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Sopro RAM 3®

Renovier- & Ausgleichs-
Mörtel
Cementna, hitro sušeča, z vlakni ojačana, vsestransko uporabna, obremenljiva siva malta 
za omete in izravnavanje, za hitro ometavanje, izravnavanje in popravila stenskih in tal-
nih površin. Na mineralnih podlagah, kot npr. na betonskih in zidanih površinah. Odlične 
obdelovalne lastnosti in možnosti oblikovanja. Idealna za sanacije in obnove. Polaganje 
ploščic je možno že po 2 urah. Primerna za ometavanje podnožij in zapolnjevanje manjših 
vdolbin. Primerna za uporabo v vlažnih in mokrih prostorih ter na balkonih in terasah.

n za debelino sloja od 3 - 30 mm 
n hitro obremenljiva
n izredno trdna
n za tla, stene, strop 
n za notranje in zunanje površine 
n nanašanje tudi s strojem za ometavanje 
n polaganje ploščic je možno že po 2 urah

Bereits nach

2 Stunden2 Stunden
mit Keramik

belegbar

Področja uporabe Za ometavanje, izravnavanje, glajenje in popravila talnih, stenskih in stropnih površin iz betona (DIN 1045), 
zidov iz plovca, opeke, apnenega peščenca ter zidov iz mešanih materialov. Za izdelavo vodoravnih in 
navpičnih ter enakomernih podlag za naknadno polaganje oz. oblaganje s keramičnimi ploščicami ter ob-
logami iz naravnega ali betonskega materiala. Posebej primerna za obnovo in sanacijo, odlična možnost 
oblikovanja. Za ometavanje podnožij, zapolnjevanje vdolbin ter za izdelavo manjkajočega naklona v vlažnih 
in mokrih prostorih oziroma na balkonih in terasah. V strjenem stanju je Sopro RAM 3® vodoodporna, parop-
repustna  in odporna na izmenično zmrzovanje in odtajanje.

Sestava Industrijsko pripravljena suha malta, razreda malt CS IV DIN EN 998-1 na osnovi portlandskega cementa in 
izbranih mineralnih dodatkov in posebnih polimerov

Lastnosti požarni razred: E; tlačna trdnost: ≥ 20 N/mm2;  surova gostota trdne malte: 1,75 kg/dm3;  
natezna trdnost: ≥ 1,5 N/mm2 in prelom B; vpojnost vode W: < 0,1

Debelina sloja 3 – 30 mm v eni delovni fazi

Mešalno razmerje 4,5 – 5,0 l vode : 25 kg Sopro RAM 3® 
0,9 – 1,0 l vode: 5 kg Sopro RAM 3®

Čas zorenja 3 – 5 minut

Izdatnost iz 25 kg Sopro RAM 3® suhe snovi lahko izdelate pribl. 15,5 litrov sveže malte;  pri 
debelini sloja 10 mm lahko s 25 kg suhe malte obdelate pribl. 1,6 m2 površine

Obdelovalna temperatura Obdelovanje pri +5°C do maks. +35°C (podlaga, zrak, material)

Obdelovalni čas pribl. 20 minut

Pripravljeno za polaganje oblog po pribl. 2 urah pri +20 °C; po pribl. 24 urah pri+5 °C

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

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

Orodja mešalnik, stroj za ometavanje, mešalna metlica, zidarska lopatica, gladilka, izravnalna letev  
nastavek iz klobučevine, strgalo

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

Pakiranje Vreča 25 kg
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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. M
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Priprava
podlage

Osnovni premaz
Sopro Grundierung: za vse vrste mineralnih, močno ali različno vpojnih podlag, kot npr. cementne estrihe, beton 
in surovi beton (star najmanj 3 mesece) ter suhe estrihe. Temeljnega premaza Sopro Grundierung ne redčite.
Sopro Haftemulsion: za nanašanje „sveže-na-sveže“, kratek čas sušenja 10 – 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 laki za estrihe.

Mineralne podlage morajo biti čiste, trdne in nosilne ter brez snovi, ki preprečujejo oprijem, kot so olje, prah, vosek, 
sredstva proti sprijemanju, cvetenje in sloji sige. Posamezni sloji večslojnih podlag morajo biti čvrsto sprijeti. Stare, 
krhke in nenosilne sloje ometa je treba odstraniti.

Obdelava
V čisto posodo natočite 4,5 – 5,0 litrov (0,9 – 1,0 l) vode, dodajte 25 kg (5 kg) Sopro RAM 3® in strojno zmešajte v 
homogeno, gosto maso brez grudic. Počakajte še pribl. 3-5 minut in ponovno dobro premešajte. Zmešajte samo 
toliko malte, kolikor je lahko v odprtem času (20 minut!) obdelate. Malto nanesite in zgladite z gladilko ali lopatico, 
velike površine odvlecite in poravnajte z izravnalno letvijo. Možnost obdelave z nastavkom iz klobučevine. Preosta-
le neravnine lahko, ko se mlata v celoti strdi, hitro odstranite s strgalom. S Sopro AMT 468 je možno izravnati tudi 
vlažne podlage, le čas strjevanja je nekoliko daljši.  
Sopro RAM 3® lahko brez težav nanašate tudi s strojem za ometavanje, predvsem pri obdelavi večjih stenskih 
površin.  
Podlaga za polaganje ploščic mora biti suha! Že strjene malte ne mešajte z vodo in ne dodajajte svežega materiala 
z namenom ponovne uporabe. Obdelane površine zaščitite pred prehitro izsušitvijo; po potrebi površine dodatno 
navlažite.  

Površine, obdelane s Sopro RAM 3® lahko zatesnite s Sopro PU-FlächenDicht ali Sopro FlächenDicht flexibel po 24 
urah sušenja. Naknadni nanos cementnih tesnilnih mas Sopro (Sopro DSF® 1-K, Sopro DSF® 1-K schnell, Sopro DSF® 
2-K ali Sopro TurboDichtSchlämme 2-K) se lahko izvede že po 2 urah. 

Lastnosti

Dokazila o preverjanju

Cementna malta z dodatkom umetne mase 
Požarni razred: E  
Tlačna trdnost: ≥ 20 N/mm²  
Surova gostota trdne malte:1,75 kg/dm³  
Natezna trdnost: ≥ 1,5 N/mm² in prelom B  
vpojnost vode W: < 0,1 
TFI Aachen: EC1 R z zelo majhnimi emisijami v skladu z EMICODE združenja GEV

Varnostna 
navodila

Vsebuje cement. Z vlago/vodo reagira močno alkalno.
Označevanje:
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 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
GIS koda ZP1 · Nizka vsebnost kromatov v skladu z Direktivo št. 1907/2006/ES, Priloga XVII
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EN 998-1:2010
Sopro RAM 3® Renovier- & AusgleichsMörtel

Normalputzmörtel CS IV für innen und außen

Brandverhalten Klasse E

Wasseraufnahme W 2
Wasserdampfdurchlässigkeit µ ≤ 76
Haftzugfestigkeit ≥ 1,5 N/mm² - Bruchbild:B
Wärmeleitfähigkeit (λ10,dry) 0,67 W/mK (Tabellenwert)

Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand): Beurteilung nach den am vorgesehenen
Verwendungsort des Putzmörtels geltenden Bestimmungen.

Freisetzung gefährlicher Substanzen siehe SDB

0497
Sopro Bauchemie GmbH Austria

Lagerstraße 7 – 4481 Asten (Austria)
www.sopro.at


