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SoproThene® 
Alapozó 
 

 Kiváló minıségő, oldószermentes, felhasználásra kész, bitumenemulzió 
alapú speciális alapozó ásványi aljzatok számára a SoproThene® 
bitumenes szigetelılemezzel készített szigetelések alá. 
 

 • SoproThene® bitumenes szigetelılemez számára 
• Oldószermentes 
• Enyhe szagú 
• Felhasználásra kész 
• Száraz és enyhén nedves aljzatok számára 
• A tapadás javítására 
• Kenhetı, hengerelhetı és szórható 
• Beltéri és kültéri használatra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhasználási terület 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aljzatok elıkezelésére a SoproThene® bitumenes szigetelı lemezzel készült szigetelés alá. Javítja a 
tapadást a szigetelés és az aljzat között. 
 

Alkalmas aljzatok Alkalmas minden ásványi és nedvszívó aljzathoz, mint pl. a mészhomokkı falazatok, vakolatok és 
porózus beton. 
Az aljzatoknak zsíroktól és olajoktól mentesnek, valamint száraznak ill. matt nedvesnek kell lenniük. 
 

Bedolgozási hımérséklet +5°C és +30°C között bedolgozható. 
 

Száradási idı 2 – 3 óra, a hımérséklettıl és az aljzattól függıen. 

Az idıadatok +23°C-os szobahımérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. Az ennél magasabb 
hımérsékletek lerövidítik, az alacsonyabbak pedig meghosszabbítják ezeket az idıadatokat. 
 

Szín Fekete 
 

Anyagszükséglet 150 – 300 g/m
2
. 

Szerszámok Födémkefe, kefe, bárányszır henger, kerti locsoló. 

Szerszámok tisztítása A szerszámokat a használat után azonnal lakkbenzinnel meg kell tisztítani. 

Tárolás Bontatlan, eredeti csomagolásban, hővös és száraz helyen, raklapon kb. 12 hónapig tárolható. 
Fagytól védeni kell. 

Kiszerelés 10 l-es vödör, 5 l-es vödör 



 
Tulajdonságok A SoproThene® kiváló minıségő, oldószermentes, felhasználásra kész, bitumenemulzió alapú 

speciális alapozó száraz vagy enyhén nedves, nedvszívó ásványi aljzatok számára a SoproThene® 
bitumenes szigetelılemezzel készített szigetelések alá.  
 
A SoproThene® alapozó hozzájárul a SoproThene® bitumenes szigetelılemez jobb tapadásához 
anélkül, hogy a feldolgozás során éghetı és egészségkárosító gızök keletkeznének. 
 
Gyorsan szárad, különösen alkalmas arra, hogy, a hımérséklettıl és az aljzattól függıen, 2 – 3 óra 
elteltével a szigetelést a SoproThene® szigetelı lemezzel el lehessen végezni. 
 

Az aljzat elıkészítése Az aljzatnak fagymentesnek, szilárdnak, síknak, teherbírónak, formatartónak és fészkektıl, élektıl és 
nyitott résektıl, zsíroktól, olajoktól, valamint káros szennyezıdésektıl és egyéb tapadást gátló 
rétegektıl mentesnek kell lennie. A kiálló éleket és az éles, hegyes élő egyenetlenségeket el kell 
távolítani. 
 
A kültéren levı belsı sarkokat és a fal-lábazat csatlakozásokat hajlatként kell kialakítani. A hajlatokat 
Sopro Ausgleichmörtel Trass kiegyenlítı habarccsal vagy Sopro SchnellSpachtel habarccsal lehet 
elkészíteni. A fugákat és az 5 mm-nél nagyobb mélyedéseket szintén Sopro Ausgleichmörtel Trass 
kiegyenlítı habarccsal vagy Sopro SchnellSpachtel habarccsal kell lezárni. 
 
A nedvszívó, ásványi aljzatokat SoproThene® alapozóval alapozni kell. Az aljzatnak ehhez 
nedvszívónak kell lennie, azaz lehetıleg száraznak vagy az építési nedvesség mértékéig nedvesnek 
kell lennie. A nedves aljzatok az erısen sötét színezetükrıl és a felületükön kialakuló csillogó 
nedvességfilmrıl ismerhetık fel. Ezek a felületek vízzel érintkezve csak csekély nedvszívó 
képességet mutatnak.  
 

Bedolgozás A SoproThene® alapozót nem szabad nedves alapokra, esı, készülıdı esı, fagyveszély vagy +5°C 
alatti aljzat- és levegı hımérséklet esetén bedolgozni. 
 
+5°C és –5°C közötti hımérsékletek esetén a Sopro L bitumenes alapozót kell használni. 
 
Az alapozandó aljzatra a SoproThene® alapozót festéssel, hengereléssel vagy a kereskedelemben 
kapható közönséges szórókészülékkel, pl. kerti locsoló, kell felvinni. 
 
A SoproThene® bitumenes szigetelılemez felragasztását a SoproThene® alapozó megszáradása 
után lehet elvégezni. 
 

Hulladékártalmatlanítás Az üres, teljesen átszáradt anyagmaradványokat tartalmazó csomagolást építkezési törmelékként 
lehet  ártalmatlanítani. A maradványtól megtisztított, tiszta tárolóedény a haszonanyag 
győjtırendszer keretében kerülhet ártalmatlanításra. 
 

Biztonságtechnikai 
elıírások 

Jelölés 
A veszélyes anyagokra vonatkozó szabályzat szerint nincs kötelezı megjelölés. 
Az építıanyagok / vegyszerek kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket be kell tartani. 
 
Biztonsági elıírások: 
S 2 Gyerekektıl távol tartandó. 
 
 

 


