
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Področja uporabe 

 

 
 
 
 
 

Pakiranje

Sopro DB 438 Dichtband
mit Falz
Sopro DE Dichtecken
innen/außen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za zanesljivo, fleksibilno in vodoneprepustno premoščanje priključnih in dilatacijskih reg pod keramičnimi 
oblogami pri sistemskem tesnjenju v kombinaciji s keramičnimi ploščicami in ploščami.
Kot dopolnitev tesnjenj s:
– Sopro TDS 823 TurboDichtSchlämme 2-K 
– Sopro DSF® 523 Dichtschlämme Flex 1-K 
– Sopro DSF® 623 Dichtschlämme Flex 1-K schnell 
– Sopro DSF® 423 Dichtschlämme Flex 2-K 
– Sopro FDF 525/527 FlächenDicht flexibel 
– Sopro PU-FD 570/571 PU-FlächenDicht

Sopro Dichtband Sopro Dichtecken innen/außen

zvitek (širina 120 mm) 50 m 25 kosov v kartonski škatli (PE 1 kos) 
zvitek (širina 120 mm) 10 m

Visoko raztegljiv, tesnilni trak, kaširan s kopreno in zaščitno tkanino, za zanesljivo, fleksi-
bilno in vodotesno premoščanje priključnih in dilatacijskih reg.

n fleksibilen
n vnaprej prepognjen
n optimalen oprijem
n v povezavi s Sopro maltami za tesnjenje stikov 
n za notranje in zunanje površine

www.sopro.si
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Sopro Dichtband 
Raztegljiv tesnilni trak, kaširan s kopreno, za zanesljivo, fleksibilno in vodotesno premoščanje priključnih in dilatacijs-
kih reg. Optimalen spoj s tesnilnimi sistemi Sopro. Prilagodljiv in raztegljiv, enostavna vgradnja.
Sopro tesnilni trak prevzema natezne napetosti in tesni priključne in dilatacijske rege pred vdorom površinske vode. 
Je odporen na vodo in vremenske vplive.
Sopro Dichtecken 
Predhodno oblikovani gotovi kotni elementi iz tesnilnega traku za zanesljivo, fleksibilno in vodoneprepustno 
premoščanje priključnih in dilatacijskih reg na zunanjih vogalih. Odporni na alkalije. Polagajo se v povezavi s tesnil-
nim trakom Sopro. 

Tesnilni material nanesite do razdalje približno 10 mm do roba priključnih in dilatacijskih reg. Sopro tesnilni trak 
položite preko reg in ga rahlo vtisnite, da se prepogne. Poskrbite, da v obdelovane fuge ne zaide tesnilni material, v 
nadaljevanju pa tudi ne malta za polaganje ali strjena fugirna masa.
Robove traku položite v svež tesnilni material. Tesnilni material je potrebno nanesti čez celotno površino Sopro 
tesnilnega traku.
V kotih, notranjih ali zunanjih vogalih priporočamo uporabo tesnilnih kotnih elementov Sopro Dichtecken Innen ali 
Sopro Dichtecken außen.
Spoji tesnilnega traku (v primeru, da st ga podaljšali) naj se prekrivajo za najmanj 5 cm.
Ob uporabi v kopališčih ali na območjih pod vodo se posvetujte z našimi tehničnimi svetovalci. 

Na podlagi Direktive o nevarnih snoveh/Smernic ES označitev ni potrebna. 
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju z gradbenimi materiali/kemikalijami.

Varnostni nasveti (S-stavki)
S2 Hraniti izven dosega otrok

Lastnosti

Obdelava

Varnostna 
navodila

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.

Abdichtung in zwei Arbeitsgängen

Flexibler Dünnbettmörtel

Flexibler Dünnbettmörtel

Fliese

Elastische Fugenverfüllung

Sopro Dichtband mit Falz

PE-Rundschnur (Hinterfüllmaterial)


