
Cikkszám

748
Sopro HSF 748
Haftschlämme Flex 
Rugalmas tapadóiszap
Egykomponensû, mûanyag adalékkal dúsított, trassz adalék tartalmú
tapadó- és kontaktiszap kerámia csempék és járólapok, beton- és 
terméskövek lerakására. Krómban szegény a TRGS 613 szerint.

n Biztonságos tapadókötés burkolómunkánál

n Alkalmas csekély nedvszívóképességû lapokhoz (gress kôporcelán lap)

n Poros és iszapos környezetben

n Rugalmas  és erôs tapadású

n Rajnai trassz adalékkal

n Padlófûtéshez is alkalmas

n Bevizsgálva

n Kül- és beltérre

Rugalmas tapadóiszapként kô- és kerámia burkolatok vibrációs vagy a hagyományos eljárással
történô lerakásához.
Tapadóhídként ágyazóhabarcshoz aljazatra.
Tapadóhídként kötôesztrichhez.
Csekély nedvszívóképességû lapokhoz (gress kôporcelán lap), égetett kôagyag laphoz, padlóklinker
lapokhoz, mozaiklaphoz, hasított kôhöz, betonkôhöz, elszínezôdésre nem hajlamos terméskôhöz, pl.
mészkôlaphoz, gránithoz, kvarchoz, palához stb.

Beton DIN 1045, fûtött és fûtetlen cementesztrich DIN 18 650.
A már meglévô kiegyenlítô rétegnek teherbírónak és az aljazattal szorosan tapadónak kell lennie.

Iszapoló eljárás esetén: kb. 5 l vízhez 25 kg Sopro Haftschlämme Flex adagolandó.

Kb. 3-4 óra iszapként.

Szokványos hômérséklet tartományra (23°C hômérséklet és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.
A magasabb értékek lerövidítik, az alacsonyabbak meghosszabbítják ezeket az idôket.

+5°C és max. +30°C között.

-20°C és +80°C között.

28 nap elteltével üzemileg teljesen terhelhetô, pl. targoncával.

Kb. 1,0-1,5 kg/m2 por alakban használva.
Kb. 1,5-2,0 kg/m2 iszapként használva.

Glettvas, seprû, ecset.
A szerszámokat használat után vízzel azonnal le kell tisztítani!

Szárazon, raklapon kb. 12 hónapig tárolható.

25 kg-os zsák.

Felhasználási terület

Alkalmas aljazatok

Keverési arány

Bedolgozhatósági idô

Idôadatok

Eldolgozási hômérséklet

Tûréshatár

Terhelhetôség

Anyagszükséglet

Szerszámok

Tárolás

Kiszerelés



A Sopro Haftschlämme Flex könnyen eldolgozható, képlékeny, cementalapú és trassz adalék tartal-
mú tapadóiszap, amely bel- és kültéri ill. víz alatti használatra is alkalmas. A Sopro Haftschlämme
Flex optimális kötést hoz létre jó és csekély nedvszívóképességû burkolatok és ágyazóhabarcsok, az
aljazat és az ágyazóhabarcs ill. az esztrich között. A Sopro Haftschlämme Flex a kikeményedés után
vízálló, és ellenáll az idôjárás és a fagyás-olvadás okozta igénybevételnek ill. mechanikusan és termi-
kusan jól terhelhetô.

Az aljzatnak száraznak, teherbírónak, repedésmentesnek, formatartónak és tapadásgátló anyagoktól
(pl. por, olaj, viasz, elválasztó anyagok, kivirágzás, vízkôréteg, lakk- és festékmaradvány) mentesnek
kell lennie. Sima és csekély nedvszívóképességû aljazatok, mint pl. régi padlóragasztó maradvány,
festékréteg vagy puha köztes rétegek különösen kritikus aljzatnak számítanak, ezért el kell távolítani
ôket.

Az általános szabványok és irányelvek érvényesek.

Iszapoló eljárással: kb. 5 l vizet tiszta edénybe öntünk, és 25 kg Sopro Haftschlämme Flex anyagot
géppel egynemû és csomómentes masszává keverünk el. A tapadóiszapot glettvassal visszük fel a
friss habarcságyra. Elônedvesített betonfelületre seprûvel vagy ecsettel is felhordhatjuk az anyagot.
A habarcs felvitelének vagy a burkolat  friss tapadóiszapba való lerakásának kb. 15-20 percen belül
kell megtörténnie, a környezeti viszonyoktól függôen.

Por alakban: a frissen felhúzott habarcságy felületén a Sopro Haftschlämme Flex anyagot por alak-
ban egyenletesen eloszlatjuk, majd vízzel benedvesítjük. A burkolatot kb. 15-20 percen belül kell a
benedvesített tapadóiszapba be kell ágyazni.

Vizsgálati tanúsítványok

SFV e.V. Großburgwedel: „Csekély nedvszívóképességû csempék és járólapok tapadószilárdsága
Sopro Haftschlämme Flex használatával” 

Cementet tartalmaz. Nedvességgel/vízzel reagálva erôsen lúgos.

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

Kockázati tényezôk
R38 Bôrrel érintkezve ingerlô hatású !
R41 Komoly szemkárosodási veszély !

Biztonsági elôírás
S2 Gyerekek kezébe ne kerüljön!
S22 A port ne lélegezzük be!
S24 Kerüljük  a bôrrel való érintkezését!
S26 Ha szembe kerülne, azonnal alaposan öblítsük ki, és forduljunk orvoshoz!
S36 Munka közben viseljünk megfelelô védôruhát!
S37 Munka közben viseljünk megfelelô védôkesztyût!

GISCODE ZP1
Krómszegény a TRGS 613 szerint

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!

Tulajdonságok

Az aljazat elôkészítése

Bedolgozás

Biztonságtechnikai

elôírás


