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SoproThene® Bitumenes szigetelıanyag 

Bitumen-Abdichtungsbahn 

Ábra helye Hideg állapotban öntapadó, hajlékony, repedésáthidaló bitumenes szigetelı lemez (KSK-lemez), 
amely módosított mőanyagú bitumenbıl készül hajlékony építményszerkezetek szigetelı rétegének 
készítése végett a DIN 18195 sz. szabvány 4. és 5. része szerint. 
 
g Hidegen öntapadó 
g Kiváló tapadó hatás alacsony hımérsékleten is 
g Rugalmas és repedésáthidaló 
g Azonnal vízzáró és véd csapódó esı ellen 
g -5 és + 30 oC között dolgozható be 
g Bedolgozása tisztán végezhetı és egyszerő 
g Hivatalos tanúsítvánnyal 
g Falra és járófelületre 
g Beltérben és kültéren 
 

Felhasználási terület A DIN 18195 sz. szabvány szerinti hajlékony épületszerkezetek szigetelésére szolgál 
talajnedvesség (hajszálcsövességbıl adódó vízterhelés, tapadó víz) és nem pangó szivárgó víz ellen 
az aljazaton és falon (a DIN 18195 sz. szabvány 4. része szerint), továbbá nem nyomás alatti víz 
ellen födémfelületen és nedves helyiségben (a DIN 18195 sz. szabvány 5. része), és vízszintes 
elhelyezéső, rétegek közötti szigetelésként. Erkély és terasz szigetelésére felületi víz ellen 
kiegészítı esztrichréteggel, ami teherelosztó rétegként mőködik. Pince külsı fal és garázsok lapos 
tetejének, valamint pinceszint belterében talajnedvesség elleni szigetelésként. 
Lapostetı szigetelésnél a tetıszigetelés tervezésére és kivitelezésére vonatkozó irányelveket be kell 
tartani. 
 

Megfelelı aljazat Beton, vakolat, teltfugájú falazat téglából, mészhomokkıbıl, könnyő betonból, üreges 
falazóblokkból, pórusbetonkıbıl, pinceszínnél éppúgy mint alapozásnál, cement esztrichnél, beton 
aljazaton és régi bitumen aljazaton. ?! 
Az aljazaton nem szabad zsírnak és olajnak jelen lennie, és száraz-mattnedves állapotban kell 
lennie. 
 

Anyag Módosított mőanyagtartalmú bitumen harántirányban laminált HDPE hátfólián, egyik oldalán 
öntapadó kivitelben, szilikonozott védıpapírral ellátva. 
 

Szín Feketésszürke 
 

Méret Lemezszélesség 1 méter, lemezhossz 15 méter és 5 méter, lemezvastagság 1,5 mm 
 

Bedolgozási 

hımérséklet 

- 5 oC és + 30 oC között dolgozható be (az aljazat hımérsékletére vonatkozóan). Tőzı napfényben 
bedolgozni nem szabad! 
 

Felhasználási 

mennyiség 

Kb. 1,1 m2/m2 (átlapolástól függıen) 

Repedés áthidalásra Az E DIN 28052-6 sz. szabvány szerint 5 mm alatt 
Hıállóság A DIN 52123 sz. szabvány szerint + 70 oC alatt. 
Hajlíthatóság 

hidegben 

A DIN 52123 sz. szabvány szerint - 30 oC felett. 

Esıállóság, 

vízterhelhetıség 

Azonnal beáll 

Vízáteresztı 

képesség 

A DIN 52123 sz. szabvány 24 órás idıtartam alatt 4 bar alatt 

Szerszám Olló, éles kés, szilikonspray, gumihenger, kefe, törlıruha 
Szállítása és tárolása Felnyitatlan eredeti csomagolásban száraz és hővös helyen függıleges helyzetben és fénytıl védve 

raklapon kb. 6 hónapig tárolható. Bedolgozásáig fagytól, nyomástól, melegtıl és nedvességtıl 
védeni kell. 
 

Kiszerelés 15 m tekercsben (100 cm széles) kartonpapírban 
 5 m tekercsben (100 cm széles) kartonpapírban 



Jellemzıi A SoproThene hidegen öntapadó, hajlékony, repedésáthidaló bitumenes szigetelılemez (KSK 
szigetelılemez), amely módosított mőanyagalapú bitumentıl készül. A szigetelılemez 
repedésbiztos hátfóliára van felhelyezve. A DIN 18195 sz. szabvány szerint hajlékony 
építményszerkezeti szigetelı réteg készítésére szolgál talajnedvesség ellen (kapilláris víz, tapadó 
víz) és pangó, szivárgó víz ellen aljazaton és falon (a DIN 18195 sz. szabvány 4. része szerint), nem 
nyomás alatti víz ellen födémen és nedves helyiségben (a DIN 18195 sz. szabvány 5. része  szerint) 
és vízszintes szigetelı rétegként. 
 
Pinceszint külsı falának, a pince aljazatának beltéri szigetelésére, erkély, terasz és garázs lapostetı 
szigetelésére szolgál. 

Aljazat elıkészítése Az aljazatnak fagymentesnek, szilárdnak, síknak, teherhordónak, alaktartónak, kigödrösödés, 
karcolódás, nyitott réstıl, zsírtól, olajtól valamint káros szennyezıdéstıl és egyéb, 
tapadáscsökkentı rétegtıl mentesnek kell lennie. A felületbıl kiálló széleket és éles, hegyes felületi 
egyenetlenséget el kell távolítani. 
 
Belsı sarkokban és a fal-lábazat csatlakozásánál kültéren hajlatképzéssel kell kialakítani. A hajlat 
Sopro AusgleichsMörtel Trass vagy Sopro SchnellSpachtel alkalmazásával készülhet. Az 5 mm-nél 
mélyebb mélyedést és fugát ugyancsak Sopro AusgleichsMörtel Trass vagy Sopro SchnellSpachtel 
alkalmazásával kell zárni. 
 
A szívóképes ásványi aljazatot Sopro Bitumen-Voranstrich L felvitelével kell elıkezelni. Az 
aljazatnak erre a célra szívóképesnek kell lennie, azaz lehetıleg száraznak  vagy építésre 
alkalmasan nedvesnek. A nedves aljazatot erısebb színő, sötét árnyalatú elszínezıdésérıl lehet 
elismerni, és arról, hogy a felületén nedvesség alkotta csillogó felület látható, ami víz jelenlétében 
csupán csekély mértékő szívóképességet jelez. Nem szívóképes aljazaton, mint például fém vagy 
mőanyag felület, elıkezelésre nincs szükség. 
 

Az elıkezelést a SoproThene® felhelyezése elıtt teljesen ki kell párologtatni, illetıleg hagyni kell, 
hogy átszáradjon. A kipárolgási idı 3-4 óra + 23 oC-on és 50 %-os relatív páratartalomnál. 
Alacsony hımérséklet hosszabbítja, magasabb pedig rövidíti a kipárolgási idıt. 

Bedolgozás Az aljazatot Sopro Bitumen-Voranstrich L anyag alkalmazásával elızetesen le kell kenni. 
Kedvezıtlen idıjárási viszonyoknál kültéren ajánlatos csak azt a felületet lekezelni, amelyet ezt 

követıen vagy még aznap SoproThene® bitumenes szigetelı lemezzel le tudunk fedni. 
 

A SoproThene® szigetelı lemezt kb. + 20 oC-os szobahımérsékleten kell tárolni, mielıtt 
ténylegesen beépítésre kerülne. Ennél hővösebb vagy melegebb helyen történı tárolás 

kedvezıtlennek mutatkozik a SoproThene® bedolgozási jellemzıire. A védıkartont csak 
közvetlenül a bedolgozás elıtt szabad levenni. 
 

A SoproThene® bitumenes szigetelı lemez ragasztása elıtt ellenırizni kell, hogy az elıkezelı 
réteg az aljazaton megfelelıen megszáradt-e és kellıen tapad-e rá. Vizsgálatát úgynevezett 
„ujjhegy próbával” végezzük. Az elıkezelı rétegnek nem szabad elszínezıdnie, amint az 
ujjhegyhez ér, és megtapadt állapotban kell maradnia.  Ha az elıkezelı réteg az ujjhegyre 

ráragadna, a SoproThene® bitumenes szigetelı lemezt csak késıbbi alkalommal szabad 

felhelyezni rá. A SoproThene® felragasztása elıtt biztos és tartamos tömítés végett a sarokrészt, 
hajlatot, mint például a falsík és a padlósík közötti átmenetnél, a belsı és külsı sarkoknál, éleknél, 
hajlatnál és komplikált épületszerkezeteknél, mint például csıáttörés és padlólefolyó, 

SoproThene® ragasztószalag csík kerül felragasztásra. Mielıtt az elsı SoproThene® bitumenes 

szigetelılemezt felragasztanánk, a SoproThene® ragasztószalagról a védıfóliát le kell húzni. 

Pince külsı falán a pincefal-lábazat átmeneténél megfelelı szélességben vágott SoproThene® 
szigetelı lemezbıl készült csík ragasztandó fel. 
 
Felületszigeteléshez a tekercsbıl megfelelı darabot kiteríteni, ollóval vagy deszkán éles késsel a 
megfelelı darabot levágni, megfelelı méretre illetıleg hosszra szabni. A letekercselve maradó 
hosszabb fóliarészt ismét visszatekerni, és így tartani, amíg felhasználáshoz sorra kerül. Annak 
megakadályozása végett, hogy a bitumenes lemez összeragadjon, a szerszámok vágási felületét 
szilikonsprayval be kell vonni. 
 
A bitumenes szigetelılemezt az aljazatra teljes felülete mentén felragasztani, a ragasztás 

megtörténte elıtt azonban egyidejőleg a védıpapírt le kell húzni róla. A SoproThene® Klebeband 



ragasztószalaggal elızetesen beragasztott részen a két anyag egymással önmőködıen egyesülve 

összeragad. Ha már összeragadt, a SoproThene® bitumenes szigetelılemezt és az ugyanilyen 
ragasztószalagot már nem lehet egymástól elválasztani. 
A szigetelılemezt falsíkra függıleges helyzetbe, felülrıl lefelé mutató irányban kell felhelyezni. 
 

A SoproThene® bitumenes szigetelılemez felragasztásakor az alábbi 

munkamőveleteket feltétlenül be kell tartani: 

- A védıpapírt a lemez elejérıl mintegy 30 cm-es hosszon lassan és egyenletesen 
   lehúzni, és feltekerni. 

- A SoproThene® szigetelılemezt a ragasztóanyag felıli lapjával az aljazatra 
  elhelyezni, és rányomni. Ezt követıen a védıpapírt továbbhaladva kell lehúzni. 
- Ugyanazon munkamőveletben kefe vagy törlıruha segítségével a szigetelılemezt a 
  közepétıl kifelé mutató irányban úgy nyomni rá a felületre, hogy a tapadási síkban 
  győrıdés és légzárvány ne keletkezzen, azaz az aljazat és a lemez között, és ezáltal 
  jó, azonnali tapadást érhessünk el. 
- Ez után a teljes lemezt gumihengerrel erıteljesen rányomni a felületre. 
- Ezt követıen a soron következı szigetelılemez darabokat kb. 10 cm-es átlapolással 
  helyezni el a másik folytatásaként a elıbbiekben leírt módon. Az átlapolási terület 
  igen gondosan és erıteljesen lehengerelendı gumihengerrel. 
 
Megjegyzés: Minden tapadási helyet pontosan rá kell nyomni a felületre, és le kell hengerelni! 

Lezárás Függıleges felületen ahhoz, hogy esı vagy egyéb víz a szigetelılemez alá ne szivároghasson, a 

SoproThene® a  lemez felsı élét le kell zárni SoproThene® Abschlussband Vlies fátyolszövet 

szalag vagy SoproThene® Abschlussband Alumínium zárószalag alkalmazásával. Választás szerint 
alkalmazásra kerülhet falzáró idomléc, vakolatba helyezett sín, záróléc vagy perforált fémszalag is. 
 
A vízszintes felületen a bitumenes lemez szélét a nagy munkaigényő záróprofil felhelyezését 

mellızve a lezárást SoproThene®  Abschlussband Alumínium zárószalaggal is elvégezhetjük, 

illetıleg ha a lábazati részt ezt követıen kellene bevakolni, SoproThene® Abschlussband Vlies 
fátyolszövet szalaggal. 

Utómunkálat Ahhoz, hogy a bitumenes szigetelıszalagot a további munka során védhessük, közvetlenül a 
felragasztása után védılapot, szigetelı paplant vagy vízelvezetı paplant, például Sopro 

DrainageMatte, ragaszthatunk fel közvetlenül SoproThene® Klebeband ragasztószalag 
használatával a bitumenes szigetelı lap alkalmazásával elkészített szigetelı rétegre. 
Választás szerint a ragasztást pontragasztási eljárással is végezhetjük, például Sopro KellerDicht 1-
K-val vagy Sopro KellerDicht 2-K anyagféleség alkalmazásával. 
 
A szigetelési és védımunkálat elvégzése után a munkagödör a megfelelı anyaggal ismét 
visszatölthetı. 

Termékrendszer 

elemei 
SoproThene® Klebeband ragasztószalag 
Kétoldali, öntapadó, a hozzá ragasztott felülettel önállóan egyesülı, repedésálló ragasztószalag, 
amely igen nagy tapadóképességő bitumenes kaucsukmasszából készül olyan épületszerkezetek 
sarokrészének és bonyolult részlet kialakításának tömítésére, mint például csıátvezetés, 

padlólefolyó, él, sarok, SoproThene® bitumenes szigetelılemezzel történı szigeteléshez. 
Ugyancsak alkalmas arra, hogy a Sopro Thene bitumenes szigetelılemezre szigetelı vagy 
vízáteresztı paplant felragasszanak. 
Kiszerelés: 15 méteres tekercs (100 mm széles) 1 mm-es vastagság 
 

SoproThene® Abschlussband Vlies fátyolszövet illesztıszalag 
Öntapadı, repedésáthidaló egyetemes tömítıszalag butilkaucsukból észítve, amely függıleges 
felületen a felsı bitumenes lemezrész lezárására szolgál, továbbá vízszintes elhelyezésnél a 
lemezszélek leragasztására. A felsı fele szintetikus fátyolszövet kasírozással van ellátva egyszerő 
és erızáró ráhatolás vagy felülragasztás céljára. 
Kiszerelés: 25 méteres tekercs (100 mm széles) 1,5 mm-es vastagság. 
 

SoproThene® Abschlussband Alumínium 
Öntapadó, ibolyántúli sugárzásnak ellenálló alumínium zárószalag, igen jó ragadó bitumenkaucsuk 
masszával bevonva, függıleges felületre helyezett bitumenes szigetelılemez felsı élen történı 
lezárására, valamint vízszintes elhelyezéső szigetelılemez szélsı lezárására. 
Kiszerelés: 15 méteres tekercs (100 mm széles), 1,5 mm vastag. 



Vizsgálati bizonylat 

és tanúsítvány 

Dortmundi Anyagvizsgálati Intézet: DIN 18195 sz. szabvány 2. része, 10. táblázat: Vízpára 
áteresztés és vízpára diffúziós áramlás mértéke, vízpára diffúziós ellenállásszám, vízpára diffúzió 
légrétegvastagság egyenérték. 

Ebben a termékismertetıben szereplı adatok termékleírások, amelyek a tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános 
útmutatásokat tartalmazzák, és nem veszik figyelembe a konkrét alkalmazási esetet. Az adatok nem képezhetik semmiféle kártérítési igény 
alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon a mőszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk! 

 


