
Cikkszám

423
Sopro DSF 423
Dichtschlämme Flex 2-k
Rugalmas szigetelôhabarcs 2-K
Kétkomponensû, rugalmas, cement alapú szigetelôhabarcs, vízzáró és
repedésáthidaló  réteg készítésére soron következô burkoláshoz.

n Különösen alkalmas erkélyre és teraszra,

n Nedves és vizes helyiségekben

n Uszodában

n Páraáteresztô

n Felhordható hengerléssel, kitapasztással és simítással

n Szórással is felhordható

n Bel- és kültéren alkalmazva

n Krómban szegény a TRGS 613 szerint

n Medence burkolati rendszer ÉMI A-313/2004

Választás szerinti (alternatív) szigetelés erkélyen, teraszon, zuhanyozóban, mosókonyhában, WC-he-
lyiségben és úszómedencében a ZDB adatlap szerint. Teherbíró régi csempeburkolat felújítására er-
kélyen és teraszon. Használati víztartály belsô szigetelésére 5 m-es vízmélységig.
Rugalmas repedésáthidaló réteg készítésére a ZDB adatlap szerint épület- és építményszerkezet vé-
delmére.

Beton, porózus beton, cement és meszes cementvakolat, vakolat és falazat kötôanyag (legalább 10
mm vastag). Telthézagolású falazat (vegyesfalazat nem), például égetett téglából, mészhomokkôbôl,
homokkôbôl és üreges falazótéglából, régi kerámia terméskô burkolat, falépítô lap gipszbôl, gipsz-
kartonból, gipszszálas anyagból és porózus betonból.

Igénybevétel Rétegvastagság (mm) Felhasználás (kg/m2)
Erkély és terasz szigetelés 2 3,5 
Talajdnedvesség elleni szigetelés 2 3,5
Nyomásmentes felületi és szivárgó víz 2 3,5
Víztartály 5 méter alatti vízmélységgel 2,5 4,0
Legnagyobb rétegvastagság 4
Legkisebb rétegvastagság 2

Kb. 3 - 4 óra. A megmerevedett habarcsot sem vízzel, sem friss anyaggal ismét bedolgozhatóvá tenni
nem szabad.

+5oC-tól +30oC-ig dolgozható be.

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

Kb. 1,1 kg/m2 1 mm-es rétegvastagságra.

Habarcskefe, felhordóhenger, spatulya, felhordóecset.
A szerszámokat friss állapotban vízzel kell megtisztogatni, kikeményedés után csak mechanikusan
lehet.

Száraz és fagymentes helyen, raklapon kb. 12 hónapig tárolható.

25 kg A-jelû porkomponens, 10 kg B-jelû folyékony komponens.

Felhasználási terület

Alkalmas aljzatok

Rétegvastagság

Bedolgozhatósági idô

Bedolgozási hômérséklet

Idôadatok

Anyagszükséglet

Szerszámok

Tárolás

Kiszerelés



A Sopro Dichtschlämme Flex 2-K kétkomponensû, cementalapú záróhabarcs, rugalmas és repedésát-
hidaló réteg készítésére nedvesség elleni szigetelôrétegként.

Az aljazatnak teherbírónak, alaktartónak és felnyíló repedéstôl valamint felületi tapadásgátló anyag-
tól (például por, olaj, viasz, elválasztószer, felületi kivirágzás, szinterréteg, lakk- és festékmaradvány,
régi padlószônyeg ragasztó) mentesnek kell lennie.

Az éleket le kell törni, és a hajlatokat legalább 4 cm-es sugárban elvágólag le kell kerekíteni. Az
anyagból réteget képezni csak olyan építményrészeken szabad, amelyek nem szenvednek veteme-
déssel járó alakváltozást.

Ügyelni kell fal- és födémáttörésnél, csatlakozási és terjeszkedési hégaz kialakításánál  Sopro
Dichtmanschette Wand fali záróelem, Sopro Dichtmanschette Boden födém záróelem és Sopro
Dichtband ragasztószalag beépítésére. Az aljazatra csak olyan épületvegyészeti segédanyag (például
betonadalék) használható, amely érvényes minôsítéssel rendelkezik.

Az aljazatot elôzôleg be kell nedvesíteni, hogy a Sopro Dichtschlämme Flex 2-K réteg felvitelének
kezdetére már fakónedves legyen.

Tiszta edénybe a B-jelû folyékony komponens mintegy 2/3-át tölteni, és az A-jelû teljes porkompo-
nens mennyiségével géppel összekeverni. Ezután a folyadék komponensbôl visszalévô részt is hoz-
záadni, és egynemû, bedolgozásra alkalmas állagú anyaggá elkeverni. A Sopro Dichtschlämme 
Flex 2-K anyag legalább két munkamûveletben hordandó fel a mattnedves felületre teljes felületi 
fedéssel, simítóval vagy felhordóhengerrel. Felhordóhengerrel jól felhordható állagú keverék eléré-
séhez legfeljebb 1 liter víz adandó 10 kg porkomponenshez.

A második réteget akkor kell felvinni, ha az elsô réteg kellôen megszilárdult, járható és a felületi
hiányosságait kijavították.

A rétegnek minden pontján az adott igénybevételnek megfelelô legkisebb rétegvastagságot el kell
érnie, és egyetlen ponton sem lépheti túl a megengedett legnagyobb 4 mm-es legnagyobb rétegvas-
tagságot.

Sarokban, élen, hajlatban különösen gondosan kell a réteget kialakítani.
A friss réteget 12 óráig védeni kell közvetlen napsugárzástól, esôtôl vagy fagytól. Ha utólag a kike-
ményedett zárórétegre csempe vagy járólap burkolatot kerülne, rugalmas vékony rétegû ágyazóha-
barcsot kell használni, mint például Sopro FlexKlebeMörtel schnell és Sopro's No.1. 

Müncheni Mûszaki Egyetem (TU München): Sopro Dichtschlämme Flex 2-K alkalmazása tömítôrend-
szerként a ZDB adatlap szerint a következô anyagokkal: Sopro FlexKlebeMörtel FKM 444, Sopro
FlexKlebeMörtel schnell FKM 555, Sopro Fliesenfest FF 450, Sopro's No.1 400, Sopro VarioFlex VF 413.

A-jelû komponens:

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 kerülne, azonnal ki kell öblíteni 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.

B-jelû komponens:

A Sopro Dichtschlämme Flex 2-K B-jelû komponense a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet értel-
mében nem minôsül veszélyes anyagnak.

a

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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