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Sopro GD 749
Grundierung
Temeljni premaz iz umetnih smol brez topil, svetlo modre barve za močno in različno vpoj-
ne podlage. Posebej primeren za kasnejši nanos mineralnih lepil, izravnalnih mas in mas 
za tesnjenje stikov.

n hitro sušeč
n odvisno od načina uporabe se redči z vodo
n prodre globoko v podlago
n primeren za talno gretje
n brez topil
n EMICODE skladno z združenjem GEV:  

EC1PLUS z zelo nizkimi emisijamiPLUS 
n za notranje in zunanje površine

Področja uporabe Sopro Grundierung zmanjšuje in uravnava vpojnost podlage, preprečuje luščenje površin in veže proste 
delce. Sopro Grundierung izboljša oprijem. Sopro Grundierung pri poznejšem nanosu izravnalnih in mas za 
tesnjenje stikov preprečuje nastajanje mehurčkov, ob kasnejšem nanašanju tankoslojnih malt in mas za tesn-
jenje stikov pa prehitro izhlapevanje vode.

Primerna podlaga vpojne podlage, kot so cementni omet, apneni cementni omet, mavčni omet, veziva za 
pripravo ometov in malt, zidane površine, beton, porobeton, mavčne plošče, mavčne in, 
mavčno vlaknene plošče, cementni estrih, estrihi na osnovi kalcijevega sulfata in magnezija

Čas sušenja 5 – 10 minut pri temperaturi +23 °C, pribl. 15 minut pri +5 °C; 
na mavčnih podlagah oziroma podlagah na bazi kalcijevega sulfata: pribl 12 ur

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

Obdelovalna- 
 temperatura

obdelovanje pri +5 °C do največ +30 °C

Poraba 100 – 200 g/m² odvisno od vpojnosti podlage

Orodja krznen valjček, penasti valjček, čopič, široki čopič; 
Orodje takoj po uporabi očistiti z vodo

Skladiščenje na hladnem mestu, v dobro zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo pribl. 24 mesecev

Pakiranje kontejner 1.000 kg, sod 200 kg, kanister 25 kg, kanister 10 kg, kanister 5 kg, steklenica 1 kg

DANMARK
ETA



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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Priprava
podlage

Podlaga mora biti suha, nosilna, brez razpok, obstojne oblike in brez vsebnosti snovi, ki zmanjšujejo oprijem (npr. 
prah, olje, vosek, topila, cvetenje, sloji sige, ostanki lakov in barv). Obstoječe razpoke v estrihu zaprite s smolo 
Sopro Gießharz.  
Estrihi na bazi kalcijevega sulfata (anhidritni estrih) morajo imeti vsebnost vlage ≤ 0,5 CM-% (v ogrevanih prostorih 
≤ 0,3 CM-% – glejte navodila osrednjega združenja nemške gradbene stroke ZDB „Keramične ploščice in plošče, 
obloge iz naravnega in betonskega materiala na estrihih na bazi kalcijevega sulfata“), treba jih je zbrusiti in odsesa-
ti.  
Estrihi, pripravljeni s Sopro Rapidur® B1 so že po 12 urah pripravljeni za polaganje. Cementni estrihi morajo stati 28 
dni in biti suhi (≤ 2,0 CM-%). Ogrevane estrihe je potrebno v skladu s standardi pred polaganjem oblog ogrevati 
in ohlajati (protokol ogrevanja), oz. jih ogrevati, dokler niso primerni za polaganje. Mavčni ometi naj bodo suhi in 
naneseni v enem sloju. Mavčne omete ni dovoljeno obdelati z nastavkom iz klobučevine oziroma jih zgladiti. Tanke 
izravnalne sloje je potrebno odstraniti. 
Veljajo ustrezni standardi, direktive in priporočila ter splošno priznana pravila tehnike.

Obdelava
Pred uporabo premešati oz. pretresti in nanesti s čopičem, valjčkom ali širokim čopičem. Nanesite le toliko materia-
la, da ne pride do nabiranja tekočine na enem mestu oziroma do oblikovanja povrhnjice.  Ko se popolnoma posuši, 
lahko takoj nadaljujete z delom.  

Redčenje
Na močno vpojnih podlagah lahko pred oblaganjem oziroma pri večkratnih nanosih Sopro Grundierung  
razredčimo z vodo v razmerju 1 : 6. 
Pri poznejšem nanosu lepil za ploščice, izravnalnih in mas za tesnjenje stikov redčite do razmerja maks. 1 : 1. 
Na mavčnih podlagah oziroma podlagah na bazi kalcijevega sulfata uporabite Sopro GD 749 le v nerazredčeni 
obliki.

Opozorilo
Če polagate ploščice in plošče z dolžino roba ≥ 60 cm oz. večje kot 0,2 m2 na podlage na bazi kalcijevega sulfata, 
uporabite Sopro MultiGrund oz. Sopro Epoxi-Grundierung. Na estrihih na bazi ksilolita uporabite Sopro MultiGrund.

Odstranjevanje
Prazno embalažo s popolnoma presušenimi ostanki lahko odstranite med gradbene odpadke. Prazno embalažo 
brez ostankov mase odstranite na okolju prijazen način.

Dokazila o preverjanju
Technische Universität München: Splošni gradbeno nadzorni atest (abP) kot sistemski preizkus v kombinaciji s 
Sopro DSF® 1-K, Sopro DSF® 1-K schnell, Sopro DSF® 2-K, Sopro TurboDicht- Schlämme 2-K, Sopro FlächenDicht fle-
xibel in Sopro Fliesenkleber ter drugimi Sopro  komponentami.
Evropsko tehnično dovoljenje: Sistemska komponenta ETA - št. 13/0154 skladno z ETAG 022 T.2 

Licenca
EMICODE skladno z GEV: EC1PLUS z zelo nizkimi emisijamiPLUS

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 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)
GISCODE D1 · disperzijski materiali za polaganje brez vsebnosti topil


