
Cikkszám

422
Sopro DS 422
Dichtschlämme 
Szigetelô habarcs

Cementet tartalmazó, merev tömítôhabarcs vízzáró réteg készítésére
falazaton, vakolaton és betonfelületen.
Krómban szegény a TRGS 613 szerint.

n Felhordható hengerrel, simítóval és spatulyával

n Szórással is felhordható

n Minôségtanúsítvánnyal rendelkezik

n Bel- és kültéren alkalmazva

Építmény védelmére az alábbi területen:
- talajnedvesség ellen (szivárgó, megülepedô és hajszálcsövességbôl származó víz)
- nyomás nélküli felületi víz ellen (esôvíz, szivárgó víz, használati víz)
- épített víztartályban (5 méter vízmélység alatt) belülrôl kifelé szivárgó víz ellen belsô felületen
Tömítésre régi és új épületben, magas- és mélyépítésben
- föld alatti létesítmények, aknák, tartályok, medencék, víztárolók, garázs, résfal, úszómedence és 

támfal külsô felületvédelmére,
- esztrichréteg.
Nem alkalmazható olyan tetôn és teraszon, ami alatt helyiség található. A Sopro Dichtschlämme kö-
vetkezô címet viselô ZDB-adatlap értelmében nem minôsül tömítôanyagnak: "Fal- és padlóburkoló
lap beltéri és kültéri ragasztott burkolásánál alkalmazandó lezárás kivitelezésére vonatkozó tudniva-
lók". Ilyen alkalmazási esetben Sopro Dichtschlämme Flex 1-K, 1-K schnell, 2-K vagy FlächenDicht
flexibel használatát javasoljuk.

Zárt szerkezetû beton (legalább B 15 minôségben), égetett tégla, mészhomok tégla, kohókô, üreges
falazókô (6-os szilárdsági osztály), falazat telt hézagolással, szintbeli hézagolófelülettel és nedves ál-
lapotban hézagolva (de vegyes falazat nem), legalább 10 mm rétegvastagságú, P-III osztályba sorolt
vakolat.

Vízszükséglet 25 kg Dichtschlämme anyaghoz: 
Felszórható minôségben: kb. 7,0 liter víz.
Simítható minôségben: kb. 6,5 liter víz.
Tapasztható minôségben: kb. 5,5 liter víz.

VVíízztteerrhheellééss  AAlljjaazzaattbbeettoonn VVaassbbeettoonn FFaall RRéétteeggvvaassttaaggssáágg
(kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (mm-ben, min.-max)

Talajnedvesség -- 3 3-4 2,0 - 4,0
Nyomás nélküli felületi   4 4 4-5 3,0 - 4,5
és szivárgó víz
Víztartály 5 literes víz-    5 5 5-6 3,5 - 5,0
mélység alatt

Kb. 45-60 perc, a habarcs állagától függôen.

+5oC-tól +30oC-ig dolgozható be.

23oC-os és 50% relatív páratartalmú szobahômérsékletre vonatkoznak. Ennél magasabb hômérséklet
lerövidíti, alacsonyabb pedig meghosszabbítja ezeket az idôadatokat..

Keverô, habarcskefe, simító, fogazott simító vagy megfelelô szórókészülék (például szakaszos üzemû
keverô- és szállítóeszköz). Friss állapotban vízzel tisztítható, kikeményedve csak mechanikusan.

Száraz helyen, raklapon 12 hónapig tárolható.

25 kg-os zsákban.

Felhasználási terület

Alkalmas aljazatok

Keverési arány

Anyagszükséglet

Felhasználhatóság

Bedolgozási hôérséklet

Idôadatok

Szerszámok / tisztítás

Tárolás

Kiszerelés



A Sopro Dichtschlämme cementalapú, ásványi finomhabarcs ásványi aljazat rétegbevonására nedves-
ségvédelem céljából. Ellenáll víznek, idôjárásnak, fagynak, és nem segíti elô a korróziót.

Az aljazatnak tisztának, szilárdnak, teherbírónak és alaktartónak, a legnagyobb mértékben síknak és
simának kell lennie, továbbá felületi tapadásgátló anyagtól, nyitott repedéstôl és kitöredezéstôl
mentes legyen. Az éleket le kell törni és 4 cm sugarú hajlatot kell kiképezni.
Érvényes minôségtanúsító jelzés nélküli segédanyag (például betonadalék) az aljazatra nem használ-
ható.
Az aljazatot elôzôleg jól be kell nedvesíteni, és a Sopro Dichtschlämme habarcs felhordásakor már
nem lehet csillogó felületûen nedves. 

Tiszta edénybe vizet tölteni, és 25 kg Sopro Dichtschlämme anyaggal egyenletesre és csomómentesre
gépi úton elkeverni kívánság szerinti bedolgozási képlékenységhez.
A bekevert habarcsot sem vízzel, sem friss habarccsal ismét bedolgozhatóvá tenni nem szabad.
A Sopro Dichtschlämme elôzetesen jól átnedvesedett, de már felszáradt felületû, mattnedvesen csil-
logó aljazatra viendô fel két mûveletben, mindegyiket teljes felületi fedésben, habarcskefével, simí-
tóval, fogazott simítóval vagy szórókészülékkel. A rétegvastagságnak minden pontján a várt víz általi
igénybevételnek megfelelô mértékûnek kell lennie.
A rétegvastagság egy ponton sem lehet 5 mm-nél nagyobb.
Sarkon, élen és hajlatban különösen gondos és teljes felületi fedésû réteget kell képezni. Az elsô ré-
teg felhordása elôtt a Sopro Dichtschlämme tapadóhídként alkalmazandó simítható képlékenység-
ben, kefével felhordva. Erre kerül "frisset frissre" eljárással az elsô réteg.
A második réteget akkor kell felvinni, amikor az elôzô réteg még fakó nedves, és nem száradt meg.
Szükség esetén az elsô réteget locsolással kell megnedvesíteni. A Dichtschlämme anyag aljazatra tör-
ténô felhordása után a bevonó réteget legalább 24 óráig nedvesen kell tartani, és további 5 napig
védeni kell rendkívüli idôjárási körülmények ellen, mint közvetlen napsütés, esô, fagy, stb.
Csapó esônél a munkát abba kell hagyni.
Az elôzô réteget a soron következô munkamûvelet megkezdése elôtt, például védôréteg felvitele
elôtt, ellenôrizni kell, nem találhatók-e rajta kijavítandó helyek.
A felületre további réteg (védôréteg, lap vagy csempe), stb. akkor vihetô fel, ha az alul lévô réteg
megfelelôen kikeményedett (legkorábban azonban 3 nap múlva).
Gipsztartalmú habarcs, mint például vakolat, ragasztóhabarcs, stb. a felületrétegre nem  hordható
fel, a felületet a következô munkamûvelet során sérülés ellen védeni kell (munkagödör feltöltés,
csempézés, vasalás), például gipszmentes  fröcskölt vakolattal. Építési törmelékkel vagy éles élû
egyéb anyaggal visszatölteni nem szabad. Kevert és 32 mm-es szemátmérô alatti lekerekített szem-
csés anyaggal történô szakszerû rétegenkénti visszatöltés és tömörítés esetén védôintézkedésre álta-
lában nem adódik szükség.
Munkagödör visszatöltésére a réteg kikeményedése után, a rétegfelhordást követôen legkorábban 3
nap múlva kerülhet sor.
Megjegyzés!
A Dichtschlämme anyagnak sima aljazaton való és a következô rétegkénti ásványi habarcsnak a
Dichtschlämme rétegen való megtapadása további növelésére Sopro Haftemulsion tapadásnövelô
anyag kerülhet alkalmazásra a rá vonatkozó termékleírás betartásával.

Eleget tesz a következô címet viselô adatlap merev tömítôhabarccsal szemben támasztott követelmé-
nyeinek: "Építményszigetelés cement kötésû merev és rugalmas tömítôhabarccsal".
Cementet tartalmaz Nedvességgel/vízzel érintkezve erôsen lúgos kémhatású

Jelölés: 
A GefStoffV veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti veszélyjelzése: 
Xi - ingerlô hatású

Kockázati tényezôk:
R 38    A bôrt ingerli
R 41    Veszélyes szemkárosodást okozhat

Biztonsági elôírás:
S 2 Gyerekek elôl elzárni
S 22 A port belélegezni nem szabad
S 24 Bôrre jutását kerülni kell
S 26 Ha szembe kerül, azonnal ki kell mosni vízzel, majd orvoshoz kell fordulni.
S 36 Megfelelô védôruha használata kötelezô
S 37 Védôkesztyû viselése kötelezô

GISCODE ZP 1
Krómban szegény a TRGS 613 szerint.
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Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szôlôskert út 21., Telefon: 23/ 458-045, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitvatartás:  H-Cs: 7.30 - 16.30    P: 7.30 - 13.00

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek a mi tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem 
alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárpótlási igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon
mûszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!
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