
SoproDur® HF-S
FließSpachtel hochfest
Ipari nagy szilárdságú 
önterülő aljzatkiegyenlítő
Nagy terhelésű, cement alapú, önterülő és gyorsan kikeményedő 
aljzatkiegyenlítő közvetlenül használatos felületek előállításához ipari 
és kereskedelmi csarnokokban, lakóterekben.

 rendkívül terhelhető
 Önterülő
 Gyorsan kikeményedő
 Pumpálható
 kül- és beltérre

 
 
 
 
Önterülő aljzatkiegyenlítő közvetlenül, bármire felhasználható, sima felületek kialakítására kül- és bel-
téren, például műhelyekben, gyártócsarnokokban, raktárakban, garázsokban, pincékben, stb. Kültéren 
a SoproDur® HF-S-sel előállított felületeket SoproDur® HF-L epoxilakkal és kvarchomokkal (csúszásmen-
tesítés) kell ellátni. 
 
Cement esztrichek, beton és nyersbeton felületek (legalább 3 hónapos), régi kerámia és Terazzo 
burkolatok,  száraz és magnézia esztrichek.
 
4–40 mm, 10 mm rétegvastagságtól az aljzatkiegyenlítő 1/3 rész kvarchomokkal (0–4 mm vagy 0–8 mm 
szemcseméretű) keverhető. 
 
4,5–5,0 l víz : 25 kg SoproDur® HF-S.  
Figyeljünk a pontos keverési arány betartására.
 
3–5 perc.
 
30–40 perc.  A kikeményedett habarcsot tilos vízzel vagy friss habarccsal újra feldolgozhatóvá tenni. 
 
2–3 óra elteltével.

Közvetlen felhasználású felület: 24 óra elteltével cm rétegenként; 
következő csempeburkolat  esetén: 12 óra elteltével.
 
+ 23 °C-os átlagos hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. Az ennél magasabb 
hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb pedig meghosszabbítja ezeket az időadatokat.

Kb. 1,7  kg/m2 mm rétegenként.
 
Az EN 12 529 alapján 8 mm rétegvastagságtól alkalmas görgös székek és emelőkocsik terhelésére; 
megfelel levegővel felfújt vagy tömör gumiabroncsú járművek terheléséhez.

Alkalmas.
 
Keverőszár, lehúzó, glettvas, pumpa, epoxi tüskés henger.  
A szerszámokat közvetlen használat után tisztítsuk le vízzel.
 
Felbontatlan eredeti csomagolásban, szárazon, raklapon kb. 6 hónapig tárolható.
 
25 kg-os zsák. 
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A SoproDur® HF-S rendkívül terhelhető, cement alapú, önterülö, gyorsan kikeményedő 
aljzatkiegyenlítő kimagasló nyomószilárdsággal, kopásállósággal és lehajlással.
SoproDur® HF-S felhasználható kül- és beltéren egyaránt, géppel feldolgoz-ható, krómszegény. 
A Mikrodur® technológia biztosítja a kiváló bedolgozhatósági tulajdonságát és a magasfokú szilárd-
ságát. 

Az aljzat legyen száraz, hordképes, repedésmentes, formatartó valamint a tapadást gátló anyagoktól 
(pl.: por, olaj, viasz, elválasztó anyagok, kivirágzás, vízkő, lakk- és festékmaradványok, régi ragasztó-
rétegek) mentes. 

A kálcium-szulfát esztrichek esetén a meghatározott nedvességtartalom ≤ 0,5 CM%, legyenek ala-
posan felcsiszolva, portalanítava és lealapozva. A cement esztrichek legyenek 28 napnál régebbiek és 
nedvességtaratlmuk ≤ 2,0 CM%. A fűtött esztricheket a szabvány szerint fel kell fűteni, majd le kell 
hűteni (felfűtési  jegyzőkönyv): cement esztrichek ≤ 2,0 CM%, kálcium-szulfát esztrichek ≤ 0,3 CM%. 
Kálcium-szulfát és öntöttaszfalt esztrichekhez Sopro AnhidrytFließSpachtel-t ajánljuk.
A hordozó szerkezet megítélésére az érvényes előírások és szabványok vonatkoznak.

A hordozó szerkezetek felszakító szilárdsága átlagosan legalább 1,5 N/mm2, de sehol sem lehet  
1,0 N/mm2 alatt. 
A beton felületeket szórjuk meg homokkal.

Sopro Haftemulsion: a „friss-a-frissre” feldolgozás esetén (cement esztrich, beton, stb., a magnézia 
esztrich kivételével). A Sopro Haftemulsion-t a felhordás után rövid ideig szellőztetni kell. Tilos azon-
ban teljesen kiszellőztetni vagy kiszárítani! Az aljzatkiegyenlító réteget akkor hordhatjuk fel, ha az 
ujjunkkal megérintve az alapozót, az még ragadós. Ez az időtartam kb. 5 - 30 perc, a felhasználás 
helyszínén lévő körülményektől függően (hőmérséklet, levegő nedvesség tartalma és mozgásának 
mértéke, az aljzat szívóképessége).   

Sopro Grundierung: használják minden ásványi, erősen vagy különbözően szívóképes aljzathoz, mint 
cement esztrichek, beton, magnézia esztrich. A Sopro Grundierung-ot hígítatlanul alkalmazzuk, 
erősen szívóképes felület esetén hordjunk fel két réteget. A második réteg felvitele az első meg-
száradása után történik. 

Sopro HaftPrimer S: miden sima, nem szívóképes aljzathoz, min pl.: Terazzo és kerámia burkolatok.

Sopro MultiGrund: alapozóként hígítatlanul, 0,8–1,2 mm szemcseméretű Sopro QuarzSand spezial-lal 
beszórva használjuk. Alkalmazható ásványi és nedvességre érzékeny aljzatokon is, mint pl.: beton, 
cement és magnézia esztrichek. Feltétlen ajánljuk a kácium-szulfát esztrichekhez. Alkalmas fa geren-
dázatra, faforgács lemezekre, OSB és kemény farost lemezekre.

4,5–5,0l vizet öntsünk egy tiszta edénybe, adagoljunk hozzá 25 kg SoproDur® HF-S-t, majd géppel 
keverjük homogén, csomómentes masszává. 

Nagyobb felület esetén az összekevert SoproDur® HF-S-t pumpával is fel lehet hordani. A kikevert 
aljzatkiegyenlítőt öntsük az előkészített eljzatra, majd lehúzóval vagy glettvassal terítsük el egyenle-
tesen. Szükség esetén használjunk epoxi tüskés hengert.

A szükséges rétegvastagságot lehetőség szerint érjük el egy munkamenetben. Egyes esetben szük-
ségessé válik azonban több réteg felhordása. Ilyenkor várjuk meg még az első réteg járhatóvá válik, 
majd a következő munkamenet előtt lássuk el a felületet Sopro Haftemulsion-nal.

Beltérben a frissen felhordott aljzatkiegyenlítőt magas hőmérséklet, huzat vagy erős napsugárzás 
esetén takarjuk le védőfóliával, hogy a repedésmentes, optimális kikeményedés biztosítva legyen. 
Kültéren erős szél, eső vagy közvetlen napsugárzás esetén ne kezdjük el a munkálatokat. 

Erős terhelés esetén, pl.: villástargonca, a SoproDur® HF-S minimális rétegvastagsága 8 mm. Közvetlen 
felhasználás esetén vegyi terhelésnek kitett felületeken és kültéren  a SoproDur® HF-S-t zárjuk le 
SoproDur® HF-L-lel (Sopro Quarzsand grob-bal megszórva). Olaj vagy benzin szennyeződésnek kitett 
felületeket lássuk el (Sopro Ölstopp) védőréteggel.

TFI Aachen: EC1: a GEV EMICODE alapján környezetbarát

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet alapján nincs jelzése.

Cementet tartalmaz. Nedvesség és víz hatására nagymértékben lúgos vegyhatásúvá válik, ezért a bőrt és 
a szemet védeni kell. Amennyiben megérintjük, öblítsük le vízzel. Szembe kerülése esetén keressünk fel 
egy szemorvost. Csomagolt állapotban nincs fiziológiai és környezeti hatása. 

Biztonsági előírás:
S 2 Gyermekektől távol tartandó.

GISCODE ZP1
Krómszegény az EU 2003/53/EG számú  irányelve szerint.

Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szőlőskert út 21., Telefon: 23/ 458-040, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitvatartás:  H-Cs: 8.00 - 16.30    P: 8.00 - 13.00

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