
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Diszperziós kötõanyagot tartalmazó, vízzel hígítható uni-
verzális mélyalapozó folyadék.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Soripon® alapozót elsõsorban a Soripon®, Soripon®

Extra és Soripon® Expressz aljzatkiegyenlítõ habarcsok
felhordása elõtt tapadóhíd kialakítására ajánljuk, de jól
használható festékek, vékonyvakolatok és különbözõ ce-
mentes habarcsok felhordása elõtt mélyalapozásra,
különbözõ alapfelületek (beton, mûkõ, azbesztcement,
gipsz, cementvakolat) szívóképességének a csökkenté-
sére is.

Használható kül- és beltérben, régi és új felületeken egy-
aránt.

MÛSZAKI JELLEMZÕK

Halmazállapot: folyadék

Szín: fehér

Szag: enyhe jellegzetes

Sûrûség (20°C-on): kb. 1000 kg/m3

pH: kb. 8

ALKALMAZÁS MÓDJA

A Soripon® alapozó csak tiszta, mindenféle szennyezõ-
déstõl mentes (zsír. olaj, por, korom, stb.) felületre hordha-
tó fel. Az aljzatbetonnak (hõérlelt vagy természetes szilár-
dulású beton, könnyûbeton) legalább C12 szilárdságúnak
kell lennie. Régi betonfelületek esetén a régi máló részeket
betonmosással el kell távolítani, a felületet meg kell tisztíta-
ni, a nagyobb kitöréseket Soriplan® BJ betonjavító anyag-
gal ki kell javítani és annak megkötése után hordható fel a
Soripon® alapozó.

A terméket felhordás elõtt háromszoros mennyiségû vízzel
kell felhígítani! A felhordása ecsettel vagy teddy hengerrel
történhet, +5°C feletti hõmérsékleten. Az alapozó tûzõ
napsütésben történõ felhasználása nem javasolt. Az ala-
pozó teljes megszáradása elõtt, ún. „nedves a nedvesre”
technológiával hordható fel az aljzatkiegyenlítõ réteg. (Fel-
hordását lásd a megfelelõ termékismertetõben.)

A munkaeszközök még nedves állapotban, vízzel tisztít-
hatók.

Az alapozó réteg teljes száradásához szükséges idõ: 60-
120 perc (20°C-on, 60% relatív páratartalom mellett).

Anyagszükséglet: a felület szívóképességétõl függõen
0,05-0,10 kg/m2 hígítatlan alapozó.

Soripon ® alapozó
vizes diszperziós alapozó, tapadóhíd képzõ  

ÉME: A-71/1998

Termékismertetõnk legjobb tudásunk szerint 2011 márciusában készült, és az újabb
ismertetõ megjelenéséig érvényes. A változtatás jogát fenntartjuk! Vevõszolgálatunk
személyes, írásbeli és telefonos érdeklõdés esetén is készséggel ad felvilágosítást.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a termék felhasználásával kapcsolatban garanciális
igények csak a jelen kiadvány elõírásainak betartása esetén érvényesíthetõk. 

Szakemberek számára készült termék! A termék felhasználásához szükséges a
megfelelõ építõipari szakma szabályainak ismerete és betartása. A felhasználó
elõzetesen gyõzõdjön meg arról, hogy a termék, a kívánt felhasználásra alkalmas-e. A
termékismertetõben leírt felhasználástól eltérõ alkalmazás esetén, minden esetben
egyedül a felhasználó felelõs a következményekért.

Termékismertetõinket és aktuális árlistánkat megtekintheti 
a www.kemikalrt.hu címû honlapunkon.



MUNKAVÉDELEM, TÛZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védõ- és higiéniai
intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget
nem veszélyezteti.

Tûzveszélyességi osztály: „Nem tûzveszélyes”, jelzése „E”

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
Vizes bázisú, környezetkímélõ termék. Veszélyes anyagot az
egészségre veszélyes koncentrációban nem tartalmaz. A vonat-
kozó rendelet alapján veszélyesség szempontjából megjelölésre
nem kötelezett.

A bõrre került anyagot bõ vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, fo-
lyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Kiömlése esetén folyadékmegkötõ anyaggal (pl. homok, fûrész-
por) itassuk fel.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált
maradéka kikeményedés után, a 16/2001 (VII.18) KöM rendelet
szerint, veszélyesnek nem minõsülõ építési hulladékként
kezelhetõ. EWC-kód: 17 09 04

Ártalmatlanítása ennek megfelelõen történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék
maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minõségét
megóvó, elõírt tárolási feltételeket.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG
Csomagolás: 1 kg-os mûanyag flakon, 5 kg-os és 10 kg-os mû-
anyag kanna

Tárolás: eredeti, bontatlan csomagolásban, fedett hûvös helyen,
+5 °C fölötti hõmérsékleten.

A termék FAGYVESZÉLYES!

Szavatossági idõ: az elõírt tárolás esetén, a gyártástól számított
12 hónap.

Soripon ® alapozó
vizes diszperziós alapozó, tapadóhíd képzõ 

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTÔANYAGIPARI ZRT.
ÉPÍTÉSI MÛGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY, SZÉCHENYI U. 105.

TELEFON: +36 1 215-7370
TELEFAX: +36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRT.HU
www.kemikalrt.hu

VEVÔSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
TELEFAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA

FORGALMAZZÁK: KEMIKÁL TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁG:

1097 BUDAPEST, IX., 

TAGLÓ U. 11-13.

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:

4030 DEBRECEN

MONOSTORPÁLYI ÚT 5.

TELEFON: +36 52 471-693

FAX: +36 52 471-714


