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Področja uporabe 
 
 
 
 
 

Primerna podlaga 
 

Debelina slojev

Mešalno razmerje 

Obdelovalni čas

Pohodno

Primerno za polaganje 
 

Navedbe časov 

Obdelovalna  
temperatura

Poraba

Primerna za obremenitve s 
stoli na kolesih

Orodja  
in stroji

Skladiščenje

Pakiranje

Cementna, hitrovezna samoizravnalna tekoča malta za izdelavo gladkih, čistih površin za 
nadaljnje polaganje oblog.
Zmanjšana vsebnost kromatov v skladu z Direktivo št. 1907/2006/ES, Priloga XVII.

■ za debeline sloja od 3 – 25 mm
■ primerna za nanašanje z brizganjem
■ primerna za talno gretje
■ za notranje površine

Za izdelavo gladkih, čistih površin, primernih za nadaljnje polaganje vseh vrst talnih oblog, npr. keramičnih 
ploščic in plošč, oblog iz naravnega materiala, tekstilnih in elastičnih oblog ter parketa.  Primerna za debelino 
sloja od 3 mm do največ 25 mm. Samo za notranje površine. Za tankoslojno obdelavo (≤ 3 mm) priporočamo 
Sopro FließSpachtel 5; za debelino sloja ≥ 25 mm pa Sopro FließSpachtel 15 plus ali Sopro FließSpachtel 30 
maxi.

Cementni estrihi, beton in surovi beton (star najmanj 3 mesece), ogrevane talne konstrukcije (cementni estri-
hi in estrihi na bazi kalcijevega sulfata), stare obloge iz naravnega kamna, teraco obloge, keramične obloge 
in obloge iz betonskega materiala, estrihi na bazi magnezija.

od 3 - 25 mm

5,5 – 6,0 l vode : 25 kg Sopro ObjektFließSpachtel; pazite, da dodate ustrezno količino vode.

30 - 40 minut

po pribl. 2 - 3 urah

po pribl. 24 urah pri debelini sloja 25 mm in naknadnem polaganju ploščic;  
po pribl. 24 urah/cm pri polaganju oblog, kot so npr. tepihi, parket, ipd.

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

Nanašanje pri temperaturah od +5 °C do +30 °C (podlaga, zrak, material). 

pribl. 1,6 kg/m2 na mm debeline sloja

primerna (kolesa v skladu z EN 12 529) od najmanj 3 mm debeline sloja

mešalnik, rakel, gladilka, mešalna črpalka (npr. Putzknecht S 48 ali Putzmeister G 78), ježasti valjček; orodja 
neposredno po uporabi očistiti z vodo.

V suhem prostoru, v zaprti originalni embalaži približno 6 mesecev, zloženo na paleti.

vreča 25 kg

Sopro OFS 543 
ObjektFließSpachtel 
3 – 25 mm
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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 ObjektFließSpachtel je cementna, samoizravnalna, hitrovezna izravnalna masa za talne površine, primerna za 
nanašanje s črpalko, za obremenitve s stoli na kolesih, talno gretje ter za notranje površine. 

Podlaga mora biti suha, nosilna, brez razpok, obstojne oblike in brez snovi, ki zmanjšujejo oprijem (npr. prah, olje, 
vosek, sredstva proti sprijemanju, cvetenje, sloji sige, ostanki lakov in barv, ostanki starega lepila za lepljenje talnih 
oblog). S Sopro Gießharz lahko učinkovito zalijete obstoječe razpoke v estrihu s smolo.
Cementni estrihi morajo stati 28 dni in biti suhi. Estrihi, izdelani s Sopro Rapidur® B1 so že po 12 urah primerni za 
oblaganje. Ogrevane cementne estrihe je pred polaganjem oblog potrebno ogrevati (≤ 2,0 CM-%).
Na estrihih na bazi kalcijevega sulfata in estrihih iz litega asfalta priporočamo uporabo Sopro AnhydritFließSpach-
tel. 
Za oceno podlage veljajo ustrezni standardi in smernice. 

Sopro Haftemulsion: za nanašanje „sveže-na-sveže“, kratek čas sušenja 10 do 15 minut (največ do 30 minut). Sopro 
Haftemulsion ne sme biti več tekoč. Zasušene sloje je potrebno odstraniti. Primerne podlage so: cementni estrihi, 
surovi beton (star najmanj 3 mesece), stare obloge iz keramike, teraco obloge, obloge iz naravnega in betonskega 
materiala ter čvrsto sprijeti lak za estrihe.
Sopro Grundierung: vse vrste mineralnih, močno ali različno vpojnih podlag, kot npr. cementni estrihi, beton in 
surovi beton (star najmanj 3 mesece). Temeljnega premaza Sopro Grundierung ne redčite.
Sopro HaftPrimer S : vse vrste gladkih, nevpojnih podlag, kot so stare obloge iz ploščic, teraco obloge, ali čvrsto 
sprijeti ostanki lepila.
Sopro MultiGrund: na vlago občutljive podlage, npr. estrihi na bazi magnezija ali ksilolita, estrihi na bazi kalcijeve-
ga sulfata (anhidritni in anhidritni tekoči estrihi). 

V čisto posodo natočite 5,5 – 6,0 litrov vode, dodajte 25 kg Sopro ObjektFließSpachtel in strojno zmešajte v homo-
geno, gosto maso brez grudic. Tako pripravljeno izravnalno maso zlijte na pripravljeno podlago ter jo s pomočjo 
rakele ali gladilke enakomerno porazdelite po celotni površini. Da preprečite nastajanje zračnih mehurčkov na 
površini, svežo izravnalno maso obdelajte še z ježastim valjčkom.
Potrebno debelino sloja po možnosti nanesite v eni delovni fazi. Če je potrebno nanesti več slojev, mora biti spo-
dnji sloj že pohoden ter pred nanosom naslednjega sloja izravnalne mase še obdelan s Sopro Haftemulsion.
Pri nizki vlažnosti zraka in visokih temperaturah v prostoru ali prepihu in neposredni izpostavljenosti sončnim žar-
kom je svež sloj izravnalne mase potrebno prekriti s folijo, da preprečite nastajanje razpok in omogočite optimalno 
strjevanje mase.
Na velikih površinah lahko Sopro AnhydritFließ Spachtel enostavno in hitro zmešate in nanesete z mešalno črpalko.
Polaganje oblog, kot npr. parketa, linoleja, oblog iz umetne mase ipd. je možno najhitreje po 1 dnevu (debelina 
sloja 1 cm) oz. pri preostali vlagi ≤ 1,8 CM-%.
V vlažnih in mokrih prostorih je treba obdelane površine zatesniti s Sopro FlächenDicht flexibel, DichtSchlämme 
Flex 1-K, DichtSchlämme Flex 1-K schnell, DichtSchlämme Flex 2-K ali Sopro TurboDichtSchlämme 2-K. 

TFI Aachen: EC1PLUS z zelo nizkimi emisijamiPLUS skladno z EMICODE združenja GEV 
 
 

Vsebuje cement. Z vlago/vodo reagira močno alkalno, zato je treba zaščititi kožo in oči. 
Ob stiku takoj izperite z vodo. Če pride v stik z očmi, poiščite zdravniško pomoč. 
Na podlagi Direktive o nevarnih snoveh označitev ni potrebna.
Varnostni nasveti (S-stavki)
S 2 Hraniti izven dosega otrok.
GISCODE ZP1
Nizka vsebnost kromatov v skladu z Direktivo št. 1907/2006/ES,  
Priloga XVII.

Lastnosti

Priprava podlage

Nanos temeljnega premaza
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Dokazilo o preverjanju
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Spachtelmasse 
 
 
Sopro OFS 543 
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Sopro Bauchemie GmbH Austria 

Lagerstrasse 7  – 4481 Asten (Austria) 
www.sopro.at 
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EN 13813:2002 CT-C25-F6 

Sopro ObjektFließSpachtel OFS 543 
 

Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden 
 

Brandverhalten Klasse A2fl.-s1 

Freisetzung korrosiver Substanzen  CT 
Wasserdurchlässigkeit  NPD 
Wasserdampfdurchlässigkeit  NPD 
Druckfestigkeit  C25 
Biegezugfestigkeit  F6 
Verschleißwiderstand  NPD 
Schallisolierung  NPD 
Schallabsorption  NPD 
Wärmedämmung  NPD 
Chemische Beständigkeit  NPD 

Freisetzung gefährlicher Substanzen siehe SDB 
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