
Cikkszám

523
Sopro DSF 523
Dichtschlämme Flex 1-K
Rugalmas szigetelôhabarcs 1-K
Egykomponensû, rugalmas, cement alapú szigetelôhabarcs vízzáró és
repedésáthidaló réteg készítésére.
Krómban szegény a TRGS 613 szerint.

n Különösen alkalmas erkélyre és teraszra,

n Nedves és vizes helyiségbeni alkalmazásra

n Uszodákban

n Felhordható hengerrel, kitapasztással és simítással

n Szórással is felhordható

n Minôségtanúsítvánnyal rendelkezik

n Bel- és kültéren alkalmazva

n Medence burkolati rendszer ÉME A-313/2004

Erkély, terasz, zuhanyozó-, mosóhelyiség, WC-helyiség és uszoda választás szerinti (alternatív) szige-
telésére, burkolat alá. Használati víztartály (legfeljebb 5 méter vízmélységig) belsô oldali szigetelésé-
re.

Beton, könnyûbeton, (belsô) pórusbeton, ásványi aljazat, cementvakolat és meszes cementvakolat,
gipszkarton és gipszszál lap, vakolat- és falazat kötôanyag, telthézagú, szintbeni falazat (vegyes fala-
zat nem), cementesztrich, kálciumszulfát esztrich (anhidrit és anhidrit folyóesztrich, szárazesztrich,
régi kerámiaburkolat.

Felszórható minôségben: kb. 7,5 liter víz : 20 kg Dichtschlämme Flex 1-K.
Simítható minôségben: kb. 7,0 liter víz : 20 kg Dichtschlämme Flex 1-K.
Tapasztható minôségben: kb. 6,0 liter víz : 20 kg Dichtschlämme Flex 1-K.

Rétegvastagság Felhasználás
Rendes igénybevéte Legalább 2 réteg = 2 mm kb. 2,2 kg/m2

Nyomás alatti vízhez Legalább 2 réteg = 2,5 mm kb. 2,8 kg/m2

Kb. 2 óra. A megmerevedett habarcsot sem vízzel, sem friss habarccsal ismét bedolgozhatóvá tenni
nem szabad.

kb. 4 - 6,5 óra rétegenként

+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.

Simító, fogazott simító, bárányszôr henger, felhordó ecset, kefe, elektromos csigakerekes szivattyú.
A szerszámot friss állapotban vízzel kell megtisztogatni, kikeményedés után mechanikusan.

Száraz helyen, raklapon kb. 12 hónapig tárolható.

20 kg-os zsákban.
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A Sopro Dichtschlämme Flex 1-K egykomponensû, cementalapú záróhabarcs rugalmas és repedésát-
hidaló nedvességzáró szigetelôréteg készítésére.

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

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

Az esztrichfelületen meglévô repedést Sopro Gießharz gyantával kell lezárni. Fal- és födémáttörés-
nél, csatlakozó- és terjeszkedési hézagnál Sopro Dichtmanschette Wand falszigetelô elemet, Sopro
Dichtmanschette Boden padlószigetelô elemet és Sopro Dichtband szigetelôszalagot kell beépíteni.
Az aljazatot elôzôleg be kell nedvesíteni, hogy a Sopro Dichtschlämme Flex 1-K alkalmazásával sorra
kerülô rétegfelvitelkor már fakónedves legyen.

Tiszta edénybe a feldolgozás módjától függôen 6,0 - 7,0 liter vizet tölteni, és 20 kg Sopro
Dichtschlämme Flex 1-K anyaggal géppel egynemû,  csomómentes habarccsá keverni össze.

A Sopro Dichtschlämme Flex 1-K két munkamûveletben hordandó fel a fakónedves felületre, teljes
felületi fedésben, kitapasztással, simítással, hengerléssel vagy szórással. A második réteg felhordására
akkor kerülhet sor, ha az elsô réteg megfelelôen megszilárdult és járható.

A réteget úgy kell felvinni, hogy a felület minden pontján az adott igénybevételnek megfelelô legki-
sebb rétegvastagság meglegyen, és a réteg egyetlen ponton sem lépheti túl a megengedett 4 mm-es
legnagyobb vastagságot.

Sarokban, élen, hajlatban és faláttörésnél, csôátvezetésnél ügyelni kell a pontos tömítésre.

A friss réteget 24 óráig védeni kell közvetlen napsugárzástól, esôtôl vagy fagytól. Ha utólagosan a
kikeményedett zárórétegre csempe vagy járólap burkolatot kellene felvinni, rugalmas habarcsot kell
használni, mint például Sopro's No.1. Ha a burkolás vastag rétegû ágyazóhabarcsba történne, a falfe-
lületre elôzôleg szórással kell a vakolatot felvinni.

Müncheni Egyetem (TU München): Sopro Dichtschlämme Flex 1-K és Sopro's No.1 illetôleg Sopro
Vario Flex alkalmazása zárórendszerként a ZDB adatlap szerint.

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerint nem jelölésköteles termék. Cementet tartalmaz
Nedvességgel/vízzel erôsen lúgos kémhatású lesz, ezért bôrre és szembe jutását kerülni kell. Bôrre ju-
tásakor az anyagot vízzel le kell mosni. Szembe jutása esetén a szemet öblögetni, és utána orvoshoz
fordulni.
Az anyag tûzveszélyes, és adott esetben levegôvel robbanóképes elegyet képezhet. Meg kell akadá-
lyozni a porképzôdést és az elektrosztatikus feltöltôdést.

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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