetelés 
a DIN 4109  szerint

Az előírt hangszigetelési értékek lépcsőházakban:

• Épületek több, mint két lakással:
  elfogadott normál érték:  
  L’n,w = 58 dB = (TSM = 5 dB)*

• Családi házak, ikerházak, sorházak:  
  elfogadott normál érték:  
  L’n,w = 53 dB = (TSM = 10 dB)*

*TSM = Hangvédelmi érték (régi megnevezés)
 Megnevezés: TSM 0 dB = 63 dB - L’n,w
 Példa: 10 dBTSM = 53 dB L’n,w

A L’n,w = 63 DB*-TSM képlet által meghatározott hang-
szigetelés elérhető az alapnál úszó esztrich felhasználásával, 
lépcsőknél pedig a fokok elasztikus felfüggesztésével.
* épületeknél lábazati érték.

Többemeletes házban lévő lakások vagy irodák födémének 
esetében az előírt normál hangszigetelési érték L’n,w  ≤ 53dB 
(TSM ≥ 10 dB).

A lépészaj csökkentés, mint ahogy már fentiekben szó volt 
róla, úszó esztrichek beépítésével érhető el, de ez felújítá-
soknál és főleg lépcsők esetében gyakran nem használható 
technológia. Ilyen esetekben a lépészajt Sopro Fliesen Dämm-
Platte vagy Sopro TrittschallDämmPlatte hangszigetelő leme-
zek beépítésével csökkenthetjük a kívánt és előírt szintre.

Fém, vasbeton vagy fa lépcsőszerkezetek megfelelő hang-
szigetelő rendszer beépítése nélkül, semmiféle lépészaj 
csökkentő tulajdonsággal nem rendelkeznek. 9 mm-es 
vagy 15 mm-es Sopro Fliesen  Dämm Platte (FDP 558) illetve 
8 mm-es Sopro TrittschallDämmPlatte (TDP 656) utólagos 
beépítésével a megfelelő lépészaj csökkenés elérhető.

Sopro TrittschallDämmPlatte (TDP 656) fektetése lépcső alapjára a ter-
mészetes kőburkolat alá.

325

4

B

2

1

F

1  Sopro Grundierung (GD 749)
2  Flexibilis, vékony ágyazóhabarcs 

 Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558) ill. 
 Sopro Trittschall-DämmPlatte (TDP 656)

4  Sopro FlexFuge FL

 dilatációs fuga a következő építményrész/fal közé 
 – Sopro SanitärSilicon 

B  Beton

 Járólap

3

5

F
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5.2

Hangszigetelés 
a DIN 4109 szerinti járulékos intézkedések

A megfelelő hangszigetelő rendszer beépítésénél a szakember/tervező/építésvezető mindig ügyeljen arra, hogy a kivi-telezési 
munkálatok során ne keletkezzen figyelmetlenség okozta hanghíd.  Ez csökkenti a hangszigetelő hatást, vagy akár semmissé 
is teheti.  

A burkolóanyag okozta hanghíd.

Helytelen Helyes

1. példa:
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5.2

A hiányzó szélszigetelés miatt a hangszigetelő lemezek a 
fallal érintkeznek.

Hangszigetelés 
a DIN 4109 szerinti járulékos intézkedések

2. példa:

Helytelen Helyes
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5.2

Szigetelőlemezek közötti szétnyílt fuga habarccsal kitöltve.

3. példa:

Helytelen Helyes

Hangszigetelés 
a DIN 4109 szerinti járulékos intézkedések
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5.3

Utólagos hangszigetelés 
a DIN 4109  szerint

Rétegrend Ajánlott termékek

Sopro Fliesen 
Dämm Platte
(FDP 558)

SoproDur® HF-30

Sopro Grundierung  
(GD 749) 

Sopro 
AusgleichsMörtel 
Trass (AMT 468)

Sopro VarioFlex®

(VF 413) 

Sopro VarioFlex®  
Marmor
(VF 411)

SoproTrittschall- 
DämmPlatte 
(TDP 565)

Sopro No.101 
Flexkleber

Sopro FlexFuge FL Sopro Brillant®    
PerlFuge

Sopro Saphir® M 
Marmor PerlFuge

Beton

Alapozó

Vékony ágyazóhabarcs

FliesenDämmPlatte 

vagy 

Tritts
challDämmPlatte

vagy

Sopro Tritts
chall- u

nd 

EntkopplungsBahn

Vékony ágyazóhabarcs

Burkolat

Sopro MG-Flex
Flexibilis habarcs 
hangszigetelő 
tulajdonságokkal

Sopro FKM XL

Sopro Trittschall- und 
EntkopplungsBahn  
(TEB 664)
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A Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558) lemez hang- és 
hőszigetelésre alkalmas. Ebből következik, hogy  hőszige-
telés  létrehozására is felhasználható.
Sopro Fliesen Dämm Platte hang- és hőszigetelő lemez beépí-
tésével főleg a földdel érintkező épületrészeknél (pince, 
szigeteletlen esztrich réteg)  hőszigetelés hozható létre.  

Sopro FliesenDämmPlatte a kerámia alá történő beépíté-
sével  csökkenthető a burkolat "hideg láb" érzete. 

Nemcsak a felújítás során, hanem az új építkezésnél is 
gyakran igény merül fel a fűtött padlószerkezet iránt. 

Technikai vagy pénzügyi okokból a melegvizes padlófűtés 
sok esetben nem  valósítható meg a felújítás során vagy csak 
igen nagy ráfordítással. 

Sok esetben ezért a a felújítások során elektromos padló-
fűtést alkalmaznak. 

Az eletromos padlófűtés teljesítményének növelésére 9  
vagy 15 mm -es Sopro FliesenDämmPlatte hőszigetelő aljzat 
kialakítását javasoljuk az elektromos fűtőszerkezet alá.

Elektromos padlófűtés 
utólagos hőszigetelése

Figyelem!
Elektromos padlófűtést nem csak kerámia vagy természetes kőburkolat alá lehet telepíteni, hanem PVC, szőnyeg vagy par-
ketta alá is.
A padlófűtés  8 m2 -ként termosztáttal vezérelhető, nagyobb felületek esetén a túlmelegedés ellen életvédelmi relét építenek 
be. A Sopro elektromos padlőfűtés rendszerét szakemberrel köttesse be!

1  Sopro Grundierung (GD 749)
2  Flexibilis vékony ágyazóhabarcs 

 Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558)

 Sopro elektromos padlófűtés

5  Sopro FlexFuge FL  

 Aljzat/esztrich, stb.

 csempe

F 5 2 4 3 2 1 E

3
4

E

F
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5.3

Elektromos padlófűtés vizesblokkokban (magán fürdőszoba)

Amennyiben vizesblokkban (fürdőszoba) elektromos padlófűtést akarunk kialakítani, a csempeburkolat alatt kötőszigetelést 
kell létrehozni. Biztonságtechnikai okokból az elektromos padlófűtést tilos közvetlenül a vízzel érintkező felület alá (tálca 
nélküli, csempézett tusoló) beépíteni. 

Elektromos padlófűtés 
utólagos hőszigetelése

1  Sopro Grundierung (GD 749)
2  Flexibilis, vékony ágyazóhabarcs

 Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558)

 Sopro elektromos padlófűtés

5  Sopro FlexFuge FL 

 kötőszigetelés 2 rétegben

 Aljzat/esztrich, stb.

 csempe

F 5 2 6 4 3 2 1 E

Villa Wiesbaden

Szabályozó

Hőmérséklet 
érékelő

220 V~ csatlakozó

Fűtőszál

3
4

6
E
F
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Sopro Grundierung 
(GD 749) 

Sopro 
FliesenDämmPlatte 
(FDP 558) 

Sopro VarioFlex® 
schnell  
(VF 419)

Sopro eletromos 
padlófűtés 

Sopro elektromos 
padlófűtés szabályozó

Elektromos padlófűtés 
utólagos hőszigetelése

Rétegrend Ajánlott termékek

Sopro  
FlexFuge S 
(FL-S) 

Esztrich

Szigetelő lemez

Elektromos fűtőszál

Ragasztóanyag

Esztrich

Ragasztóanyag

Fugázás

Sopro 
FließSpachtel 
FS 15 plus 
(FS 15 plus)

Sopro No.101 schnell 
Flexkleber  
(No 1 404)
 

Sopro No.101 
Flexkleber 

Sopro FKM XL
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5.4

1  A Sopro FliesenDämm  Platte hőszigetelő lemezt flexibilis, vékony  
 ágyazóhabarcságyba (Sopro VarioFlex® schnell, VF 419) fektetjük. A  

 fűtőszálat (különböző méretben kapható) előzetes terv alapján építjük 
 be. A szerelés során vegye figyelembe a kapcsolódobozokat és 
 védőcsöveket!

2  A fűtőszálakat tartalmazó paplan kiterítése után a hőfokérzékelőt a 
 fűtőszálak közé kell helyezni, a kábelt a kapcsolódobozba be kell 

 húzni. 

3  A fűtőszálakat habarcságyban rögzítik. A csatlakozókábelt (fekete, kék) 
 védőcsőben a csatlakozóig elvezetik.

4  A fűtőpaplant egyenletes rétegvastagságú ragasztóanyagba vagy 
 habarcsba ágyazzák. 

5  Elektromos szakember ellenőrizze a szigetelés ellenállását és fűtőpaplan 
 működését. A mérésekről vegyenek fel jegyzőkönyvet!  

6  A habarcságy kikeményedése után a burkolatot  flexibilis vagy folyé- 
 kony ágyazóhabarcsba fektetik. Végezetül elektromos szakember  

 beköti a hőfokszabályozót.

Elektromos padlófűtés hőszigetelése

Kivitelezés
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5.4

A felújítás során mindig egy adott magassághoz (ajtóküszöb, meglévő padló, stb.)  kell igazodni. Új épületeknél sem lehet 
minden esetben a DIN által előírt minimális esztrich vastagságot létrehozni, mivel azt a lerakott fólia vagy szigetelőréteg 
illetve az utólagosan beépítendő szerelvények, amit napjainkban általában az aljzatba fektetnek, megakadályozzák. 

A DIN 18 560 ill. a DIN EN 13 813 megújítása során  a műgyanta alapú kötőanyagokat esztrich réteg előállítására elfogad-
ták. Ez azt jelenti, hogy ez az anyag kiemelkedő nyomó- és hajlítószilárdsága alapján alkalmas különálló, vékonyrétegű, 
úszó esztrich réteg előállítására, mely képes a forgalmi terhelést hosszútávon elviselni. A kvarchomok és műgyanta (Sopro 
EpoxiMörtel, EE 771) keverési arányától függően teherelosztó réteg hozható létre 2 cm vastagságban.

2 cm vastag, nagy terhelésnek kitett, műgyanta, puha szigetelőrétegen.

Sopro EpoxiMörtel
Hajlítószilárdság: 20 N/mm2 
Nyomószilárdság: 60 N/mm2 

2 cm
1  Flexibilis, vékony ágyazóhabarcs 

 Sopro FlexFuge FL

 Sopro EpoxiMörtel (EE 771)

 hőszigetelés

 szigetelés/peremszigetelés

 csempe

 hangszigetelés

1 2 3 DDT F D

Nagyon vékony, teherelosztó rétegek

2
3
W
D
F

DT
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5.5

Nagyon vékony, teherelosztó rétegek

Sopro No.101 
Flexkleber 

Rétegrend

Sopro FlexFuge S 
(FL-S)

Epoxi esztrich

1. Szigetelő réteg

2. Szigetelő réteg

Tapadóhíd

Ragasztóanyag

Fugázás Sopro VarioFlex® 
(VF 413)

Sopro EpoxiMörtel 
(EE 771)

(vizesblokkhoz választható)

Sopro Brillant® 
PerlFuge

Ajánlott termékek

Sopro  
DichtSchlämme Flex 1-K 
(DSF 523)

Sopro  
DichtSchlämme  
Flex 1-K schnell (DSF 623)

Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65203

MPA Bau TUM

P-T 23827/02
P-T 23828/02
P-T 23516/03
P-T 23811/03
P-T 23812/03
P-T 23813/03
P-25050006
P-25050007
P-25050015
P-25050030

P-T 23825/02
P-T 23826/02
P-T 23517/03
P-T 23808/03
P-T 23809/03
P-T 23810/03
P-25050001
P-25050003
P-25050016
P-25050027

Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65203

MPA Bau TUM

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro  
TurboDichtSchlämme  2-K
(TDS 823)

Sopro FKM XL
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Kritikus aljzatok

Felújítás során sem a tervezőknek, sem a kivitelezőnek nincs 
ráhatása a megfelelő aljzat kialakítására, mivel az adott. Ez 
azt jelenti, hogy a meglévő aljzatot meg kell vizsgálni, hogy 
mennyire teherbíró, és az adatok alapján kell megfelelő 
rendszerfelépítést meghatározni. 

Ezek az aljzatok főleg a tapadóképességüket illetően nagyon 
különbözőek, ebből pedig következik, hogy különféle anya-
gokat kell a munkálatok során felhasználni.

Beltérre ill. száraz területek 
(pl.: folyosó, szoba)

Kültér ill. vizesblokk 
(lásd 3.1-3.4 fejezet)

Ajánlott termékek
Aljzat:  
régi, hordozóképes csempeburkolat

Sopro No.101 Flexkleber 
Flexibilis, cement alapú, vékony 
ágyazóhabarcs falra, aljzatra

Sopro HaftPrimer S (HPS 673)
Tapadóhíd nem szívóképes aljzatra

Sopro  
Dichtschlämme  
Flex 1-K  
(DSF 523)

Sopro VarioFlex® (VF 413)
Folyékony, cement alapú, vékony 
ágyazóhabarcs csak aljzatra 

Sopro FKM XL
Nem porzó, nagyon kiadós, 
extra könnyű, multifunkcionális
flexibilis ragasztó

Sopro VarioFlex® 
Folyékony, cement 
alapú, vékony 
ágyazóhabarcs csak 
aljzatra 

Sopro FKM XL
Nem porzó, nagyon 
kiadós, extra könnyű, 
multifunkcionális
flexibilis ragasztó

Sopro No.101 
Flexkleber 
Flexibilis, cement 
alapú, vékony 
ágyazóhabarcs falra, 
aljzatra

P-T 23825/02
P-T 23826/02
P-T 23517/03
P-T 23808/03
P-T 23809/03
P-T 23810/03
P-25050001
P-25050003
P-25050016
P-25050027

Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65203

MPA Bau TUM

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro  
TurboDichtSchlämme  2-K
(TDS 823)

Ajánlott termékek
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5.5

Kritikus aljzatok

Ajánlott termékekAljzat: Száraz esztrich 
gipszkarton/gipszrostlap

Aljzat: szőnyegpadló ragasztó maradványok, 
PVC ragasztó maradványok

Aljzat:  
öntött aszfaltesztrich*

Sopro Grundierung 
(GD 749) 
Műgyanta alapú 
diszperzió szívóképes 
aljzatokra

Sopro HaftPrimer S 
(HPS 673)
Tapadóhíd 
ellőállításához nem 
szívóképes aljzatokra

* Öntött aszfaltesztrich felületek kiegyenlítését lásd 11. fejezet.

Sopro VarioFlex® 
(VF 413)
Folyékony, cement 
alapú, vékony 
ágyazóhabarcs csak 
aljzatra 

Sopro VarioFlex® 
(VF 413)
Folyékony, cement 
alapú, vékony 
ágyazóhabarcs csak 
aljzatra 

Sopro HaftPrimer S 
(HPS 673)
Tapadóhíd 
ellőállításához nem 
szívóképes aljzatokra

Sopro VarioFlex® 
(VF 413)
Folyékony, cement 
alapú, vékony 
ágyazóhabarcs csak 
aljzatra 

Sopro No.101   
Flexkleber 
Flexibilis, cement alapú, 
vékony ágyazóhabarcs 
falra, aljzatra

Sopro No.101  
Flexkleber 
Flexibilis, cement alapú, 
vékony ágyazóhabarcs 
falra, aljzatra

Sopro No.101   
Flexkleber 
Flexibilis, cement alapú, 
vékony ágyazóhabarcs 
falra, aljzatra
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Ajánlott termékek

Sopro Epoxi-
Grundierung  
(EPG 522)  
kvarchomok szórással
Kötésközvetítő, 
kapilláriszáró

 
Beltér

Vizesblokk

Sopro  
Dichtschlämme  
Flex 1-K  
(DSF 523)
Kötésközvetítő, 
szigetelőhabarcs

Aljzat:  
Magnéziaesztrich

Aljzat:  
lakk, olajfesték

Sopro VarioFlex® 
(VF 413)
Folyékony, cement 
alapú, vékony 
ágyazóhabarcs csak 
aljzatra 

Sopro VarioFlex® 
(VF 413)
Folyékony, cement 
alapú, vékony 
ágyazóhabarcs csak 
aljzatra 

Sopro VarioFlex® 
(VF 413)
Folyékony, cement 
alapú, vékony 
ágyazóhabarcs csak 
aljzatra 

Sopro HaftPrimer S 
(HPS 673)
Tapadóhíd nem 
szívóképes aljzatra

Kritikus aljzatok

Sopro No.101 
Flexkleber 
Flexibilis, cement alapú, 
vékony ágyazóhabarcs 
falra, aljzatra

Sopro No.101  
Flexkleber 
Flexibilis, cement alapú, 
vékony ágyazóhabarcs 
falra, aljzatra

Sopro No.101  
Flexkleber 
Flexibilis, cement alapú, 
vékony ágyazóhabarcs 
falra, aljzatra

P-T 23825/02
P-T 23826/02
P-T 23517/03
P-T 23808/03
P-T 23809/03
P-T 23810/03
P-25050001
P-25050003
P-25050016
P-25050027

Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65203

MPA Bau TUM
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5.5

Ajánlott termékekAljzat:
olajjal szennyezett

Aljzat: 
műanyagbevonatú medence

Sopro VarioFlex® 
(VF 413)
Folyékony, cement 
alapú, vékony 
ágyazóhabarcs csak 
aljzatra 

Sopro No.101 
Flexibilis ragasztó 
Flexibilis, cement 
alapú, vékony 
ágyazóhabarcs falra, 
aljzatra

Sopro FugenEpoxi 
(FEP 501)
ragasztás és fugázás

Sopro 
EpoxiSperrGrund 
(ESG 868)

Kritikus aljzatok

Információs vonal:

06 23 458 040
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Sopro VarioFlex® 
(VF 413)
Folyékony, cement alapú, vékony 
ágyazóhabarcs csak aljzatra 

Sopro No.101  
Flexklebe
Flexibilis, cement alapú, vékony 
ágyazóhabarcs falra, aljzatra

Kritikus esztrichekben képződő hajszálrepedések - pl.: 
szigeteletlen csövek körül - folytatódhatnak a kerámia 
vagy természetes kő alá került habarcsban. A 4 mm-es 
Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558) feszültségmentesítő 
réteget képez, és megakadályozza a repedések kialakulását.   
A szigetelő lemez csekély vastasága nem befolyásolja a 
padlófűtés teljesítményét.  

A vegyes aljzat hajlamos különféle alakváltozásra, tágulásra, 
többnyire a kőtőanyaga sem megfelelő és repedések is 
előfordulhatnak. A 4 mm-es, 8 mm-es és 15 mm-es    Sopro 
FliesenDämm Platte (FDP 558) feszültségmentesíti a kerámia 
vagy természetes kő burkolatot. 

Ajánlott termékekVegyes aljzat

Esztrich hajszálrepedésekkel

Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558)

Sopro Grundierung (GD 749)
Műgyanta alapú diszperzió 
szívóképes aljzatokra

Sopro HaftPrimer S (HPS 673)
Tapadóhíd előállításához nem 
szívóképes aljzatokra 

Sopro FlexFuge FL 
(FL) 

Sopro Brillant® PerlFuge

1  Sopro Grundierung (GD 749) - szívóképes aljzatok 

 Flexibilis, vékony ágyazóhabarcs 

 Sopro FliesenDämmPlatte (FDP 558)

 Sopro HaftPrimer S (HPS 673) - nem szívóképes aljzatok

5  Sopro FlexFuge FL / Sopro Brillant® PerlFuge

 esztrich hajszálrepedésekkel

  csempe

 Vegyes aljzat (szívó- vagy nem szívóképes)

2 3 2F 5

M 4

1

2 3 2F 5

M

1 E

Kritikus aljzatok

2

3
4

E
F
M




