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Sopro KSP 652 
Pinceszigetelı Super+ 

KellerDicht Super+
 

 Egykomponenső, oldószermentes, polisztirol habbal feltöltött, módosított 
mőanyagot tartalmazó bitumenemulzió alapú szigetelıanyag vastag rétegő, 
rugalmas, repedés áthidaló épületszigetelés készítésére a DIN 18195 szabvány 4., 
5. és 6. része szerint (2000/08 kiadás). Vízzáró betonépítmények munkafúgáinak 
kívül elhelyezkedı csíkformájú szigeteléseként, valamint vízáteresztı építıelemek 
és nagy vízbehatolás elleni ellenállással rendelkezı beton építıelemek közötti 
síkbani szigetelésként. 
 

 • Talajnedvesség és nem összegyőlı vízszivárgás, nem nyomás alatti víz, 
kívülrıl nyomó és összegyőlı szivárgó víz ellen 

• Gyorsan esıálló és gyorsan száradó 
• A rétegvastagság kismértékő csökkenése a száradás során 
• Kismértékő összenyomódás a föld nyomása miatt 
• Nagy felületi teljesítmény 
• Simítható és szórható 
• Kültéri alkalmazásra 
• Hivatalos tanúsítványokkal 
 
 

 
 
 

Felhasználási terület 

 
 
 
Építmények földdel érintkezı részeinek szigetelése talajnedvesség és nem összegyőlı szivárgó vizek ellen az 
aljzatlemezeknél és falaknál a DIN 18195 sz. szabvány 4. része szerint, nem nyomás alatt álló vizek ellen 
födémfelületeken és nedves helyiségekben a DIN 18195 sz. szabvány 5. része szerint, valamint kívülrıl nyomó 
és összegyőlı szivárgó víz ellen a DIN 18195 sz. szabvány 6. része szerint. Vízszintes közbensı 
szigetelésekhez (padlófelületek, erkélyek és teraszok, valamint hasonló épületrészek a lakásokban), 
szigetelésként pincékben és nem alápincézett épületekben a védıréteg (pl. esztrichek) alá, és védı-, 
vízelvezetı és szigetelı lapok ragasztásához a földdel érintkezı területen. Alkalmas vízzáró betonépítmények 
munkafúgáinak kívül elhelyezkedı csíkformájú szigeteléseként is, valamint vízáteresztı építıelemek és nagy 
vízbehatolás elleni ellenállással rendelkezı beton építıelemek közötti síkbani szigetelésként (pl. WU-beton 
aljzatlemezek csatlakozásánál a falakhoz). A Sopro Pinceszigetelı Super+ nem alkalmas tetıszigetelésnek. 
 

Alkalmas aljzatok Beton, vakolat; a következıkbıl készült teljes fugázású falak: tégla, mészkıhomok téglák, gázbeton, üreges 
falazó elemek, porózus betonkövek pincéknél, alapoknál, aljzatlemezeknél, erkélyeknél és teraszoknál. 

talajnedvesség és  
nem összegyőlı 

szivárgó víz ellen 

nem nyomás alatti víz  
ellen 

kívülrıl nyomó és összegyőlı 
szivárgó 
víz ellen 

Rétegvastagság / 
anyagszükséglet 

min. nedvesréteg-vastagság 3,5 mm  
min. szárazréteg-vastagság 3 mm  
anyagszükséglet kb. 3,5 l/m2 

3,5 mm 
3 mm 

kb. 3,5 l/m2 

4,5 mm 
4 mm 

kb. 4,5 l/m2 
Bedolgozási hımérséklet +5°C és +30°C között 

 
Esıállóság Kb. 6,5 óra elteltével 

Száradási idı 2-3 nap 
Az idıadatok A hımérséklettıl, a levegı nedvességtartalmától és az aljzattól függıen az idıtartam lerövidülhet vagy 

meghosszabbodhat. 
 

Rétegvastagság 
csökkenés a száradás 

során 

Kb. 11% 

Repedéshidalás Min. 2 mm +4°C hımérséklet esetén 
Hımérséklet tartomány 

felsı érték 
+70°C-ig (DIN 52 123 szerint) 

Hımérséklet tartomány 
alsó érték 

0°C felett (DIN 52 123 szerint) 

Vízáteresztés 0,75 bar nyomás esetén több, mint 72 órán keresztül biztonságos a szigetelés 
Szerszámok és gépek Simítókanál, simító, tetıfedıseprő, megfelelı szórókészülék 

Tárolás Bontatlan eredeti csomagolásban, száraz és fagymentes helyen, raklapon kb. 12 hónapig tárolható 
Kiszerelés 30 l-es hobok 



 
Tulajdonságok A Sopro Pinceszigetelı Super+ pinceszigetelı egykomponenső, gyorsan kötı, oldószermentes, polisztirol 

habbal feltöltött, módosított mőanyagot tartalmazó bitumenemulzió alapú szigetelıanyag vastag rétegő, 
rugalmas repedés áthidaló épületszigetelés készítésére a DIN 18195 szabvány 4., 5. és 6. része szerint 
(2000/08 kiadás). Alkalmas vízzáró betonépítmények munkafúgáinak kívül elhelyezkedı csíkformájú 
szigeteléseként is, valamint vízáteresztı építıelemek és nagy vízbehatolás elleni ellenállással rendelkezı 
beton építıelemek közötti síkbani szigetelésként (pl. WU-beton aljzatlemezek csatlakozásánál a falakhoz). 

Az aljzat elıkészítése Az aljazatnak teherbírónak, formatartónak és nyílt repedésektıl ill. tapadásgátló anyagoktól (pl. por, olaj, viasz, 
elválasztó anyagok, kivirágzások, vízkılerakódások, lakk- és festékrétegek, régi ragasztómaradványok) 
mentesnek kell lennie. A kiálló habarcsmaradványokat el kell távolítani, a bemélyedéseket ki kell egyenlíteni. 
Enyhén nedves aljazatok megengedettek, a cseppnedves felületeket és a pangó vizes részeket meg kell 
szüntetni. A falaknak a mögéfolyó víz miatti átnedvesedését el kell kerülni. 

Az aljzatot Sopro KDG 751 Pinceszigetelı alapozóval, az aljzat nedvszívó képességétıl függıen vízzel hígítva, 
elı kell kezelni. Kérjük, erre vonatkozóan olvassa el a Sopro KDG 751 Pinceszigetelı alapozó mőszaki leírását. 
A Sopro Pinceszigetelı Super+ felvitele akkor történhet, ha az alapozó megszáradt, az idıjárástól függıen kb. 2 
óra elteltével. 

Nagymérető kövekbıl készült vakolatlan falazat, vagy durvapórusú, üreges aljzat esetén ezeket a 
felületrészeket elıre ki kell tapasztani Sopro Pinceszigetelı Super+ használatával, hogy elkerüljük a 
levegızárványok esetleges kialakulását. Az ilyen elıkezelésnek száraznak kell lennie, mielıtt a Sopro 
Pinceszigetelı Super+ használatával a következı munkamenetet megkezdenénk. 

Bedolgozás Ne kezdjünk bele a munkába fagyveszély, esı, felhısödés vagy havazás esetén. A frissen eldolgozott felületet 
ne érje erıs napsütés. A szigetelıréteget a teljes száradásig óvni kell talajvíz, esıvíz, összegyőlı víz ill. felületi 
vízösszefolyás okozta igénybevételtıl. 

A Sopro Pinceszigetelı Super+ pinceszigetelıt közvetlenül a csomagolásból lehet bedolgozni. 

A Sopro Pinceszigetelı Super+ eldolgozása simítva és legalább két rétegben történjen. A második réteg 
felhordása elıtt az elsınek meg kell kötnie. A kívülrıl nyomó víz és összegyőlı szivárgó víz (DIN 18195 6. 
rész) elleni szigetelés esetén a frissen felhordott elsı szigetelırétegbe Sopro erısítı szövetet kell beágyazni. A 
Sopro Pinceszigetelı Super+ pinceszigetelıt a falra vakolathoz hasonlóan simítókanállal kell felhordani. 
Vízszintes felületeken a Sopro Pinceszigetelı Super+ pinceszigetelıt simítóval vagy tetıfedıseprővel kell 
elteríteni.  

Ajánlott a vízszintes felületeket erıs napsütés esetén homokkal leszórni, hogy elkerüljük a túl gyors száradást. 

A rétegvastagság és a kiszáradás vizsgálata: A rétegvastagság ellenırzése friss állapotban a nedves 
rétegvastagság mérésével történik (létesítményenként legalább 20 mérés, ill. 100 m2-ként legalább 20 mérés). 
A kiszáradás ellenırzése egy referenciadarabon történik annak roncsolásával ékvágásos eljárás során. A 
referenciadarab a létesítménynél levı aljzatból (pl. falazókı) származik, amelyet az építési árokban kell tárolni. 

A DIN 18195 szabvány 5. és 6. része szerinti szigeteléseknél a rétegvastagság ellenırzését, valamint a 
kiszáradás vizsgálatát a DIN 18195 szabvány 3. része szerint dokumentálni kell (lásd a Sopro Pinceszigetelı 
brosúrában található kivitelezési jegyzıkönyvet). 
A fölfelé menı falazat és az alap túllógó részei közti sarkokat ill. minden kiemelkedést Sopro AMT 468 
kiegyenlítı habarccsal vagy Sopro SchnellSpachtel habarccsal, hajlatként kell kiképezni, és ezután a Sopro 
Pinceszigetelı Super+ réteget az alaplemez szélén túlra lefelé kell kialakítani Teraszok vagy erkélyek 
szigetelésekor a szigetelırétegre nem szabad korlátoszlopot elhelyezni. Alkalmas aljzatok: esztrich, 
habarcságy vagy homokfeltöltések lapburkolattal, de ebben az esetben elválasztó réteg, pl. két réteg 200 
mikron vastag polietilén (PE) fólia beépítése szükséges. 

Az építési árok feltöltését és az utólagos munkálatokat csak a Sopro Pinceszigetelı Super+ teljes száradása 
után lehet megkezdeni. A károsodás elkerülése érekében közvetlenül a szigetelésre nem kerülhet agyag, 
építési törmelék, kavics vagy éles élő tárgy.  

A szigetelés elé tanácsos egy kb. 50 cm széles sávban rétegesen vízáteresztı töltıanyagot felvinni.  
A földhöz közeli épület szigetelések védelme érdekében kérjük, vegye figyelembe az ide vonatkozó DIN 18 
195/10. rész és a DIN 4 095 szabványok elıírásait. 

Egyebekben az idevágó szabványok és elıírások érvényesek, különösen a Deutsche Bauchemie e.V. a földdel 
érintkezı építıelemek szigetelésének módosított mőanyag alapú bitumenes vastagréteggel történı tervezésére 
és kivitelezésére vonatkozó irányelve. 
 

Hulladék ártalmatlanítás Az üres vödröt a beleszáradt maradványokkal építkezési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A tiszta, üres 
vödör újrafeldolgozható. 

 
Vizsgálati tanúsítványok 

és jegyzıkönyvek 
Anyagvizsgáló Intézet, Drezda: Általános építés-felügyeleti vizsgálati bizonyítvány a DIN 18195 szabvány 
szerint. A szokásos mértékő gyúlékonyság vizsgálata. B2 építıanyag osztály a DIN 4102 szabvány 1. része 
szerint. 

Építészeti Anyagkutató és Vizsgáló Intézet, Lipcse: Vízzáróság vizsgálata annak bizonyítására, hogy 
alkalmas vízzáró betonépítmények munkafúgáinak kívül elhelyezkedı csíkformájú szigeteléseként, valamint 
vízáteresztı építıelemek és nagy vízbehatolás elleni ellenállással rendelkezı beton építıelemek közötti 
síkbani szigetelésként. 

Biztonságtechnikai 
elıírások 

A Sopro Pinceszigetelı Super+ a veszélyes anyagokra vonatkozó elıírások szerint nem számít mérgezı 
anyagnak. 

Biztonsági elıírás: 

S 2 Gyerekektıl távol tartandó. 

Az építıanyagok / vegyszerek kezelése során a szokásos óvintézkedéseket be kell tartani. 

 

 


