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ÁÁÁLLLTTTAAALLLÁÁÁNNNOOOSSS   TTTUUULLLAAAJJJDDDOOONNNSSSÁÁÁGGGOOOKKK   

A Soripon
®

Expressz önterülõ, gyors-
kötõ aljzatkiegyenlítõ

 

cementbázisú, 
szürke, homogén por, az elõírt 
mennyiségû vízzel megkeverve jó ön-
terülõ képességû, gyorskötõ, megszilár-
dulása után vízszintes, kemény, sima 
felületet biztosító anyag.  

A Soripon
® 

Expressz nagyobb mecha-
nikai és kültéri igénybevételeknek is 
megfelel.   

AAALLLKKKAAALLLMMMAAAZZZÁÁÁSSSIII   TTTEEERRRÜÜÜLLLEEETTT 

A Soripon
®

Expressz betonfelületek 
kültéri és beltéri kerámiaburkolatok, vagy 
egyéb merev burkolatok, PVC, 
padlószõnyeg, valamint ragasztott 
parketta alatti, padlófûtés fölötti 
aljzatkiegyenlítésére alkalmas.    

FFFEEELLLHHHAAASSSZZZNNNÁÁÁLLLÁÁÁSSS   MMMÓÓÓDDDJJJAAA   
A Soripon®Extra   aljzatkiegyenlítõ 
habarcs csak tiszta (zsírtól, olajtól, portól 
és mindenféle más szennyezõdéstõl 
mentes), legalább C 12 szilárdságú 
alapfelületre hõérlelt vagy természetes 
szilárdulású aljzatbeton, könnyû

 

beton, 
Soriplan BJ-vel vagy hasonlóan szilárd 
cementhabarccsal simított felület, stb. 
kerülhetnek. A betonalap dilatációit az 
aljzatkiegyenlítõ rétegen

 

át kell vezetni. 
Egybe függõ felületen a 
Soripon®Expressz   aljzatkiegyenlítést 
legalább 25 m2-enként (ill. ha a felület 
átlója 7-8 m-nél nagyobb) dilatálni kell. 
Felhordás elõtt alapozó használata 
szükséges.      

Alapozás  

A Soripon
® 

Expressz felhordása elõtt 
az alapfelületet háromszoros 
mennyiségû vízzel hígított Soripon® 
alapozó emulzióval kell alapozni. 
Anyagszükséglet: 0,2 - 0,4 kg/m2 
hígított emulzió a felület 
szívóképességétõl függõen (0,05 - 0,10 
kg/m2 hígítatlan alapozóra számítva ).  
Nagyobb mechanikai igénybevételnek 
kitett padlószerkezet esetén az 
aljzatkiegyenlítõnek is nagyobb 
tapadósszilárdságot kell teljesítenie. 
Ilyen esetekben a Soripon® Expressz 
alapozásához a Barra® Emulziót 
javasoljuk.  
Nagyobb mechanikai igénybevételnek 
kitett padlószerkezet esetén az 
aljzatkiegyenlítõnek is nagyobb ta-
padó szilárdságot kell teljesítenie. 
Ilyen esetekben a  
Soripon® Expressz    alapozását Barra 
Emulzióval  kell elvégezni  

Habarcskészítés 

A Soripon
® 

Expressz keverését cél-
szerû lassú fordulatszámú fúrógépbe 
befogott keverõszárral végezni, 1 kg 
szárazanyagot kb. 0,25 liter hideg 
vízzel csomómentes, homogén, híg-
folyós habarccsá keverjük. A szá-
razanyagot az elõírt mennyiségû vízbe, 
állandó keverés mellett (kb. 2 perc) 
folyamatosan adagoljuk. A be-kevert 
Soripon® Expressz aljzatki-egyenlítõt 
kb. 2 percig pihentetni kell. A 
habarcsot pihentetés után újra 
átkeverjük, majd felöntjük. A bekevert 
habarcsot 20 percen belül fel kell 
használni. Javasolt keverési arány: kb. 
6 - 6,5 liter vízhez 25 kg poranyag 
(egy zsák )        
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SSSOOORRRIIIPPPOOONNN®®®   

EEEXXXPPPRRREEESSSSSSZZZ   

                   
Habarcs felhordása 
A leírtak szerint elõkészített aljzatra az 
alapozást követõ kb. 30 - 40 percen belül, 
de feltétlenül az alapozó teljes 
megszáradása elõtt fel kell hordani a 
bekevert habarcsot (ún. „nedves a 
nedvesre” technológia). Az alapozó 
száradási ideje a helyi körülményektõl 
jelentõsen függ (léghõmérséklet, 
szellõzés, stb.). A megkevert habarcsot 
lehetõleg folyamatosan

 

és egyenletesen 
kell az aljzatra felönteni, majd 
rozsdamentes acél vagy mûanyag 
glettvassal a felületen szétteríteni. A 
szétterítésnél adódó anyagfodrosodás az 
anyag önterülõ képessége miatt 
kiegyenlítõdik. Az aljzatkiegyenlítõ 
habarcsot csak +10 °C - +28 °C közötti 
aljzat és léghõmérséklet esetén 
alkalmazzuk. A Soripon® Expressz 
habarcsot legalább átlagosan 2-3 mm-es 
rétegvastagságban kell felhordani, bár 
simítással helyenként 1,0 mm alatti, 
vékony réteg is létrehozható. Maximális 
átlagos rétegvastagság egy rétegben 5 
mm (min. 2, max. 15 mm). A kötés és 
szilárdulás üteme a környezeti 
tényezõktõl - fõleg a hõfoktól – erõsen 
függ, de 20 °C körüli hõmérsékleten az 
aljzatkiegyenlítés 2-3 óra elteltével 
járható, 24-48 óra, múlva burkolható.  
A kész bevonatot 2 hétig erõs napsütéstõl, 
huzattól és fagyhatástól védeni kell.     

EEEGGGÉÉÉSSSZZZSSSÉÉÉGGG---ÉÉÉSSS   
KKKÖÖÖRRRNNNYYYEEEZZZEEETTTVVVÉÉÉDDDEEELLLEEEMMM      

A Soripon®Expressz habarcs felhaszná-
lása során a cementre, ill. a cement-
habarcsra vonatkozó elõírásokat kell 
figyelembe venni.  
Az említett más termékek ilyen irányú 
tudnivalóit gyártmányismertetõik, ill. 
göngyölegeik címkéi tartalmazzák.          

Az egészséget nem veszélyeztetõ 
munkavégzés feltételei: 
S 22   -  Az anyag porát nem 
szabad belélegezni 
S 24/25  -  Kerülni kell a bõrrel 
való érintkezést és a szembejutást. 
Munkahelyi megengedett 
határkoncentráció:    (totálpor) max. 
10 mg/m3  

Általános védõ és higiéniai 
intézkedések tekintetében a szakmai 
biztonsági elõírásokat kell 
figyelembe venni.  

Tûzveszélyességi osztály:   
A poranyagok nem tûzveszélyesek, 
tûzveszélyességi osztály "E".  

Veszélyességi besorolás:   

 

R 36/38 - Szem- és bõrizgató 
hatású 
R 43   - Bõrrel érintkezve 
túlérzékeny- séget okozhat 
(szenzibilizáló hatású lehet)   

CCCSSSOOOMMMAAAGGGOOOLLLÁÁÁSSS,,,   TTTÁÁÁRRROOOLLLÁÁÁSSS,,,   
SSSZZZAAAVVVAAATTTOOOSSSSSSÁÁÁGGG   
Csomagolás: 
A Soripon®Expressz poranyag 25 
kg-onként mûanyag betétes 
papírzsákban, kerül forgalomba. 
Tárolás: 
A Soripon®Extra hûvös, száraz, 
fedett helyen, A poranyagokat 
tárolás, szállítás során víztõl és 
nedvességtõl

 

(párától) védeni kell.                                       

MMMAAAGGGYYYAAARRR                              
TTTEEERRRMMMÉÉÉKKK                        

          

Gyártmányismertetõnk 

 

Legjobb tudásunk szerint 

Készült 2007  március 

és az újabb ismertetõ

 

megjelenéséig érvényes. 

A változtatás jogát  

Fenntartjuk! 

Vevõszolgálatunk

 

Személyes, írásbeli és  

Telefonon történõ 

 

Érdeklõdés esetén is 

 

Készséggel ad  

Felvilágosítást. 

Felhívjuk szíves figyelmét,

 

Hogy a termék 

Felhasználásával  

Kapcsolatban garanciális 

Igény, csak a jelen 

Kiadvány elõírásainak 

Betartása esetén 

Érvényesíthetõk. 
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