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Sopro TDS 823
TurboDichtSchlämme 2-K
Hitrovezna, dvokomponentna, prožna, cementna in visoko zmogljiva tesnilna malta, ojačana z vla-
kni, za izdelavo hitrih premostitvenih tesnjenj razpok. Nizka vsebnost kromatov v skladu z Direkti-
vo št. 1907/2006/ES, Priloga XVII.  
S splošnimi gradbeno nadzornimi dokazili o preverjanju.

n hitrovezna (pribl. 2 uri na sloj), posebej primerna za uporabo v hladnem letnem času 
n že po pribl. 2 urah odporna na dež
n vodotesna pod pritiskom do 3 bare že po 6 urah
n izredno prožna, premošča razpoke že po 6 urah
n primerna za razreda obremenitve A in B v skladu s seznamom gradbenih smernic A (abP)  

in A0 in B0 v skladu s tehničnim listom ZDB
n za balkone, terase in kopališča
n v vlažnih in mokrih prostorih
n enostavna vgradnja, kremasta konsistenca 
n paroprepustna
n ojačana z vlakni
n nanašanje z valjčkom, lopatico, brizgalko ali čopičem 
n za vodotesno lepljenje spojev tesnilnega traku Sopro AEB® plus  
n za notranje in zunanje stenske in talne površine 

Področja uporabe Za zatesnitev balkonov, teras, prh, pralnic, stranišč in bazenov za naknadno polaganje ploščic. Sanacija nosilnih, 
starih, trdnih oblog iz ploščic na balkonih in terasah.
Za notranji premaz zbiralnikov za tehnično vodo do globine 4 m. Primerna tudi za vodotesno lepljenje spojev tes-
nilnega traku Sopro AEB® in Sopro AEB® plus ter za lepljenje priključkov tesnilnega traku Sopro AEB® Dichtband, 
kotnih tesnilnih elementov ter stenskih in talnih tesnilnih manšet (glejte tehnični list TPI Sopro AEB 640, Sopro AEB 
plus 639).
Za izdelavo fleksibilnih, hitro sušečih premostitvenih tesnjenj razpok za zaščito gradbenih elementov in objektov.

Primerna podlaga Mineralne podlage iz betona, lahkega betona, porobetona, cementni ometi in apneno cementni ometi, mavčne in 
mavčno vlaknene plošče, ometi, izdelani z vezivi za omete in malte, polni, ravni zidovi (zidovi iz mešanih materialov 
niso primerni); cementni estrihi, estrihi na bazi kalcijevega sulfata (anhidritni in anhidritni tekoči estrihi), suhi est-
rihi; stare keramične obloge

Mešalno razmerje 10 kg prašnata komponenta A : 10 kg tekoča komponenta B; ustreza razmerju 1 : 1 v masnih deležih 
4,5 kg prašnata komponenta A : 4,5 kg tekoča komponenta B; ustreza razmerju 1 : 1 v masnih deležih

Čas zorenja 3 – 5 minut

Debelina sloja/ 
Poraba

Debelina suhega sloja v skladu s splošnim gradbeno-nadzornim atestom (abp) za razred obremenitve A in B: 
najmanj 2 sloja = 2 × 1,0 mm (2 × 1,3 mm debelina mokrega sloja);  
Debelina mokrega sloja 1,3 mm ustreza 1,0 mm debeline suhega sloja. Poraba: pribl. 0,8 kg prašnate komponente/
m2 in pribl. 0,8 kg tekoče komponente/m2 na mm debeline suhega sloja.

Obdelovalni čas 30 – 40 minut; že strjene malte ne mešajte z vodo in ne dodajajte svežega materiala z namenom ponovne uporabe

Čas sušenja/ 
odporna na dež

ca. 2 uri na sloj

Obdelovalna temperatura Obdelovanje pri +5 °C do največ +25 °C

Pohodno po pribl. 2-3 urah

Obremenljivost po pribl. 3 dneh

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

Orodja gladilka, zobata gladilka, krzneni valjček, široki čopič, krtača;  
očistiti z vodo takoj po uporabi, v strjeni obliki mehansko

Skladiščenje v zaprti originalni embalaži na suhem mestu in zaščiteno pred zmrzaljo na paleti;  komponenta A  
(prašnata komponenta): pribl. 6 mesecev, komponenta B (tekoča komponenta): 12 mesecev

Pakiranje vreča 10 kg (prašnata komponenta A) in kanister 10 kg (tekoča komponenta B); 
vreča 4,5 kg (prašnata komponenta A) in kanister 4,5 kg (tekoča komponenta B)

Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65203

MPA Bau TUM

P-25090035
P-25090036
P-25090037
P-25090059
P-25090060
P-25100247
P-25100248
P-25100296
P-25110026MicroGum®-
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2 V čisto vedro dodajte tekočo komponento Sopro TurboDicht-
Schlämme 2-K.

3 Dodajte suho komponento Sopro Turbo-DichtSchlämme 2-K.

5 Obe komponenti intenzivno mešajte …

1 Čiščenje pripravljene, ravne podlage.

4 Zunanje površine navlažite, preden nanesete tesnilno maso 
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K. Notranje površine predhodno  

obdelajte s temeljnim premazom Sopro Grundierung.

6 … dokler ne nastane homogena, kremasta zmes, pripravljena 
za obdelavo.

Vgradnja tesnilne malte Sopro TurboDichtSchlämme 2-K na balkonih 
in terasah
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8 ... kamor boste kasneje prilepili tesnilni trak Sopro Dichtband. 
Trak nekoliko vtisnite v malto.7 S tesnilno malto Sopro TurboDicht-Schlämme 2-K premažite 

spodnji del stene, ...

9 Preko tesnilnega traku nanesite tesnilno malto Sopro Turbo-
DichtSchlämme 2-K. 10 Na navlaženo oz. s temeljnim premazom obdelano podlago 

razvlecite tesnilno malto Sopro TurboDichtSchlämme 2-K s 
pomočjo zobate gladilke z globino zob 4 mm.

11 Z gladilko zgladite tesnilno malto Sopro TurboDichtSchlämme 
2-K. 12 Izmerite debelino mokrega sloja 1,3 mm z merilnikom debeline 

mokrega sloja.
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Nanos drugega sloja na že po 2 urah suh prvi tesnilni sloj ...Tesnilno malto Sopro TurboDichtSchlämme 2-K lahko nanašate tudi 
s krznenim valjčkom.

15 ... in ponovno preverjanje debeline mokrega sloja 1,3 mm.

17 Polaganje ploščic po Buttering-Floating postopku je odvisno od 
velikosti in oblike hrbtne strani ploščic. Pri tem postopku nane-

semo lepilno malto po celotni površini obloge.
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16 Nanos dvokomponentnega fleksibilnega lepila Sopro megaFlex 
S2 ali Sopro megaFlex S2 turbo na strjeno zatesnitev.

18 Plošče položite na svežo lepilno malto in jih vtisnite.

      



19 Nanos enega izmed fleksibilnih lepil Sopro (npr. Sopro‘s No. 1, 
Sopro FKM® XL) na hrbtno stran na mero odrezane robne 

ploščice ...

21 Fugiranje s fugirno maso Sopro (npr. Sopro DF 10® DesignFuge 
Flex ali Sopro FlexFuge FL). Fugiranje je možno, ko se strdi flek-

sibilno lepilo Sopro.

23 Vgradnja tesnilne mase Sopro SanitärSilicon v priključne in di-
latacijske fuge.

22 Ko se Sopro fugirna masa strdi, sperite obloge.

24 Novo položene ploščice na balkonu ob uporabi sistemskih kom-
ponent Sopro.

– 5 –

20 ... polaganje robne ploščice.



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 TurboDichtSchlämme 2-K je dvokomponentna, hitrovezna, cementna, fleksibilna in z vlakni ojačana tesnilna malta za izdela-
vo fleksibilnih premostitvenih plasti za zaščito pred vdorom vlage.  
Odporna na dež že po približno 2 urah. 
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K  je prožna pri nizkih temperaturah in izpolnjuje dodatne zahteve v zvezi s premoščanjem razpok  
≥ 0,75 mm pri nizki temperaturi -5°C.

Priprava- 
podlage

Podlaga mora biti nosilna, obstojne oblike, brez razpok in snovi, ki zmanjšujejo oprijem (npr. prah, olje, vosek, sredstva proti sprije-
manju, cvetenje, sloji sige, ostanki lakov in barv, ostanki lepila starih oblog). Robove posnemite in izvedite zaokrožnice s polmerom 
najmanj 4 cm. Sopro TurboDichtSchlämme 2-K lahko nanesete le na gradbene elemente, ki niso občutljivi na deformacije zaradi 
posedanja. Obstoječe razpoke v estrihu zaprite s Sopro Gießharz.
Pri stenskih in talnih prebojih ter priključnih in dilatacijskih regah obvezno vgradite tudi ustrezno tesnilno manšeto Sopro Dicht-
manschette Wand, Sopro Dichtmanschette Boden in tesnilni trak  Sopro Dichtband. Za vodotesno lepljenje na območju prekrivan-
ja tesnilnih trakov Sopro ali prekrivanja s kotnimi tesnilnimi elementi Sopro Dichtecken priporočamo uporabo Sopro TurboDicht-
Schlämme 2-K.
Cementne podlage je potrebno predhodno navlažiti, da so rahlo vlažne, preden pričnete z nanašanjem Sopro  TurboDichtSchläm-
me 2-K. Na novih, še neonesnaženih, cementnih podlagah zadostuje praviloma že enkratno predhodno vlaženje.

Temeljni premaz
Sopro Grundierung: Cementni estrihi, estrihi na bazi kalcijevega sulfata (anhidritni in anhidritni tekoči estrihi), suhi estrihi, stens-
ke mavčne plošče, mavčne plošče/dilatacijske fuge, mavčno vlaknene plošče, mavčni omet, močno ali različno vpojni plinobeton-
ski elementi (znotraj), cementni in apneno-cementni omet, ometi, pripravljeni z vezivi za pripravo ometov in malt, popolnoma z 
malto zaliti zidovi
Sopro HaftPrimer S: gladke površine z zaprtimi porami kot npr. stare obloge ploščic, obloge teraco, obloge iz naravnega in umet-
nega materiala, stari ostanki lepil za PVC obloge ali preproge.
Upoštevajte informacije o izdelku in dokazila o preverjanju za temeljni premaz Sopro Grundierung!

Obdelava
V čisto posodo natočite tekočo komponento B in dodajte prašnato komponento A. Zmes strojno intenzivno mešajte, dokler ne 
nastane popolnoma gladka, homogena masa, primerna za obdelavo.  
Mešalno razmerje 1 : 1 masnih deležev je potrebno natančno upoštevati.  
Počakajte 3 – 5  minut in ponovno dobro premešajte.
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K nanesite v dveh delovnih fazah z debelino mokrega sloja 1,3 mm po celotni površini na rahlo 
vlažno podlago z lopatico, valjčkom, čopičem ali brizganjem. Za dosego konsistence, ki jo je možno nanašati z valjčkom, lahko 
dodate do največ 200 ml vode (oz. 2 %) na 10 kg tekoče komponente B (oz. 90 ml na 4,5 kg tekoče komponente B).
Ko ste prvi sloj pregledali na morebitne poškodbe, po približno 2 urah, lahko nanesete drugi sloj. Povsod upoštevajte potrebno 
minimalno debelino sloja v odvisnosti od vrste obremenitve.  V kotih, na robovih, zaokrožnicah in prebojih bodite pri nanašanju 
materiala za tesnjenje še posebej pozorni.
Opozorilo: 
Pri tesnjenju bazenov lahko te poskusno napolnite že po 3 dneh. Pri tem upoštevajte zahteve tehničnega lista ZDB.
Svež nanos zaščitite za približno 12 ur pred direktno sončno svetlobo, dežjem ali zmrzaljo.

Dokazila o preverjanju in  
izvedenska mnenja

Technische Universität München: Splošni gradbeno-nadzorni atest (abP) za tesnilne malte, ki se nanašajo v tekoči obliki, v 
povezavi s  keramičnimi ploščicami in ploščami, v kombinaciji sSopro Fliesenfest extra, Sopro‘s No. 1.
Sopro‘s No. 1 schnell, Sopro VarioFlex® XL, Sopro VarioFlex® hochfest, Sopro VarioFlex® schnell, Sopro megaFlex S2 turbo, Sopro 
megaFlex S2 ter Sopro FKM® XL, Sopro Grundierung drugimi Sopro komponentami.
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K je opravil preizkus vodoprepustnosti in preizkus za premoščanje razpok, ki se po abP načelih 
preizkušanja izvede po 28 dneh, že po 6 urah!
Izpolnjuje zahteve v zvezi z vodotesnostjo po vgradnji (obloga bazena) že po 48 urah.
Prestal preizkus premoščanja razpok v skladu z zahtevami DIN EN 14891:2007-11, priloga A, odstavek A. 8.3 tudi pri nizkih tempe-
raturah (preizkus pri -5°C).
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 AEB®, Sopro AEB® Dichtband, Sopro AEB® Dichtecke 
innen und außen, 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 lepilno in 
tesnilno malto na območju prekrivanja.
MPA Dresden: Požarna odpornost DIN 4102: razred B2
Lizenz: EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS R sehr emissionsarmPLUS

Varnostna
navodila

Komponenta A (prašnata komponenta):
Vsebuje cement. Z vlago/vodo reagira močno alkalno.
Označevanje v skladu z Uredbo o nevarnih snoveh / direktivami ES:
Simbol za nevarnost: Xi dražeče, nevarna sestavina: Portlandski cement
Obvestilni stavki o nevarnostih (R stavki):
R 41 Nevarnost hudih poškodb oči
Varnostni nasveti (S-stavki)
S 2 Hraniti izven dosega otrok..
S 22 Ne vdihavati prahu
S 24/25 Izogibajte se stiku s kožo in očmi
S 26 Če pride v oči, takoj sperite 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 ZP 1 · Nizka vsebnost kromatov s skladu z Direktivo št. 1907/2006/ES, Priloga XVII
Komponenta B (tekoča komponenta):
Sopro TurboDichtSchlämme komponenta B ni nevarna snov v smislu Direktive o nevarnih snoveh. Upoštevati je treba običajne 
varnostne ukrepe pri ravnanju z gradbenimi materiali/kemikalijami.
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CPR-DE3/0823.1.deu

EN 14 891:2013
Sopro Turbo-DichtSchlämme 2-K TDS 823

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymer-
modifi ziertem Zementmörtel (CM) für die Anwendung unter keramischen 

Fliesen- und Plattenbelägen für Wand und Boden im Außenbereich und 
in Schwimmbecken (verklebt mit Klebstoff  C2 nach EN 12 004)

Anfangshaftzugfestigkeit ≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser ≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung ≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser ≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung ≥ 0,5 N/mm²
Wasserundurchlässigkeit keine Penetration
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen ≥ 0,75 mm

Freisetzung gefährlicher Substanzen siehe SDB

0761

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74 – 65203 Wiesbaden (Germany)

www.sopro.com


