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Alapelvek

Németországban, a világ minden részéről származó, számos 
(több, mint 6000 fajta) természetes követ kínálnak eladásra 
és beépítésre. Az új feldolgozási és vágási technológiák 
lehetővé teszik a nagyobb méretpontosságot, így közel 
azonos méretű és vastagságú lapokat állítanak elő. Az áruk  
már a kerámiákkal összehasonlítva is mindenki számára 
elérhetővé vált.

A múltban használt vágási módszerek (fűrészelés, hasí-
tás) következtében keletkező méretkülönbségeket csak 
vastagrétegű ágyazóhabarccsal lehetett többé-kevésbé 
kiegyenlíteni. A napjainkban felhasznált kalibrált természetes 
kőlapokat (pontos méret/egyenletes vastagság) probléma-
mentesen lehet vékony ágyazóhabarcsba fektetni.

A természetes kő asványi összetétele határozza meg a lap 
tulajdonságait (szín, felépítés, nyomó- és hajlítási szilárd-
ság, stb.) és ezekből adódóan az érzékenységének a fokát. 
Természetes kövek burkolása magasabb követelményeket 
támaszt a burkoló és a fektetéshez felhasznált anyag felé.

Természetes kő burkolat beltéren.

Természetes kő burkolat kültéren.Alapelvek kézikönyve természetes kövek szakszerű lerakásához.
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A természetes kövek ásványi  összetételüknek köszönhetően 
bizonyos érzékenységgel rendelkeznek. A nedvesség 
(habarcsból), a folyadékok, a savak és a lúgok állnak az első 
helyen, melyek mindig változásokat okoznak a kőben.

Fokozottan oda kell figyelni a burkolásnál, hogy ne kelet-
kezzen olyan tényező, ami a kő deformálódásához vagy 
elszíneződéséhez vezet.

A természetes kövek burkolásához a fent említett okok 
miatt olyan habarcsot használjunk, ami gyorsan kikeménye-
dik (gyors, kristályos vízmegkötés), trassz tartalmú és a kő 
fajtájától függően fehércement alapú legyen.

Elektronmikroszkópos felvétel:  Látható a szétdarabolt szerkezet, amely 
lehetővé teszi a természetes kövek nagy vízfelvételi képességét és 
összetételtől függően az ásványok változását.

A habarcs nagyfokú nedvességtartalma miatt  a természetes kövön sárga 
elszíneződés látható. 

A nedvesség elszivárog a fugán keresztül, a kő elszíneződik.

Alapelvek 

A lap vastagsága függ az igénybevételtől, a kő szilárdságától, formájától, a burkolás módszerétől és az aljzattól. 
Megkülönböztetünk kül- és beltéri burkolóhabarcsokat.

Lapvastagságok
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Beltér:

természetes kövek nyomó- és hajlítószilárdságának irányértékei

Alapelvek

Előírt lapvastagság: 40 cm lapméretű természetes kővek vastagsága min. 7 mm, természetes kő lapocskák min.10 mm. 
soln hofen-i lapok 35 cm-ig 10 mm vastagságot, 35 cm felett pedig 15 mm vastagságot igényelnek padlóburkolás esetén. 

A terheléstől függően, főleg görgő terhelésnél - ne keverje a statikus pontterheléssel! - a lapvastagságot a DNV (1.4) alapján, 
a megfelelő mérési eljárással kell meghatározni. A gyakorlat szerint az előre nem kiszámítható közlekedésből adódó illetve 
a kövek szerkezetében főleg aljzaton bekövetkező szerkezeti változás miatt, nem az előírt minimális lapvastagságot, hanem 
annál vastagabb lapot célszerű választani.  

Kőzetfajták 1993
Száraz kövezet 
nyomószilárdsága 
DIN 52105 N/mm2

C. Metamorf kövek
9. a) gnájsz, granulit
 b) amfibolit
 c) szerpentin
 d) palakő

100 – 280
170 – 280*1

140 – 250*1

–

B. Rétegkövek 
6. Kovakövek
 a) tiszta kvarc, kvarcit, k. földpát + sIO2
 b) kvarctartalmú homokkövek
 c) egyéb homokkövek 
7. mészkövek
 a) tömött mészkövek és dolomitok (márványok is)
 b) egyéb mészkövek, mészkonglomerátumok
 c) travertin
8. Vulkanikus tufák

150 – 300*1

120 – 200*1

 20 – 180

 75 – 240
 20 – 160
 20 – 100
 20 – 30*1

1993
Hajlítószilárdság
DIN 52112 N/mm2

A. Vulkánikus kövek 
1. gránit, szienit
2. diorit, gabbro
3. kvarcporfír, keratofir, porfirit, andezit
4. bazalt, malachit,  
 bazaltláva
5. diabáz

 90 – 270
120 – 300
120 – 300
250 – 400*1

 80 – 250
180 – 250*1

 5 – 22
10 – 20*2

 7 – 20
13 – 25

15 – 25*2

 5 – 25

 40 – 80

11 – 25

 1 – 15
12 – 20*2

 3 – 21
 2 – 15
 2 – 13
0,5 – 6

*1 nyomószilárdsági értékek 1939-tól a DIN 52105 szerint
*2 hajlítószilárdsági értékek 1939-tól DIN 52105 szerint
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Burkolás vastagrétegű habarccsal

*1 Nagy terhelésnek kitett burkolat (1,5 kN/m2 feletti forgalmi terhelés, görgő terhelés) esetén az esztrich szükséges vastagságát meg kell határozni. A DIN 18560  

 alapján természetes kövek ágyazóhabarcsa (vastagrétegű habarcs) nem helyettesíthető a teherhordó réteg kialakításához szükséges esztrich-hel. (DNV 2.1, 5.1)

*2 Vegyék figyelembe a „Kerámia csempék és lapok, természetes és beton kövek kálcium-szulfát esztrichen“ ZDB ismertetőt, valamint a 7. fejezetet:  

 "Merev burkolóanyagok biztonságos fektetése esztrichekre" 

*3  csak vízzáró alapozással  (Sopro Epoxi-Grundierung)

Burkolás vékony és középvastag habarccsal

Az aljzat nedvességtartalma vékony, közepes-és vastagrétegű ágyazóhabarcs felhasználása 
esetén (nincs padlófűtés) CM méréssel

Megjegyzés:
Átszivárogtató rendszer, lásd 6.1 fejezet

Előnyök

• különböző vastagságú lapok szintkülönbsége
 kiegyenlíthető 
• egy szakember elegendő

Hátrányok

• kis és közepes mérető felületekre alkalmas 
• fenáll az elszíneződés lehetősége
• padlófűtés alá nem a legmegfelelőbb
• hosszan nyitva tartandó fugák 
• szigetelésre csak kisebb forgalmi terhelés esetén *1 
• kálciumszulfát esztrichre nem alkalmas

Előnyök

• kicsi az elszíneződés veszélye 
• alkalmas nagy felületekre 
• rövid idő alatt kiszárad 
• rövid idő múlva fugázható 
• középvastag habarccsal a lap egyenetlenségei kiegyenlíthetőek

Hátrányok

• két munkafázis (1. esztrich / 2. burkolás) 
• kalibrált lapokhoz használható ill. kis méretkülönbségű 
 lapokhoz
• az aljzat nagyobb egyenetlenségeit ki kell egyenlíteni 
  (vékony ágyazóhabarcs alkalmazása esetén)  

Burkolóanyag

• kő és kerámia vékony ágyazatban

• kő és kerámia habarcságyazatban 
 elválasztó rétegen

• kő és kerámia vastagrétegű 
 ágyazatban  

Kálciumszulfátesztrich
nedvességtartalma

0,5 Cm- %*2 

0,5 Cm- % 

elkerülendő *3

Cementesztrich nedvesség- 
tartalma

2,0 CM- % 

2,0 CM- % 

3,0 Cm- %

Alapelvek 
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Természetes köveket és betonköveket akkor burkolunk hagyományos módszerrel a DIN 18332 és a DIN 18333 szabvány 
szerint, ha a köveknek például nagy a méretkülönbsége. 

Sokszor a DIN előírása szerinti trassz tartalmú kötőanyag és homok + habarcskeverék sem elegendő ahhoz, hogy természetes 
köveket  és betonlapokat reklamációmentes lehessen leburkolni.  

A múlt tapasztalatait összegezve megállapíthatjuk, hogy a hagyományos vastagrétegű habarcs felhasználása a tapadási felü- 
let megrongálódásához (a habarcságy és az aljzat illetve a habarcságy és természetes kő között), kivirágzáshoz és 
elszíneződéshez  vezethet. Ezek a károk főleg a vastagrétegű ágyazóhabarcs magas nedvességtartalmára vezethetőek vissza, 
és elkerülhetőek vízzáró habarcsok alkalmazásával. Ezek felhasználásával egyidejűleg megoldhatjuk a tapadásközvetítést és 
a szigetelést is.   

A vastagrétegű habarcs magas nedvességtartalma miatt keletkező elszíneződés a lapok szélein és 
belsejében.

A rosszul megválasztott szilikonos fugázó anyag 
okozta elszíneződés a természetes kőben*.

Burkolás vastagrétegű habarccsal

* Megjegyzés: Természetes kövek mozgó fugáihoz használjanak speciális természetes kövekhez fejlesztett szilikon fugázó anyagot.

1  Sopro Haftschlämme Flex (HSF 748) 
 tapadóhíd az aljzaton 

2  Vastagágyazatú homok-trasszcement keverék   
 Sopro TrassBinder (TRB 421) kötőanyaggal

3  Sopro MarmorSchlämme (MAS 418), mint szigetelés 
 és tapadóhíd elszíneződésre hajlamos természetes 

  kövekhez vagy Sopro Haftschlämme Flex (HSF 748) 

4  Fugázás: Sopro saphir® M , MarmorPerlFuge vagy 
 sopro MeisterFuge (MFs) betongrau (trassz tartalmú)  

 Nagy igénybevétel esetén: SoproDur® HF-8

5  elasztikus fuga – Sopro MarmorSilicon (MSil)

B  Beton aljzat

N  Természetes kőburkolat

N
3

2

1
B

4

5

Mozgófugák:

Rétegrend hibamentes burkoláshoz vastagrétegű ágyazóhabarccsal:
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Fehér tapadó iszap
Fehér, egykomponensű, tapadó-	és	kontaktiszap 
természetes kövek fektetéséhez.

Biztonságos szigetelőréteget képez az aljzat 
alsóbb rétegéből vagy a vastagrétegű ágyazó-
habarcsból felszivárgó színező anyagok ellen. 
Javítja az ágyazóhabarcsok és ragasztóanyagok 
tapadását. Az elszíneződésre hajlamos ter-
mészetes kövek hátuljára hordják fel vagy “friss-
a-frissre” eljárással a habarcságyazatra. 
 

Trassz tartalmú kötőanyag
Cement alapú, trassz tartalmú  speciális 
kötőanyag és illesztőhabarcs természetes 
kövek fektetéséhez. A fokozott trassz tartalom 
jelentős mértékben csökkenti mészkivirágzás és 
elszíneződés lehetőségét.  

Az építkezés helyén vegyítse homokkal (szemcse-
méret	a	habarcsréteg	vastagságától	függ)!	

Szürke tapadó iszap
Egykomponensű, műanyag adalékkal nagymér-
tékben nemesített tapadó-	és	kontaktiszap.

Flexibilis tapadóiszapként kő- és kerámiaburkola-
tok vibro eljárással vagy a hagyományos eljárással 
történő előállításához. Különösképpen alkalmas 
gyenge nedvszívóképességű csempék (kőporcelán 
gres lap) rakásához.
Tapadóhídként ágyazóhabarcshoz az aljzatra és 
kötőesztrichhez.

Természetes kő fektetése óvintézkedések nélkül: gyors elszíneződés.

Sopro trassBinder 
(TRB 421)

Vastagrétegű ágyazóhabarcs
Cement alapú, trassz tartalmú, vastagrétegű 
ágyazóhabarcs, különböző vastagságú ter-
mészetes kövek, solnhofer kövek, jura márvány  
és más fajtájú természetes kövek lerakásához. 
Különösen alkalmas nagyméretű kőlapok hoz. 
Rajnai trassz tartalma megakadályozza az 
elszíneződést és a foltosodást.

Sopro 
trassZementMörtel 

Sopro MarmorSchlämme
(MAS 418)

Sopro  
Haftschlämme Flex 
(HSF 748)

Burkolás Sopro MarmorSchlämme-vel, a felső felülethez képest nincs 
elszíneződés.

Burkolás vastagrétegű habarccsal 
       Ajánlott termékek
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Vízáteresztő esztrich szerkezetek 
Alapelvek

Vízáteresztő szerkezetek kültéren

Egyforma szemcseméretű habarcs használatával meg lehet 
akadályozni, hogy a külső burkolat átnedvesedjen és a fagy 
károkat okozzon a felületén vagy szerkezetében. A meg- 
célzott, gyors vízelvezetés minimalizálja a burkolaton 
képződő mészkivirágzást és elszíneződést. Javasoljuk a 
Sopro Drainage Mörtel (DN 610) átszivárogtató habarcs 
használatát a burkoláshoz. Az anyag egységes szemcse-
szerkezete biztosítja, hogy a vizet képes legyen gyorsan 
átereszteni és a szigetelőrétegre (pl.: Sopro Dicht schlämme 
Flex 1-K , DSF 523) elvezetni. A porózus szerkezete ellenáll 
a fagynak.

Kültéri felületeknél 1,5 – 3%-os esést kell betervezni. 
Amennyiben ez nem lehetséges, (nagy teraszok) az 
átszivárogtató habarcs mellett használjanak Sopro Drainage-
Matte (DRM 653) átszivárogtató lemezt. 
A DIN 18322 szabvány által meghatározott 10-30 mm-es 
rétegvastagságot (burkolás kötésben) növelni kell durva 
szemcséjű átszivárogtató habarcs felhasználása esetén, hogy 
a burkolást megkönnyítsük és elérjük a vízáteresztő hatást.

Az átszivárogtató habarcsot nagyobb rétegvastagság  
(60 mm vagy több) esetén is gond nélkül használhatjuk. 
A finom szemcsék hiánya és csekély vízfelvétel miatt elha-
nyagolható az anyag zsugorodása és az ebből következő 
alakváltozása. A ZDB ismertető 2005 októberében kiadott 
„Kültéri burkolatok, csempe- és lapburkolat rendszerek épü-
leten kívül" állásfoglalása alapján a teherhordó átszivárog-
tató rendszereknek (esztrich) szerkezeti okokból el kell érni 
a minimális 50 mm-es rétegvastagságot. Amennyiben a 
forgalmi terhelés kiemelkedően nagy, a DIN 1055-3 és a DIN 
18560-2 alapján a rétegvastagságot növelni kell.
 
A Sopro DrainageMörtel felhasználható ágyazóhabarcs-
ként illetve megfelelő rétegvastagságban elválasztó,   
úszó vagy kötő teherhordó rétegként (esztrich, 50 cm*).
 

* A forgalmi terheléstől függően határozzuk meg a rétegvastagságot.
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6.1

Vízáteresztő esztrich konstrukciók 
Alapelvek

Vízáteresztő rendszerek kültéren

Sopro DrainageMatte (DRM 653) kiterítése leszigetelt felületre a ter-
mészetes kövek Sopro Drainagemörtel (DM 610) átszivárogtató habarccsal 
történő leburkolása előtt. 

Sopro Drainage Mörtel kötőszigetelésen átszivárogtató fóliával 
(átszivárogtató esztrich konstrukció)

1  Sopro Dicht schlämme  (DS 422) két munkafázisban

2  Sopro Flexfuge FL

3  Sopro DrainageMörtel (DM 610)

4  Kontaktréteg

5  Lejtés kialakítása

6  Sopro DrainageMatte (DRM 653)

B  Beton

F  Járólap

F 23 4

5 B16
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Vízáteresztő esztrich konstrukciók

Rétegrend Ajánlott termékek

1. Szigetelő réteg

2. Szigetelő réteg

Átszivárogtató fólia

Átszivárogtató esztrich

tapadóréteg

(Az aljzatra és lap hátoldalára is fel kell 

vinni!)

Fugázás

Sopro  
DrainageMörtel (DM 610)

Sopro  
DrainageMörtel (DM 610)

Sopro Haft-
schlämme Flex 
(HSF 748) 

Sopro Marmor- 
Schlämme 
(MAS 418)

Sopro Marmor-
FlexKleber 
(MFK 446)

Sopro 
DrainageMatte 
(DMR 653)

Sopro VarioFlex® 
Marmor  
(VF 411)

„friss-a-frissre“ burkolás Burkolás teherelosztó 
rétegre

Sopro Saphir® M 
Marmor PerlFuge

Sopro Marmor Silicon 
(MSil)

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)
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Sopro DrainageMörtel bedolgozása

Beépítés esztrichként burkolattal 

1  Az anyag megkeverése kényszerkeverővel vagy esztrichpumpával.

3  Teherelosztó réteg előállítása Sopro DrainageMörtel. 4  Megszilárdult átszivárogtató réteg nyitott, vízáteresztő szerkezettel.

5  Burkolás vékony ágyazóhabarccsal az  átszivárogtató esztrich-re. 6  Fugázás flexibilis, hidraulikusan kötő fugázó anyaggal.

2  Feltöltés.
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  Sopro DrainageMörtel bedolgozása

Kivitelezés vastagrétegű ágyazóhabarccsal

1   Sopro DrainageMörtel (DM 610) megkeverése betonkeverővel.

3  A lapok fektetése vastagrétegű ágyazatba, hátoldalukra felhordott 
kötőanyaggal (Sopro Haftschlämme, HS 448)  

4  A lap elhelyezése kézzel, az előkészített vastagrétegű ágyazatba 
(Sopro Drainage Mörtel, DM 610).

2  A Sopro DrainageMörtel (DM 610) szétterítése vastagrétegű 
 ágyazóhabarcsként.
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Sopro DrainageMörtel felhasználása

Lépcsőfokok és lépcsőfordulók esetében is gyakran tapasztalhatjuk a természetes kőburkolatok elszíneződését és mészki-
virágzást, amit a befolyó víz okoz. Ilyen esetekben ésszerű a lépcsőfokok burkolóanyagát átszivárogtató habarccsal (Sopro 
DrainageMörtel) fektetni. 
Lépcsőszerkezetek fordulóit, nagyobb pihenőit érdemes járulékos víztelenítési lehetőséggel (padlóösszefolyó, víztároló)  
ellátni  és nem csak a lépcsőfokok természetes vízelvezetésére hagyatkozni.

A befolyó vízet elvezeti az átszivárogtató habarcs a szigetelésig. Fontos: az utolsó 
lépcsőfok alá elszivárogtatási lehetőséget (murvaréteg) kell betervezni.

4 32 N1

1  Lejtesztrich 
 Sopro aljzatkiegyenlítő

2  Kőtőszigetelés 
 Sopro Dichtschlämme Flex 1-K  

 (DSF 523)

3  Átszivárogtató habarcs 
 Sopro DrainageMörtel 

 (DM 610)

4  Tapadóhíd, pl.:  
 Sopro MarmorFlexKleber 

 (MFK 446)

N  Természetes kő burkolat
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6.1

Sopro DrainageMörtel felhasználása

A víz és a benne lévő szennyeződés oldalirányú kifolyását úgy lehet megakadályozni, hogy a szigetelési munkálatok meg-
kezdése előtt egy sztirodur réteget ragasztunk fel megfeleő magasságban (mindig éppen egy cm-rel alacsonyabban, mint a 
későbbi habarcságyazat magassága). Kikeményedése után dolgozzuk át kötőszigetelő anyaggal (Sopro Dichtschlämme Flex). 
A lefolyó víz útját így oldalt elzárjuk, és a lépcsőszerkezet levezeti az elszivárogtató rétegbe. 

Lépcsőszerkezet oldalt szigetelve.

A lépcsőburkolat felépítése.

1  Kötőszigetelés  
 Sopro Dichtschlämme Flex 2-K 

 (DSF 423)

2  Elszivárogtató habarcs 
 Sopro DrainageMörte 

 (DM 610)l

3  Tapadóhíd, pl.: 
 Sopro MarmorFlexKleber 

 (MFK 446)/ 
 Flexkleber No.1

N  Természetes kőburkolat

P  Vakolat üvegszövet hálóval

tL  Lépcsőszerkezet

St  Sztirodur csík

1

3

3

N

2

1

tL

P

St

St
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6.1

Burkolás lépcsőn „friss-a-frissre“ 

Sopro DrainageMörtel bedolgozása

1  Lejtés kialakítása Sopro AusgleichsMörtel Trass (AMT 468) habarccsal. 2  Sopro Haftschlämme Flex (HSF 748) felvitele a kötőszigetelésre a 
   megfelelő tapadás létrehozásához a  Sopro DrainageMörtel-lel (DM 610).

3  A burkolóanyag előkészítése: Sopro Haftschlämme Flex (HSF 748) ill. 
 Sopro MarmorSchlämme (MAS 418) felhordása a lap hátoldalára.

4  Az oldallap ragasztása Sopro DrainageMörtel-lel (DM 610).

5  A lépcsőfok ragasztására előkészített az átszivárogtató habarcs. 6  Sopro DrainageMörtel (DM 610) felhasználásával elkészült lépcsőfok.
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6.2

Burkolás vékony vagy közepesrétegű ágyazóhabarcsba

Természetes kövek vastagrétegű ágyazóhabarcsba fektetése 
mellett egyre nagyobb teret hódít a vékonyrétegű habar-
csok (DIN 18157*) használata a burkolás során, ugyanúgy, 
mint a kerámia burkolóanyagoknál. 

Ennek oka többek között, a természetes kőburkolatok gyár-
tásában bekövetkezett technológiai változások és az aljaza-
tok sokrétűsége (szárazépítés, acél, stb.), melyek nem min-
degyikénél lehet vastagrétegű burkolóanyagot alkalmazni 
(lásd 9. fejezet „Csempék és lapok fém aljzaton").

Bár a kerámiák és a természetes kövek fektetésének tech-
nológiájában nincs lényeges különbség, mégis természetes 

köveknél döntő fontosságú a burkolóanyag megválasztása.
A megfelelő habarccsal megakadályozhatjuk a kivirágzást, 
az elszíneződést, a kő kivilágosodását vagy besötétedését és 
a kötőanyagban bekövetkező sérüléseket. Ne feledkezzünk 
meg a megfelelő, természetes kövekhez való szilikon kiválasz-
tásáról sem!

A habarcsréteg vastagsága vékonyrétegű fektetésénél 2-5 
mm, közepes rétegnél pedig 2-5 mm.

Közepes rétegű ágyazóhabarcsot akkor használunk, ha az 
aljzatot csekély mértékben kell csak kiegyenlíteni és a lapok 
nagyméretűek és vastagságuk majdnem egyforma.

* a DIN EN 12004 szabvány alapján bevizsgált habarcsok

1  Sopro Grundierung (GD 749)

2  vékonyrétegű ágyazóhabarcs: 
elszíneződésre hajlamos természetes kövek: 
Sopro MarmorFlexKleber - falra, aljzatra (VF 413) 
Sopro VarioFlex® Marmor - aljzatra  (VF 411)

 középrétegű ágyazóhabarcs:   
elszíneződésre hajlamos természetes kövek: 
Sopro MarmorMeister (MM 445) 
elszíneződésre hajlamos természetes kövek 
áttetszésmentes burkolása: 
Sopro Trass flexibel (TR 414)

3  Fugázó anyag: Sopro Saphir® M MarmorPerlFuge 
vagy Sopro MeisterFuge mit Colorstat (trassz tar-
talmú) (mFs) 
nagy terhelés esetén SoproDur® HF-8

4  Dilatációs fuga – Sopro MarmorSilicon (MSil)

N  természetes kőburkolat

U  aljzat: beton/cementesztrich

4 3 N 2 1 U
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6.2

Fugázás

Vékonyrétegű fektetés

Sopro VarioFlex® 
Marmor
(VF 411)
folyékony vékony-
ágyazatú habarcs

Sopro 
MarmorFlexKleber 
(MFK 446) 
Flexibilis vékony-
ágyazatú habarcs
falra, aljzatra 

Sopro Grundierung (GD 749)

Vékonyrétegű fektetés

Sopro MarmorSilicon 
(MSil)

Alapozás

Kontaktréteg

Ragasztóanyag

Fugázás

Rétegrend Ajánlott termékek

Sopro Saphir® M 
MarmorPerlFuge
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6.2

Középesrétgű fektetés

Sopro  
Mar morMeister 
(MM 445)
Fehér, trassztartalmú, 
flexibilis, középvastag 
ágyazóhabarcs

Sopro  
Trass flexibel 
(TR 414)
Flexibilis trassz  
tartalmú, középvas-
tag ágyazóhabarcs

Sopro  
Trass schnell flexibel  
(TR 429)
Gyorsan kikeményedő, 
trassz tartalmú, 
középvastag 
ágyazóhabarcs

Közepesrétegű fektetés

Sopro Grundierung GD 749

Fugázás

Alapozás

tapadóhíd

Ragasztóanyag

Fugázás

Rétegrend Ajánlott termékek

Sopro Saphir® M 
MarmorPerlFuge

SoproDur® HF-8 Sopro 
MarmorSilicon
(MSil)




