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FlächenDicht flexibel
Gotov, enokomponenten, izredno prožen, vodoneprepusten tekoči tesnilni premaz. S 
splošnimi gradbeno nadzornimi dokazili o preverjanju.

■ za tesnjenje spojev pod ploščicami in ploščami
■ za razrede obremenitve A (stene) v skladu s Pravilnikom o gradnji A ter A0 skladno s 

tehničnim listom ZDB
■ kontrastna barva za boljše razlikovanje posameznih plasti nanosa
■ enostavno nanašanje z valjčkom
■ primeren za talno gretje
■ za premoščanje razpok
■ nanašanje z valjčkom, lopatico, čopičem            

ali brizgalko
■ brez topil
■ EC2 z zelo majhnimi emisijami skladno z EMICODE združenja GEV
■ za notranje površine

Barva Št. za naročilo

siva 525
svetlo siva 527

Področja uporabe Kot zatesnitev pod keramičnimi oblogami in oblogami iz naravnega materiala na notranjih površinah za 
zaščito podlage pred vdorom vlage in vode, npr. v prhah, kopalnicah, sanitarnih prostorih, pralnicah, kuhin-
jah itd.
Za območja, ki so nenehno pod vodo, npr. v kopališčih, uporabite Sopro DSF® 1-K, Sopro DSF® 1-K schnell, 
Sopro DSF® 2-K, Sopro TurboDichtSchlãmme 2-K ali Sopro PU-FlächenDicht. Na površinah, obremenjenih z 
agresivnimi vodami ali mediji, uporabite Sopro PU-FlächenDicht.

Primerna podlaga Cementni ometi, apnenčasto cementni ometi, ometi iz visoko hidravličnega veziva, vezivo za omete in malte, 
mavčni ometi, mavčne in  mavčno vlaknene plošče za suho gradnjo, beton, lahki beton, porobeton, popol-
noma z malto zaliti zidovi, iverne plošče V 100 GE 1, cementni estrihi, estrihi iz litega asfalta, estrihi na bazi 
kalcijevega sulfata in magnezija (anhidritni estrihi), stare keramične obloge. Vezni elementi iz ekstrudiranega 
polistirena; stari, trdno pritrjeni ostanki preprog in oblog iz umetne mase.
V zvezi z uporabo na lesenih površinah se posvetujte z našimi tehničnimi svetovalci.

Obdelovalna- 
temperatura

obdelovanje pri +5 °C do največ +35 °C.

Debelina slojev Debelina suhega sloja v skladu s splošnim gradbeno-nadzornim atestom (abp) za razred obremenitve A 
(stene): najmanj 0,5 mm; 
2 sloja = 2 × 0,25 mm (2 × 0,4 mm debelina mokrega sloja)

Sušenje čas sušenja po nanosu 1. sloja: 1,5 – 2,5 ur 
čas sušenja po nanosu 2. sloja: 3,0 - 5,0 ure

Navedbe časov Navedeni časi se nanašajo na normalno temperaturno območje +23 °C in 50 % relativno vlažnost zraka; 
višje temperature te čase skrajšajo, nižje pa podaljšajo

Poraba pribl. 0,6 kg/m2 na sloj  (pribl. 1,2 kg/m2 za 2 sloja)

Barva Standardna barva: siva 
Kontrastna barva: svetlo siva

Orodja krzneni valjček, penasti valjček, zobata gladilka, gladilka; 
Orodje takoj po uporabi očistiti z vodo

Skladiščenje V zaprti originalni embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo približno 24 mesecev

Pakiranje Vedro 20 kg, vedro 15 kg, vedro 5 kg, vedro 3 kg (kontrastna barva svetlo siva le vedro 15 kg)

Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65201

P-33530501.001
P-54780302.001
P-57031202.001
P-99880505.001

SFV. e.V.
Großburgwedel
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MPA Bau TUM
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Prodaja vzhod
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork 
Telefon +49 (0) 3 38 45 4 76-90
Telefon +49 (0) 3 38 45 4 76-91
Telefaks +49 (0) 3 3845 4 76-92

Prodaja sever
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Telefon +49 (0) 54 81 31-3 14
Telefaks +49 (0) 54 81 31-4 14

Prodaja jug
Sopro Bauchemie GmbH
p.p. 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 43
Telefaks +49 (0) 6 11-17 07-2 50

Prodaja izvoz
Sopro Bauchemie GmbH
p.p. 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39
Telefaks +49 (0) 6 11-17 07-2 40

Prodaja Avstrija
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefon +43 (0) 72 24 6 71 41-0
Telefaks +43 (0) 72 24 6 71 81

Prodaja Švica
Sopro Bauchemie GmbH
podružnica 
Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Telefon +41 (0) 33 334 00 40
Telefaks +41 (0) 33 334 00 41

Svetovanje uporabnikom Servisna vroča linija  ·  Telefon  +386 41 329 316 ·  www.sopro.si

Podatki v tej informaciji predstavljajo opis izdelka. Gre za splošna navodila na podlagi naših izkušenj in preizkusov in ne veljajo za konkretni primera uporabe. Na osnovi teh podatkov ni možno uveljavljanje odškodninskih 
pravic. Prosimo, da se po potrebi obrnete na naše tehnične svetovalce. Trenutno veljavno različico te informacije o izdelku in trenutno veljavni varnostni list v skladu z Uredbo ES 1907/2006/ES najdete na www.sopro.si. w
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Lastnosti
Sopro FlächenDicht flexibel je gotov, izredno prožen, enokomponenten tekoči tesnilni premaz, brez topil, za 
premoščanje razpok in tesnjenje stikov na stenah in tleh v povezavi s ploščicami in ploščami za zaščito pred vdo-
rom vode pod pritiskom v prostorih, ki so obremenjeni z vlago, npr.  
v kopalnicah, prhah, pralnicah in sanitarijah. Primerno za razrede obremenitve A (stene) v skladu s Pravilnikom o 
gradnji A ter A0 skladno s tehničnim listom ZDB.

Priprava
podlage

Podlaga mora biti suha, nosilna, brez razpok, obstojne oblike in brez snovi, ki zmanjšujejo oprijem (npr. prah, olje, 
vosek, topila, cvetenje, sloji sige, ostanki lakov in barve), ter brez izravnalnih slojev, ki vsebujejo mavec.
Neravnine obdelajte s Sopro RAM 3®, Sopro ReparaturSpachtel ali Sopro AusgleichsMörtel Trass, na talnih 
površinah pa s  Sopro FS 15® plus.
Mavčni ometi morajo biti naneseni v enem sloju, na pogled suhi in jih ni dovoljeno obdelati z nastavkom iz 
klobučevine ali zgladiti.
Estrihe na bazi kalcijevega sulfata (anhidritne estrihe) je potrebno zbrusiti in odsesati. Vsebnost vlage na neogreva-
nih površinah znaša največ 0,5 CM-%, na ogrevanih največ 0,3 CM-%.
Betonske podlage morajo biti suhe in stare najmanj 3 mesece, cementni estrihi najmanj 28 dni
(≤ 2,0 CM-%). Estrihi, izdelani s Sopro Rapidur® B1 so za polaganje oblog pripravljeni že po 24 urah oz. pri vsebnosti 
vlage ≤ 4,0 CM-%. Cementni estrihi, izdelani s Sopro Rapidur® B5 so za polaganje oblog pripravljeni po 3 dneh oz. 
pri vsebnosti vlage ≤ 2,0 CM-%.
Materiali iz lesa naj bodo suhi, togi in zračeni od zadaj. Ogrevane estrihe je potrebno v skladu s Koordinacijo prere-
zov, november 1998, predhodno segreti.

Temeljni premaz
Sopro Grundierung: cementni estrihi, estrihi na bazi kalcijevega sulfata (anhidritni in anhidritni samorazlivni est-
rihi), suhi estrihi, stenske mavčne plošče, mavčne plošče/dilatacijske fuge in izravnalni nanosi, mavčne vlaknene 
plošče, močno ali različno vpojen porobeton (znotraj), cementni in apneno-cementni omet, ometi, pripravljeni z 
vezivi za pripravo ometov in malt, popolnoma z malto zaliti zidovi
Sopro HaftPrimer S: gladke površine z zaprtimi porami kot npr. stare obloge ploščic, teraco obloge, obloge iz    
naravnega in betonskega materiala, stari ostanki lepil za PVC obloge ali preproge.
Upoštevajte tehnične informacije za temeljni premaz Sopro Grundierung! 

Obdelava
Pred uporabo je potrebno Sopro FlächenDicht flexibel dobro premešati. Najprej zatesnite stike med stenami in 
tlemi s tesnilnim trakom Sopro Dichtband/Sopro Dichtband mit Falz ter preboje s tesnilnimi manšetami Sopro 
Dichtmanschetten. Morebitne talne odtoke zatesnite s talno tesnilno manšeto Sopro Dichtmanschette Boden. Tes-
nilni trak ali tesnilne manšete prilepite s Sopro FlächenDicht flexibel na podlago, nato pa s tesnilno maso na debelo 
premažite še robove. Za zagotovitev vodotesnosti stikov med tesnilnim trakovi Sopro (območje prekrivanja) ter 
stikov s tesnilnimi kotnimi elementi vse spoje obdelajte s Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix® Montage-
kleber S, Sopro TurboDichtSchlämme 2-K, Sopro DSF® 2-K ali
Sopro PU-FlächenDicht. 
Z izbranim orodjem enakomerno in na gosto nanesite tekoči tesnilni premaz po stenskih in talnih površinah. 
Na kritičnih podlagah in pri velikih obremenitvah nanesite prvi tesnilni sloj s trikotno ali zobato gladilko ter v sveže 
naneseni tesnilni sloj položite še ojačitev Sopro Armierung. Z gladilko zgladite tesnilni sloj.
Ko se 1. sloj posuši, po 1,5 – 2,5 urah, z valjčkom nanesite drugi sloj.
Ko se tesnilni sloji popolnoma posušijo, lahko pričnete s polaganjem keramičnih ploščic in plošč z npr. Sopro’s No. 
1, Sopro FKM® XL  ali oblog iz naravnega materiala s Sopro‘s No. 1 weiss.

Dokazila o preverjanju
SFV. e.V. Großburgwedel: Za standardne in kontrastne barve: Splošni gradbeno-nadzorni atest (abP) za tesnilne 
mase, ki se nanašajo v tekoči obliki, v povezavi s  keramičnimi ploščicami in ploščami, v kombinaciji s Sopro Classic 
plus, Sopro‘s No. 1, Sopro‘s No. 1 weiss schnell, Sopro MarmorFlex-Kleber, Sopro Grundierung in drugimi kompo-
nentami Sopro.  
TU München: Za standardne in kontrastne barve: Splošni gradbeno-nadzorni atest (abP) za tesnilne mase, ki se 
nanašajo v tekoči obliki, v povezavi s  keramičnimi ploščicami in ploščami, v kombinaciji s Sopro Fliesenfest extra, 
Sopro‘s No. 1 schnell, Sopro FKM® XL, Sopro Grundierung in drugimi komponentami Sopro.
Izpolnjuje višje zahteve švedskega standarda za preverjanje SCTC v kombinaciji s Sopro’s No. 1.
TFI Aachen: EC2 z zelo majhnimi emisijami v skladu z EMICODE združenja GEV.

Varnostna
navodila

Oznaka
Na podlagi Direktive o nevarnih snoveh označitev ni potrebna. 
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju z gradbenimi materiali/kemikalijami.
Varnostni nasveti (S-stavki)
S 2 Hraniti nedosegljivo otrokom.
Razred ogrožanja vode: 
WGK 1: rahlo ogroža vodo (lastna uvrstitev skladno z VwVwS (Upravnim predpisom za snovi, ki ogrožajo vode) z 
dne 17.05.1999)
GISCODE D1 · disperzijski materiali za polaganje brez vsebnosti topil


