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Sopro DSF® 1-K
DichtSchlämme Flex 1-K
Enokomponentna, fleksibilna, cementna tesnilna malta za vodotesno, premostitveno tes-
njenje razpok in spojev. Nizka vsebnost kromatov v skladu z Direktivo št. 1907/2006/ES, 
Priloga XVII.
S splošnimi gradbeno-nadzornimi atesti skladno s tehničnim listom ZDB Tesnjenje stikov: 
„Navodila za vgradnjo tekočih tesnilnih malt za tesnjenje spojev na oblogah iz ploščic in 
plošč na notranjih in zunanjih površinah; avgust 2012“, za razrede obremenitve A in B pri 
visokih obremenitvah (določeno območje uporabe) ter razrede obremenitve A0 in B0 pri 
srednjih obremenitvah (področje uporabe ni določeno). 

n za balkone in terase
n v vlažnih in mokrih prostorih
n za bazene
n paroprepustna
n nanašanje z valjčkom, lopatico ali čopičem
n nanašanje z brizgalko
n za zunanje in notranje stenske in talne površine
n s splošnimi gradbeno nadzornimi dokazili o preverjanju

Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65203

MPA Bau TUM

P-T 23825/02
P-T 23517/03
P-25050001
P-25050003
P-25050016
P-25050016-1
P-25100249
P-25100250
P-25100294
P-25100295
P-25110023

Področja uporabe Tesnjenje spojev na balkonih, terasah, v prhah, pralnicah, straniščih in bazenih za naknadno polaganje ploščic. 
Sanacija nosilnih, starih, trdnih oblog iz ploščic na balkonih in terasah. Za notranji premaz zbiralnikov za tehnično 
vodo do globine 4 m. 
Za izdelavo fleksibilnih premostitvenih tesnjenj razpok za zaščito gradbenih elementov in objektov.

Primerna podlaga Mineralne podlage iz betona, lahkega betona, porobetona, cementni ometi in apneno cementni ometi 
mavčne in mavčno vlaknene plošče, ometi, izdelani z vezivi za omete in malte, polni, ravni zidovi (zidovi iz 
mešanih materialov niso primerni); cementni estrihi, estrihi na bazi kalcijevega sulfata (anhidritni in 
anhidritni tekoči estrihi), suhi estrihi; stare keramične obloge.

Mešalno razmerje nanašanje s čopičem:   5,8 – 6,2 l vode : 20 kg Sopro DSF® 1-K 
nanašanje z lopatico:   5,2 – 5,6 l vode : 20 kg Sopro DSF® 1-K 
nanašanje z brizgalko: 7,4 – 8,0 l vode : 20 kg Sopro DSF® 1-K
nanašanje s čopičem:   2,9 – 3,1 l vode : 10 kg Sopro DSF® 1-K 
nanašanje z lopatico:   2,6 – 2,8 l vode : 10 kg Sopro DSF® 1-K 
nanašanje z brizgalko: 3,7 – 4,0 l vode : 10 kg Sopro DSF® 1-K

Čas zorenja 3 – 5 minut

Debelina sloja/ 
Poraba

Debelina suhega sloja v skladu s splošnim gradbeno-nadzornim atestom (abp) za razred obremenitve A in B: 
najmanj 2 sloja = 2 × 1,0 mm (2 × 1,3 mm debelina mokrega sloja); največja debelina suhega sloja: 4 mm 
rezervoar z globino vode < 4 m: debelina suhega sloja najmanj 2,5 mm 
Poraba pribl. 1,4 kg prahu/m2 na mm debelino suhega sloja

Obdelovalni čas pribl. 2 uri; že strjene malte ne mešajte z vodo in ne dodajajte svežega materiala z namenom  
ponovne uporabe

Čas sušenja pribl. 4 ure na sloj

Obdelovalna- 
temperatura

Obdelovanje pri +5 °C do največ +25 °C 

Pohodno po pribl. 5-8 urah

Obremenljivost po pribl. 7 dneh

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

Orodja gladilka, zobata gladilka, krzneni valjček, široki čopič, krtača, električna črpalka s polžnim;  
transporterjem; očistiti takoj po uporabi z vodo, v strjeni obliki mehansko

Skladiščenje v suhem prostoru v zaprti originalni embalaži približno 12 mesecev,  zloženo na paleti

Pakiranje vreča 20 kg, vreča 10 kg



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 DSF® 1-K schnell je enokomponentna, cementna tesnilna malta za izdelavo fleksibilnih  in premostitvenih 
plasti za zaščito pred vdorom vlage.

Priprava- 
podlage

Podlaga mora biti nosilna, obstojne oblike, brez razpok in snovi, ki zmanjšujejo oprijem (npr. prah, olje, vosek, 
sredstva proti sprijemanju, cvetenje, sloji sige, ostanki lakov in barv, ostanki lepila starih oblog).
Robove posnemite in izvedite zaokrožnice s polmerom najmanj 4 cm. Tesnilno maso lahko nanesete le na grad-
bene elemente, ki niso občutljivi na deformacije zaradi posedanja. Obstoječe razpoke v estrihu zaprite s Sopro 
Gießharz. 
Pri stenskih in talnih prebojih ter priključnih in dilatacijskih regah obvezno vgradite tudi ustrezno tesnilno manšeto 
Sopro Dichtmanschette Wand, Sopro Dichtmanschette Boden, tesnilni trak Sopro Dichtband, Sopro Dichtband 
mit Falz in tesnilne kotne elemente Sopro Dichtecken innen/außen. Za zagotovitev vodotesnosti stikov med tes-
nilnim trakovi Sopro (območje prekrivanja) ter stikov s tesnilnimi kotnimi elementi le te obdelajte s Sopro Racofix® 
Montagekleber, Sopro Racofix® Montagekleber S, Sopro TurboDichtSchlämme 2-K, Sopro DSF®2-K ali Sopro PU-
FlächenDicht.
Kot podlago lahko uporabite le gradbeno kemične dodatke, ki so označeni z veljavnim znakom za preverjanje, npr. 
kot dodatki za beton.
Cementne podlage je potrebno predhodno navlažiti, da so rahlo vlažne, preden pričnete z nanašanjem Sopro DSF® 
1-K . Na novih, še neonesnaženih, cementnih podlagah zadostuje praviloma že enkratno predhodno vlaženje.

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 
Na mavčnih podlagah, ki so bile predhodno obdelane s temeljnim premazom Sopro Grundierung, upoštevajte čas 
sušenja pribl. 12 ur. Upoštevajte tehnična navodila za Sopro Grundierung. 
Sopro HaftPrimer S: gladke površine z zaprtimi porami, kot npr. stare obloge ploščic, obloge teraca, obloge iz 
naravnega in betonskega materiala, stari ostanki lepil za PVC obloge ali preproge.  
 
Upoštevajte informacije o izdelku in dokazila o preverjanju za temeljni premaz Sopro Grundierung!

Obdelava
V čisto posodo natočite - odvisno od vrste obdelave - 5,8 – 8,0 l vode in dodajte 20 kg Sopro DSF® 1-K (oz. 2,9 – 4,0 
l vode na 10 kg Sopro DSF® 1-K ) ter strojno zmešajte v homogeno maso brez grudic. Počakajte 3 – 5  minut in 
ponovno dobro premešajte.
Sopro DSF® 1-K nanesite v dveh delovnih fazah z debelino mokrega sloja 1,3 mm po celotni površini na rahlo 
vlažno podlago z lopatico, valjčkom, čopičem ali brizganjem. Ko je prvi sloj zadostno trden, pohoden in ste ga 
pregledali na morebitne poškodbe, lahko nanesete drugi sloj.
Povsod upoštevajte potrebno minimalno debelino sloja v odvisnosti od vrste obremenitve. Nikjer naj največja 
debelina suhega sloja ne presega 4 mm. 
V kotih, na robovih, zaokrožnicah in prebojih bodite pri nanašanju materiala za tesnjenje še posebej pozorni.
Opozorilo: 
Pri tesnjenju bazenov lahko te poskusno napolnite najhitreje po 14 dneh. Ob tem upoštevajte zahteve tehničnega 
lista ZDB.
Svež nanos za približno 12 ur zaščitite pred direktno sončno svetlobo, dežjem ali zmrzaljo. 
Na območjih pod vodno gladino pazite, da pri tesnjenju dilatacijskih fug uporabite tesnilni trak v enem kosu  (traku 
ne režite na manjše kose).

Dokazila o preverjanju
TU München: 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’s No. 1, Sopro‘s No. 1 schnell, Sopro’s No. 1 weiss, Sopro’s 
No. 1 weiss schnell, Sopro MarmorFlexKleber, Sopro VarioFlex® XL, Sopro Fliesenfest extra, Sopro VarioFlex® HF®, 
Sopro megaFlex S2, Sopro mega Flex S2 turbo, Sopro FKM® XL, Sopro Grundierung in drugimi komponentami 
Sopro.
Opravi preizkus neprepustnosti za vodo, ki se v skladu z načeli za preizkušanje abP izvede po 28. dneh, že po 7. 
dneh.

Varnostna  
navodila

Oznaka
Na podlagi Direktive o nevarnih snoveh označitev ni potrebna. 
Vsebuje cement. Z vlago/vodo reagira močno alkalno, zato je potrebno zaščititi kožo in oči. Ob stiku takoj izperite 
z vodo. Če pride v oči, poiščite zdravniško pomoč. Izdelek je vnetljiv in lahko v stiku z zrakom tvori eksplozivno 
mešanico. Preprečite nastajanje prahu in elektrostatičnega naboja. 
Varnostni nasveti (S-stavki)
S 2 Hraniti izven dosega otrok
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)
GIS koda ZP 1 · Nizka vsebnost kromatov v skladu z Direktivo št. 1907/2006/ES, Priloga XVII
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EN 14 891:2013
Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymer-
modifi ziertem Zementmörtel (CM) für die Anwendung unter keramischen 

Fliesen- und Plattenbelägen für Wand und Boden im Außenbereich und 
in Schwimmbecken (verklebt mit Klebstoff  C2 nach EN 12 004)

Anfangshaftzugfestigkeit ≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser ≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung ≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser ≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung ≥ 0,5 N/mm²
Wasserundurchlässigkeit keine Penetration
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen ≥ 0,75 mm

Freisetzung gefährlicher Substanzen siehe SDB

0761

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74 – 65203 Wiesbaden (Germany)

www.sopro.com


