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Sopro Racofix® 
Montagekleber
Enokomponentno, gotovo, vodoobstojno univerzalno lepilo.

n za lepljenje različnih materialov
n za lepljenje spojev tesnilnega traku Sopro AEB® 

in Sopro AEB® plus
n izredno odporna proti vremenskim vplivom in staranju
n za stene in tla
n za notranje in zunanje površine

* Poraba je navedena za nanašanje z zobato gladilko,  
   globine zob A3 skladno s tehničnim listom TKB 6.

Področja uporabe Za zmanjševanje napetosti in lepljenje različnih materialov, kot npr. lesa, stekla, kovine (npr. aluminija, elok-
sala, medenine, bakra), kamna in umetne snovi (npr. mehki in trdi PVC, ustreznih keramičnih izdelkov, kakor 
tudi za lepljenje izolacijskih materialov (npr. stiropora, stirodura), stenskih zaključkov in kovinskih vodil. 
Za univerzalno nameščanje ter za zapiranje prebojev za cevi, npr. pri inštalacijskih delih med obnovo, in v 
sanitarijah.  Za vodotesno lepljenje stikov tesnilnih trakov Sopro ter kotnih tesnilnih elementov Sopro Dicht-
ecken. 
Primeren tudi za vodotesno lepljenje in tesnjenje spojev in priključkov tesnilnega traku Sopro AEB® in Sopro 
AEB® plus, kakor tudi za lepljenje tesnilnih trakov Sopro AEB® Dichtband, kotnih tesnilnih elementov Sopro 
AEB® Dichtecken ter stenskih in talnih tesnilnih manšet Sopro AEB® Wand- und Bodenmanschetten.
Montažno lepilo Sopro Racofix® Montagekleber je skladno z DIN 52 452 možno izredno dobro barvati.

Čas do nastanka  
opne

pribl. 35 minut

Strjevanje/ 
zamreženje

2–3 mm/  24 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

Temperaturna- 
obstojnost

-40°C do +90°C

Obdelovalna- 
temperatura

obdelovanje pri +5 °C do največ +40 °C

Natezna trdnost pribl. 3,2 N/mm2 

Razteg do raztrga pribl. 320 %

Trdota A po Shoru  
skladno z DIN 53 505

pribl. 62

Absorpcija premikanja/ 
raztezanje/krčenje

pribl. 10 %

Barva bela

Poraba 1,4 kg/m2 na mm debelino sloja  
pribl. 30 – 40 g/tm za lepljenje spojev (5 cm) tesnilnega traku Sopro AEB 640 oz. 70 – 95 g/tm za  
lepljenje tesnilnega traku Sopro AEB 641 (12 cm) na Sopro AEB 640 in Sopro AEB plus 639.*

Orodja brizgalka, silikonska gladilka, fino nazobčana zobata gladilka  
Orodje je potrebno neposredno po uporabi

Skladiščenje kladiščite na hladnem in suhem mestu, rok uporabe v zaprti originalni embalaži je 9 mesecev,  
v odprti 7 dni

Pakiranje kartuša 431 g (12 kosov v kartonski škatli)



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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Lastnosti
Sopro Racofix® Montagekleber je enokomponentno, vodoobstojno univerzalno lepilo na bazi silan polimera. Zelo 
odporno na vremenske pogoje in staranje.

Podlaga
Primerne podlage so les, steklo, mineralne podlage (npr. ploščice, opeka), kovina (npr. aluminij, eloksal, medenina, 
baker), umetne snovi (npr. mehki in trdi PVC) ter tesnilni trak Sopro Abdichtungs- und EntkopplungsBahn, Sopro 
Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus in njuni sistemski izdelki. Prosimo, da se pri drugih vrstah podlag posve-
tujete z našo tehnično svetovalno službo.

Priprava-  
podlage

Podlage morajo biti čiste, suhe in čvrste. Z reg očistite morebitni prah ali snovi, ki preprečujejo oprijem. Olja in 
maščobe v celoti odstranite z običajnimi topili.
Brez temeljnega premaza: akrilno steklo, svetel ali eloksiran aluminij, nerjaveče jeklo, steklo, les (neobdelan), 
baker, trdi PVC, zidovi iz opeke, tesnilni trak Sopro Abdichtungs- und EntkopplungsBahn, Sopro Abdichtungs- und 
EntkopplungsBahn plus in njuni sistemski izdelki.
S temeljnim sprijemnim premazom Sopro Primer P 4050: beton
Upoštevajte tehnična navodila za Sopro Primer P 4050!

Obdelava
Sopro Racofix® Montagekleber nanesete po celotni površini. Za dosego optimalnega oprijema in dobrih 
mehanskih lastnosti je potrebno preprečiti dotok zraka. Če želite, da se naneseno lepilo Sopro Racofix® Montage-
kleber hitreje strdi, ga poškropite z vodo oz. zamrežite.
Opozorilo: 
Zaradi različnih podlag in možnih vplivov je priporočljivo vzorčno lepljenje.
Pri lepljenju in tesnjenju tesnilnih trakov Sopro Abdichtungs- und EntkopplungsBahn in Sopro Abdichtungs- und 
EntkopplungsBahn plus upoštevajte ustrezno informacijo o izdelku!

Dokazila o preverjanju in  
izvedenska mnenja

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 Abdichtungs- 
und EntkopplungsBahn, tesnilnim trakom Sopro AEB®Dichtband, kotnimi tesnilnimi elementi Sopro AEB®Dichtecke 
innen und außen, stensko in talno tesnilno manšeto Sopro AEB® Wand- und Bodenmanschette ter Sopro‘s No. 1, 
Sopro‘s No. 1 schnell, Sopro FKM®XL kot lepilom za ploščice, z montažnim lepilom Sopro Racofix® Montagekleber 
ali tesnilno malto Sopro TurboDicht-Schlämme 2-K kot lepilo in tesnilni material na območju prekrivanja.

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 nedosegljivo otrokom
Vsebuje 3-(2-amino etilamino) propiltrimetoksisilan. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.


