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Sopro Rapidur® M5
Kész gyorsesztrich habarcs

Mûanyaggal feljavított, készregyártott szárazkeverék gyorsankötô és
hamar burkolható cementesztrich készítésére a DIN 18  560 számú 
szabvány szerint.
Krómban szegény a TRGS 613 szerint.

n Bedolgozásra kész szárazkeverék

n Idôtakarékos és határidôs esztrichmunkához

n Már mintegy 24 óra után burkolható

n Ideális felújításra és javításra

n Jó bedolgozási jellemzôk

n Padlófûtésre alkalmas

n Szivattyúzható

n Beltérben és kültéren

Fûtött esztrich, ragasztott esztrich, úsztatott esztrich és leválasztórétegre kerülô esztrich a DIN 18
560 számú szabvány szerint. Különösen idôtakarékos illetôleg határidôs esztrichmunkához. Beltérben
és kültéren.

Kb. 1,7 liter víz : 25 kg Sopro Rapidur® M5.

Kb. 40-60 perc. A megmerevedett habarcsot sem vízzel, sem friss állapotú habarccsal újra bedolgoz-
hatóvá tenni nem szabad.

Kb. 12 óra után.

Mintegy 24 óra után kerámia csempével és lappal, 2 nap után vetemedésre nem hajlamos terméskô
és mûkô lappal, 5 nap után nedvességre érzékeny és záró felsôréteghez, mint például parketta, PVC,
linóleum, stb.

+23oC-os szobahômérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak.
Magasabb hômérséklet rövidíti, alacsonyabb hosszabbítja ezeket az idôértékeket.

+5oC-tól +30oC-ig dolgozható be.

Kb. 18-20 kg/m2 1 cm-es rétegvastagságra.

Száraz helyiségben, eredeti csomagolásban kb. 6 hónapig eltartható.

25 kg-os zsák.
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Mûanyaggal feljavított, felhasználásra kész szárazkeverék gyorskötésû és korán burkolható
cementesztrich-hez. Krómban szegény a TRGS 613 szerint. Szivattyúzható.

Az aljazatnak száraznak, tisztának, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak kell lennie, és nem tartal-
mazhat felületi tapadáscsökkentõ anyagot. A szomszédos épületszerkezetbôl, például betonaljazat-
ból beszivárgó nedvesség ellen úsztatott esztrichnél hatékony szigetelést kell alkalmazni (a DIN 18
195 számú szabvány szerint). Ragasztott esztrichként kivitelezve az aljazatot szükség esetén mecha-
nikus úton fel kell érdesíteni, portalanítani kell, és Sopro Haftemulsion tapadásnövelô emulzióval
elôzetesen be kell mázolni. Az esztrichet "frisset frissre" eljárással kell felvinni. A vonatkozó szabvá-
nyokat, irányelveket, ajánlásokat és az általánosan elismert mûszaki rendelkezéseket be kell tartani.

Fûtött esztrichként legfeljebb 65oC-os elôremenô vízhômérsékletig alkalmas. Csempe, lap vagy más
padlóburkoló anyag lerakása elôtt az elôírás szerinti felfûtési és visszahûtési ciklust lényegében azo-
nos módon kell végezni, mint a hagyományos cementesztrichnél, A felfûtési szakaszt legkorábban az
esztrich bedolgozása után 3 nappal lehet elvégezni. Az elsô felfûtés 25oC-os elôremenô vízhômérsék-
lettel kezdôdik, amit 3 napig kell ezen a szinten tartani. Ezután a maximális elôremenô ági vízhô-
mérsékletet be kell állítani, és ezt a hôfokot további 4 napig kell tartani, majd az egész rendszert vis-
sza kell hûteni.

Bekeverésére minden általánosan használt esztrichkeverô és szállítógép alkalmas. A Sopro Rapidur®

M5 anyag úgy keverendô be, hogy földnedves-plasztikus képlékenységi tartományú legyen, de ne 
legyen hígfolyós (kb. 1,7 liter vizet kell egy 25 kg-os zsáknyi mennyiséghez adagolni). Más cementet
vagy esztrichadalékot hozzákeverni nem kell. A bekeverésnek, bedolgozásnak és lesimításnak egy-
mást követô lépésenként kell történnie. Csak akkora területrészt szabad elkezdeni, amelyet a minte-
gy 40-60 perces bedolgozhatósági idôn belül el lehet készíteni. Az esztrichréteg vastagságát a terhe-
léstôl és a burkolás módjától függôen a DIN 18 560 számú szabvány szerint kell kialakítani. A munka
abbahagyásakor vagy megszakításakor a keverôt, a szivattyút és a tömlôket azonnal alaposan meg
kell tisztítani.

A Rapidur® M5 anyaggal készült esztrich kb. 24 óra eltelte után kerámia csempével és lappal burkol-
ható, és szabványos hômérsékleti körülmény esetén (+23oC, 50%-os relatív páratartalom) 5 nap után
2,0% alatti nedvességtartalomra szárad ki. Rapidur® M5 anyaggal készült esztrich szokványos klimati-
kus körülmények közepette 2 nap eltelte után vetemedésre nem hajlamos terméskô és mûkô lappal
leburkolható, továbbá 5 nap múlva nedvességre érzékeny és felületzáró felsô szintbeni burkoló-
anyaggal, mint például parketta, PVC, linóleum, stb.  Fa aljazatra, mint például parketta, a BEB adat-
lap rendelkezései az irányadók.

A burkolhatóság általános követelményei az alábbiak:
A keverési arány pontos betartása, a víz-cement tényezô és a bedolgozási hômérséklet követelmé-
nyeinek a kielégítése. 
Az esztrich öntött aljazat a környezetével az építôanyagok fizikai jellemzôi tekintetében kölcsönha-
tásban áll. Hosszabb ideje beépített esztrichnél elôadódhat, hogy visszanedvesedik. Az esztrich
egyensúlyi állapotba jut a környezetének nedvességtartalmával, ami általában 2,0% feletti értéken
áll be (CM nedvességmérô készülékkel mérve). Ilyen körülmények esetén alapvetôen fontos, hogy az
esztrich Sopro Epoxi-Grundierung alapozóval (300-500 g/m2) védelmet kapjon. Csempe, lap, mozaik-
lap, beton mûkô vagy hasított terméskô soron következô lerakására lényegében a burkolásra jóváha-
gyott Sopro termékválaszték minden terméke alkalmas. A padlóburkolat mielôbbi járhatóságának
biztosítása végett különösen gyorsankötô termékek alkalmazását javasoljuk. A padlófelület esetleg
szükségessé váló felületkiegyenlítésre például Sopro FS 15 típusú anyagot javasolunk. 

Cementet tartalmaz. Nedvesség és víz hatására erôsen lúgos vegyhatású lesz, ezért bôrtôl és szemtôl
távol tartandó. Bôrre vagy szembe jutáskor vízzel alaposan le- vagy ki kell öblíteni. Szembe jutásakor
az öblögetésen túlmenôen orvoshoz kell fordulni.

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerint jelölésre nem kötelezett

Kockázati tényezôk:
S 2 Gyerekektôl távol tartandó

GISCODE ZP1
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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