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Sopro MG-Flex®

MicroGum® Flexkleber S2
Enokomponentna, cementna, izredno fleksibilna tankoslojna malta, C2 TE S2 v 
skladu z DIN EN 12 004, za posebej zanesljivo polaganje nevpojnih oblog (npr. fini grani-
togres), plošč iz betona in naravnega materiala. Na svežih, neogrevanih cementnih estri-
hih, na talnem gretju, votlih tleh ter suhih estrihih z zmanjšanjem napetosti v porah mal-
te. Zelo majhna poraba, le 0,9 kg/m2 na mm debeline sloja. Izvrstno dušenje zvoka na 
položenih keramičnih oblogah.

■ notranje stenske in talne površine
■ C2: oprijem ≥1,0 N/mm2

■ T: visoka odpornost na obremenitve
■ E: dolg odprti čas lepljenja
■ S2: upogibnost ≥5 mm
■ izredno izdatna
■ Nizka vsebnost kromatov v skladu z Direktivo  

št. 1907/2006/ES, Priloga XVII.
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Področja uporabe Ploščice in plošče iz žgane lončevine, nevpojne obloge (npr. fini granitogres) in obloge z nizko vpojnostjo 
vode (npr. granitogres), oblikovani keramični izdelki, mozaiki, za na obarvanje neobčutljive obloge iz narav-
nih materialov in betona, neglazirane opečnate plošče, keramične plošče velikih formatov. 
Za stanovanjske površine, industrijske in proizvodne obrate. 

Primerna   
podlaga

Beton, star najmanj 28 dni; sveži neogrevani cementni estrihi takoj, ko so pohodni, stari do največ 5 dni*; 
nato ponovno po 28 dneh; estrihi iz litega betona; estrihi na bazi kalcijevega sulfata;(anhidritni in anhidritni 
samorazlivni estrihi); suhi estrihi; votla tla; stare obloge iz ploščic; toge lesene podlage, mavčno kartonske in 
mavčno vlaknene plošče; tla s talnim gretjem (cementni estrihi in estrihi na osnovi kalcijevega sulfata), ven-
dar ne pri električnem talnem gretju.

Debelina slojev maksimalno 5 mm v zgoščeni malti

Mešalno razmerje 6,3 – 6,8 l vode : 15 kg Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2

Čas zorenja 3 – 5 minut

Obdelovalni čas 3 – 4 ure

Odprti čas lepljenja 30 – 45 minut

Pohodna / primerna 
za fugiranje

po pribl. 12 urah oz. ko je malta strjena

Obremenljivost po pribl. 3 dneh; v industrijskih objektih po pribl. 14 dneh, talno gretje po pribl. 21 dneh

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

 Obdelovalna  temperatura Obdelovanje pri +5°C do največ +30°C

Poraba pribl. 0,9 kg/m2 na mm debeline sloja

Izdatnost Za do 30% izdatnejša v primerjavi z običajnimi tankoslojnimi maltami Sopro; 15 kg vreča Sopro MG-Flex® 
MicroGum® Flexkleber S 2 zadošča za do 17,0 m2 ploščic (4 mm zobata letev).

Orodja Mešalnik, zobata gladilka z ustrezno globino zob; mali mozaik 3 – 4 mm, talne ploščice 6 – 12 mm;
orodje je potrebno takoj po uporabi očistiti z vodo.

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

Pakiranje Vreča 15 kg

*ploščice in plošče ≤ 60 x 60 cm



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.
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EN 12 004:2007 + A1:2012
Sopro MG-Flex® MG 669

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

Požarna odpornost  razred B-s1, d0/B�  .-s1

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
0767

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74 – 62503 Wiesbaden (Germany)

www.sopro.com
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Lastnosti
Izjemen oprijem in strižna trdnost. Izredna fleksibilnost, S2 v skladu z DIN EN 12 004, upogibnost ≥ 5 mm, zaradi 
zmanjšane napetosti v porah malte na svežih cementnih estrihih in na kritičnih podlagah, kot npr. ivernih ploščah. 
Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2 izvrstno duši zvok na keramičnih oblogah.

Priprava 
podlage

Podlaga mora biti suha, trdna, nosilna, obstojna in brez snovi, ki zmanjšujejo oprijem. S Sopro Gießharz lahko 
učinkovito zalijete obstoječe razpoke v estrihu s smolo. Izravnajte grobe neravnine s Sopro RAM 3®, Sopro Repara-
turSpachtel, s Sopro FS 15® plus, Sopro AnhydritFließSpachtel ali Sopro FaserFließSpachtel.
Sveži cementni estrihi (neogrevani; plavajoči ali na ločilnem sloju) so ob uporabi Sopro MG-Flex® MicroGum® Flex-
kleber S2 primerni za polaganje od trenutka, ko postanejo pohodni, do največ 5. dne 
(ploščice in plošče ≤ 60 x 60 cm) po vgradnji, v kolikor imajo zadostno nosilnost in ustrezajo zahtevam v skladu z 
DIN 18 560. Do polaganja je potrebno estrih zaščititi pred prehitrim sušenjem. Sveže betonske podlage (stare naj-
manj 28 dni) morajo biti površinsko trdne in brez ostankov olj ali drugih nečistoč, ki zmanjšujejo oprijem. Hitri est-
rihi, pripravljeni s Sopro Rapidur® B1, so že po 12 urah pripravljeni za polaganje ploščic, ob uporabi Sopro Rapidur® 
M1 pa že po pribl. 4 urah.
Estrihi na bazi kalcijevega sulfata morajo vsebovati ≤ 0,5 CM-% vlage, potrebno jih je zbrusiti, odsesati in nanesti 
temeljni premaz.
Ogrevane cementne estrihe in estrihe na osnovi kalcijevega sulfata je potrebno ogreti, dokler niso primerni za 
polaganje: cemetni estrihi ≤ 2,0 CM-%, estrihi na osnovi kalcijevega sulfata ≤ 0,3 CM-%.
Iverne plošče položite zamaknjeno, zlepit jih po sistemu pero-utor ter jih pritrdite. Plošče se ne smejo upogibati 
in naj bodo suhe. Če lesena podlaga (npr. pri starih lesenih deskah) ni dovolj toga, zagotovite stabilnost podlage z 
uporabo Sopro FliesenDämmPlatte.
Veljajo ustrezni standardi, smernice in priporočila ter splošno priznana pravila tehnike.

Osnovni premaz
Sopro Grundierung: Estrihi na bazi kalcijevega sulfata (anhidritni in anhidritni samorazlivni estrihi), pri polaganju 
ploščic z dolžino robov do 60 cm in velikostjo do 0,2 m2, suhi estrihi, mavčno vlaknena plošča.
Sopro HaftPrimer S: Podlage iz lesa; stari ostanki lepil za PVC obloge ali preproge
Sopro MultiGrund/Sopro Epoxi-Grundierung: na estrihih na bazi kalcijevega sulfata (anhidritni in anhidritni 
samorazlivni estrihi), pri polaganju ploščic z dolžino robov nad 60 cm oz. velikostjo ploščic nad 0,2 m2.
Brez osnovnega premaza: beton; lahki beton; stare obloge iz ploščic; trdne, enakomerno vpojne, mineralne pod-
lage.

Uporaba
V čisto posodo natočite približno 6,3 –  6,8 l vode, dodajte 15 kg (1 vrečo) Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2 
in močno premešajte, dokler mešanica ni popolnoma gladka. Počakajte 3–5 minut in ponovno dobro premešajte. 
Z gladilko nanesite kontaktni sloj, nanj nanesite malto in jo prečesite z zobato gladilko (zobato gladilko držite 
pod kotom 45° – 60°). Nanesite samo toliko malte, kolikor jo lahko znotraj odprtega časa lepljenja (pribl. 45 min) 
obložite s ploščicami. Položite ploščice pod pritiskom,vstavite in naravnajte. Preden se malta strdi, odstranite 
bandažni trak ter obloge temeljito očistite.
TU München: 
DIN EN 12 004: C2 TE S2

Varnostna   
navodila

Vsebuje cement. Z vlago/vodo reagira močno alkalno.
Označevanje:
Gefahrensymbol: Xi Reizend, Gefahrbestimmende Komponente: Portlandzement
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. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
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 s skladu z Direktivo št. 1907/2006/ES, Priloga XVII

Dokazila o preverjanju 
in izvedenska mnenja


