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Sopro FKM® XL 
MultiFlexKleber 
eXtra Light
Zelo izdatno, izredno lahko, večnamensko fleksibilno cementno lepilo z zmanjšano 
emisijo prahu, obogateno z umetno maso za pripravo podlage in polaganje keramičnih 
oblog ter ploščic iz naravnega in na obarvanje neobčutljivega materiala na vse vrste 
podlage. Posebej primerno za nevpojne stenske in talne obloge velikega formata (npr. 
fini granitogres). Primerno za polaganje na tla s talnim gretjem ali na alternativnih 
zatesnitvah. Gostoto malte je možno prilagoditi potrebam; za tankoslojno, srednjes-
lojno in samorazlivno polaganje. Zmanjšana vsebnost kromatov v skladu z Direktivo št. 
1907/2006/ES, Priloga XVII.

■ v skladu z Direktivo „fleksibilna malta“ in  
zahtevami C2 TE S1 v skladu z

■ zmanjšane emisije prahu, do 90% manj prahu*
■ izredno obremenljivo, za plošče velikega formata
■ vsestransko uporabno: za tankoslojno, srednjeslojno in  

samorazlivno polaganje; delno izravnavanje do debeline nanosa 10 mm
■ do 60% bolj izdatno*
■ izredno lahko in izdatno
■ visoko obremenljivo zaradi dodatne ojačitve z vlakni
■ brez osnovnega premaza uporabno na številnih podlagah

ploščice in plošče iz žgane lončevine, obloge z nizko vpojnostjo vode (npr. granitogres) in nevpojne obloge (npr. fini granitogres), 
mozaiki, na obarvanje neobčutljive plošče iz naravnega in betonskega materiala.
Za stanovanjske površine, v poslovnih in industrijskih objektih; v vlažnih in mokrih prostorih; za bazene, operacijske prostore, zasil-
ne izhode, balkone, terase in fasade.  Za zunanje in notranje površine.
Za polaganje ploščic in plošč na alternativnih zatesnitvah.  
Za delno izravnavanje in izravnavanje neravnin na talnih in stenskih površinah do debeline sloja 10 mm. 
Zaradi izjemne obremenljivosti posebej primerno za težke plošče velikih formatov, za stenske in talne površine.

Vse podlage. Beton in lahki beton, star najmanj 3 mesece; cementni estrihi; estrihi na bazi kalcijevega sulfata (anhidritni in anhi-
dritni samorazlivni estrih); estrihi iz litega asfalta (znotraj); suhi estrihi; tla s talnim gretjem (cementni estrihi in estrihi na osnovi 
kalcijevega sulfata); stare, trde keramične ploščice, teraco obloge in obloge iz betona; mavčne gradbene plošče, mavčno kartonske 
in mavčno vlaknene plošče; v celoti z malto zaliti zidovi (zidovi iz mešanih materialov niso primerni); veziva za pripravo ometov in 
malt; cementni omet; apneni cementni omet; mavčni omet; plošče iz trde pene. OSB plošče in kovinske podlage (samo za notranje 
površine); trdno pritrjene obloge iz umetne mase.
Zatesnitve iz Sopro Flächendicht flexibel, Sopro TurboDichtSchlämme 2-K, Sopro DSF® 2-K, Sopro DSF® 1-K, Sopro DSF® 1-K schnell 
in Sopro AEB®

Gostota tankoslojne malte: 8,0  –  9,0 l vode  : 15 kg FKM® XL 
Gostota srednjeslojne malte: 8,25 – 8,75 l vode  : 15 kg FKM® XL 
Gostota samorazlivne malte: 9,5  – 10,0 l vode  : 15 kg FKM® XL 
Gostota izravnalne malte : 8,0  –  8,5 l vode  : 15 kg FKM® XL

3 – 5 Minuten

pribl. 90 minut; že strjene malte ne mešajte z vodo in ne dodajajte svežega materiala 
z  namenom ponovne uporabe 

ca. 30 minut

po pribl. 12 urah oz. ko je malta strjena; predvidite ustrezno porazdelitev obremenitve na tleh  

po pribl. 3 dneh; v poslovnih objektih po pribl. 14 dneh, v mokrih prostorih po pribl. 7 dneh,  površine pod vodo po pribl. 21 dneh, 
prostori s talnim gretjem po pribl. 21 dneh

Navedeni časi se nanašajo na normalno temperaturno območje +23 °C in na 50 % relativne vlažnosti zraka; višje temperature te 
čase skrajšajo, nižje pa podaljšajo.

Obdelovanje pri +5 °C do največ +30 °C; v hladnem letnem času priporočamo uporabo hitrovezne tankoslojne  
malte Sopro Dünnbettmörtel za zunanje površine.

pribl. 0,7 kg/m2 na mm debeline sloja

mešalna metlica, zidarska lopatica, gladilka, zobata gladilka (globina zob 12 mm);  
orodja neposredno po uporabi očistiti z vodo

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

15 kg vreča z nosilnim ročajem
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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.

Sopro FKM® XL 
MultiFlexKleber 
eXtra Light

Zmanjšana emisija prahu, do 90% manj prahu kot pri običajnih Sopro tankoslojnih maltah, brez dodatka poroznega materiala. Odličen kon-
taktni oprijem, zaradi izjemne obremenljivosti posebej primerna za polaganje težkih plošč velikih formatov na stenske in talne površine. 
Gostoto malte je možno prilagoditi potrebam; za tankoslojno, srednjeslojno (z zobato gladilko, okroglih in pravokotnih zob, globine 20/15 
mm) in samorazlivno polaganje talnih oblog brez votlih prostorov ter za izravnavanje manjših površin do debeline sloja 10 mm. Odlično 
zadrževanje vode, odporna na vodo in na izmenično zmrzovanje in odtajanje, izredno prožna in kremasta za obdelavo, zelo izdatna in izola-
tivna z dodatkom poroznega materiala, dolg odprti čas lepljenj

Podlaga mora biti suha, trdna, nosilna, obstojna in brez snovi, ki zmanjšujejo oprijem. S Sopro RH 646 RissHarz lahko učinkovito zalijete 
obstoječe razpoke v estrihu s smolo. Grobe neravnine izravnajte s SoproRAM 3®, Sopro Repara-turSpachtel, Sopro SchnellSpachtel ali Sopro 
SpachtelMörtel leicht, za talne površine s Sopro FließSpachtel 15 plus, Sopro FließSpachtel 30 maxi, Sopro AnhydritFließSpachtel ali Sopro 
FaserFließ Spachtel.

Cementni estrihi morajo stati 28 dni in biti suhi. Estrihi, pripravljeni s Sopro Rapidur® B1, so že po 12 urah pripravljeni za polaganje. Estrihi na 
bazi kalcijevega sulfata (anhidritni in anhidritni samorazlivni estrihi) morajo imeti vsebnost vlage ≤0,5 CM-%, potrebno jih je zbrusiti, odsesati 
in nanesti osnovni premaz. 

Estrihe iz litega asfalta (znotraj) je potrebno posipati s peskom.

Ogrevane cemetne estrihe in estrihe na osnovi kalcijevega sulfata je potrebno ogreti, dokler niso primerni za polaganje:

Cemetni estrihi z ostankom vlage ≤2,0 CM-%, estrihi na osnovi kalcijevega sulfata z ostankom vlage ≤0,3 CM-%. Na neogrevane cementne 
estrihe (stare najmanj 28 dni) lahko že pri ≤ 3,0 CM% položite ploščice. OSB plošče in kovinske podlage lahko uporabite samo za notranje 
površine. Mavčni ometi morajo biti suhi, enoslojni in jih ni dovoljeno obdelati z nastavkom iz klobučevine ali jih zgladiti.

Veljajo ustrezni standardi, smernice in priporočila ter splošno priznana pravila tehnike.

Sopro FKM® XL ne potrebuje osnovnega premaza na večini cementnih mineralnih podlag, ker je obogateno z umetno maso in že vsebuje 
osnovni premaz. 
Za naslednje podlage svetujemo: 
Sopro GD 749: za estrihe na bazi kalcijevega sulfata (anhidritni in anhidritni samorazlivni estrihi), pri polaganju keramičnih ploščic formatov 
≤ 40 ×40 cm, stenske mavčne plošče, mavčne plošče/dilatacijske fuge in izravnalne nanose; mavčno vlaknene plošče, mavčni omet, močno ali 
različno vpojne plinobetonske zidake (znotraj); apnenčasto cementni omet, vezivo za pripravo ometov in malt, v celoti z malto zaliti zidovi 
Sopro HPS 673: gladke površine z zaprtimi porami, kot npr. stare obloge ploščic, teraco obloge, obloge iz naravnega in betonskega materia-
la, stari ostanki lepil za PVC obloge ali preproge, SB plošče in kovinske podlage (znotraj).

V čisto posodo za mešanje malte nalijte vodo, dodajte Sopro FKM® XL intensiv in zmešajte v homogeno, gosto malto.

Za to potrebujete naslednje količine vode:

Gostota tankoslojne malte: 8,0  –  9,0 l vode  : 15 kg FKM® XL 
Gostota srednjeslojne malte: 8,25 – 8,75 l vode  : 15 kg FKM® XL 
Gostota samorazlivne malte: 9,5  – 10,0 l vode  : 15 kg FKM® XL 
Gostota izravnalne malte: 8,0  –  8,5 l vode  : 15 kg FKM® XL

Počakajte 3 – 5 minut in ponovno dobro zmešajte.
Z zidarsko žlico najprej nanesite kontaktni sloj, nanj z ustrezno zobato gladilko nanesite malto in jo prečešite (zobato gladilko držite pod 
kotom 45° – 60°). Nanesite samo toliko malte, kolikor jo lahko obložite znotraj odprtega časa lepljenja (30 min). Položite ploščice, pritisnite in 
poravnajte. Preden se malta strdi, odstranite bandažni trak ter oblogo temeljito očistite.
Neravnine na podlagi ali potreben naklon izdelamo z nanosom sloja do 10 mm.

Technische Universität München: EN 12 004: C2 TE S1.  
Splošni gradbeno nadzorni atest (abP) v kombinaciji s Sopro DSF® 1-K, Sopro DSF® 1-K schnell, Sopro DSF® 2-K, Sopro TurboDichtSchlämme 
2-K, Sopro FlächenDichtFlexibel, Sopro Grundierung in drugimi izdelki podjetja Sopro.

Splošni gradbeno nadzorni atest (abP) za sistemsko preverjanje v kombinaciji s Sopro Turbo DichtSchlämme 2-K, Sopro Dichtband, Sopro 
Dichtecke innen, Sopro Dichtecke außen, Sopro Dichtmanschette Boden, Sopro Grundierung. 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig: Splošni gradbeno nadzorni atest (abP) kot sistemski preizkus za tesnilne materiale v 
obliki trakov v stiku s ploščicami in ploščami v kombinaciji s Sopro tesnilnim in razklopnim trakom Sopro AEB®, Sopro AEB® Dichtband, Sopro 
AEB® Dichtecke za notranje in zunanje površine, Sopro AEB®Wand- und Bodenmanschette, Sopro Racofix ® MontageKleber, Sopro Turbo-
DichtSchlämme 2-K kot lepilni in tesnilni material na območjih prekrivanja. 
TFI Aachen: EC1PLUS R: zelo majhne emisije v skladu z EMICODE združenja GEV

Vsebuje cement. Z vlago/vodo reagira močno alkalno.  
Označevanje v skladu z Uredbo o nevarnih snoveh / direktivami ES: 
Simbol za nevarnost: Xi dražeče,nevarna sestavina: Portlandski cement

Obvestilni stavki o nevarnostih (R stavki)
R 37/38 Draži dihala in kožo 
R 41 Nevarnost hudih poškodb oči

Varnostni nasveti (S-stavki)
S 2 Hraniti nedosegljivo otrokom. 
S 22 Ne vdihavati prahu. 
S 24/25 Izogibajte se vdihavanju, stiku s kožo in očmi. 
S 26 Če pride v oči, takoj izperite z obilico vode in poiščite zdravniško pomoč. 
S 37/39 Med delom nosite primerne zaščitne rokavice in zaščitna očala / zaščito za obraz. 
S 46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 
 
GISCODE ZP1 
Nizka vsebnost kromatov v skladu z Direktivo št. 1907/2006/ES, Priloga XVII

Lastnosti

Priprava 
podlage

Osnovni premaz

Uporaba

Dokazila o preverjanjue  
in izvedenska mnenja

Varnostna 
navodila

10
CPR-AT3/231444.1.slv

EN 12004:2007 + A1:2012
Sopro FKM® XL

izboljšana cementna malta za ploščice in plošče
za notranje in zunanje površine za tla in stene

Požarna odpornost  razred E

Trdnost spoja kot:
natezna trdnost po suhem skladiščenju ≥ 1,0 N/mm²

Trajnost za:
natezno trdnost po skladiščenju v vodi  ≥ 1,0 N/mm²
natezno trdnost po toplotni prevodnosti  ≥ 1,0 N/mm²
natezno trdnost po zmrzovanju in odtajanju  ≥ 1,0 N/mm²

Sproščanje nevarnih snovi glejte SDB

1211

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Lagerstraße 7 – 4481 Asten (Austria)

www.sopro.at
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