
Cementová, biela flexibilná malta pre osádzanie a pokladanie obkladov a 
dlažby, ako aj dlaždíc z prírodného kameňa. 
Nízky obsah chromitanov podľa Smernice (ES) č. 1907/2006, príloha XVII.

■	 zodpovedá smernici „Flexibilná malta“a 
 požiadavkám C2 TE S1 podľa EN 12 004
■	 obzvlášť pre sklenené mozaiky
■	 pre bazény
■	 dobré vlastnosti pre spracovanie
■	 vysoká pevnosť
■	 dlhá doba lepivosti
■	 pre vnútorné a vonkajšie použitie

Oblasti použitia 

Vhodné podklady

Pomer zmiešania

Hrúbka vrstvy

Doba zrenia

Doba spracovania

Doba na lepenie

Možnosťť prechodu / 
škárovania

Zaťažiteľnosť

Časové údaje

Teplota pri spracovaní

Spotreba

Náradie

Skladovanie

Forma dodania

Sopro ’s No.1 weiss
Flexkleber

www.sopro.sk

Pórovinové, kameninové dlaždice, dlaždice z jemnej kameniny, keramické hrubozrnné dlaždice, betónové 
tvarovky, prírodný opracovaný kameň. Mimoriadne vhodné pre sklenené mozaiky. Pre prírodný opracovaný 
kameň, mimoriadne citlivý na zmenu sfarbenia, ako napr. kryštalický mramor (Carrara Bianco, Thassos a pod.), 
odporúčame Sopro MarmorFlexKleber. Bazény, operačné miestnosti, únikové cesty, balkóny, terasy, fasády. Na 
dosiahnutie farebne jednotných škár pri pokladaní mozaiky existuje možnosť vyškárovania takisto so Sopro’s 
No. 1 weiss (biele).*

Betón, ľahčený betón, minimálne 3 mesiace starý; cementové potery; potery so síranom vápenatým 
(anhydritové a tekuté anhydritové potery); potery z tekutého asfaltu; suché potery; vyhrievané podlahové 
konštrukcie (cementové potery a potery so síranom vápenatým); staré, pevné keramické dlaždice, dlaždice z 
prírodného kameňa, terazza alebo betónových tvaroviek; suché sadrové priečky, sadrokartónové a sadrové 
vláknité panely; vyškárované rovné murivo (nie zmiešané murivo); omietkové a murivové pojivá; cementové 
a vysoko hydraulické vápenné omietky; sadrové omietky; panely z tvrdej peny. Tesnenia zo Sopro Flächen-
Dicht flexibilné, Sopro Dichtschlämme Flex 1-K, Sopro Dichtschlämme Flex 1-K rýchla alebo Sopro Dicht-
schlämme Flex 2-K.

8,5 - 9,0 l vody : 25 kg Sopro ’s No.1 weiss

maximálne 5 mm v zhutnenom maltovom lôžku

3 - 5 minút

cca 4 hodiny; stuhnutá malta sa nesmie opätovne pripraviť na spracovanie s vodou, ani s čerstvou maltou

cca 30 minút

najmenej po 24 hodinách alebo po vytvrdnutí malty, v oblasti podlahy zabezpečiť opatrenia na rozloženie 
záťaže

po cca 3 dňoch; v priemyselných objektoch a bazénoch po 28 dňoch, na podlahové vykurovanie po 14dňoch

vzťahujú sa na normálny teplotný rozsah od +23 °C a 50 % relatívnu vlhkosť vzduchu.   
Vyššie teploty uvedené časy skracujú, nižšie ich predlžujú.

od +5 °C do maximálne +30 °C spracovateľné, v chladných ročnom období odporúčame na vonkajšie prie-
story použiť rýchlo tvrdnúcu Sopro maltu na tenkovrstvové lôžka.

cca 1,1 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy 

Miešacia habarka, ozubená lyžica s príslušným ozubením do veľkosti zubov 12 mm;    
Náradie vyčistite vodou bezprostredne po použití.

v neotvorenom originálnom obale v suchu na palete skladovateľné cca 12 mesiacov

25 kg vrece

* Nezabudnite pritom na mierne hrubšie plochy škár a mierne tmavší stupeň belosti škár 
v porovnaní pri použití bielych Sopro škárovacích mált. 



Vysoká flexibilita v súlade so smernicou „Flex malta“, veľmi dobrá kontaktná priľnavosť, vysoká trvanlivosť a vysoká schopnosť 
zadržiavať vodu, odolnosť voči vode, odolnosť voči stredaniu mrazu a topenia, veľmi veľká výdatnosť, dlhý čas na lepenie.
Pri pokládke zadnou stranou lepenej sklenenej mozaiky nie je vylúčené, že vlastnosti zadnej strany, v tvare tkanív a ich ustále-
nej hmotnosti alebo celoplošné nanesenie, majú vlastnosti, ktoré môžu zhoršiť lepiaci účinok z flexibilného lepidla. Z pravidla 
výrobcovia takúto zadnú stranu sklenenej mozaiky označia olepením, ktorou sa tieto mozaiky prilepia. Pokiaľ tieto údaje výrobcu 
chýbajú, musia byť zadné strany sklenenej mozaiky testované v ojedinelých prípadoch ohľadom odolnosti proti vlhkosti a alkáli-
am; bez skúšky obsahujúcich látok každej sieťky zadných strán nemožno zaručiť pokládku bez poškodenia. Prosím obráťte sa 
ohľadom skúšky na naše technické oddelenie.

Podklady musia byť čisté, suché, pevné, nosné, tvarovo stabilné, a zbavené látok znižujúcich priľnavosť. Existujúce trhliny v pote-
roch sa musia zaliať živicou Sopro GießHarz. Nerovné povrchy sa dajú vyrovnať so Sopro stierkou na opravy, Sopro rýchlou stier-
kou alebo Sopro vyrovnávacou trasovou maltou, v oblasti podlahy so Sopro tekutou stierkou 15 plus, Sopro tekutou stierkou 30 
maxi, Sopro anhydritovou tekutou stierkou alebo Sopro tekutou stierkou s vláknami.
Cementové potery musia byť 28 dní staré a suché. Na potery vyrobené zo Sopro Rapidur® B1 je možné pokladať dlaždice už po 
cca12 hodinách. Vápenno-sulfátové potery (anhydritové a liate anhydritové potery) musia vykazovať obsah vlhkosti ≤ 0,5 CM-% a 
musia byť dostatočne obrúsené, odsaté a ošetrené základom. Na drevené podklady musia byť pred nanesením dlaždíc preložené 
Sopro izolačné dosky. Liate asfaltové potery musia byť pieskované.
Vykurované cementové a vápenno-sulfátové potery musia byť pred pokladaním nahriaté :     
cementové potery ≤ 2,0 CM-%, vápenno-sulfátové potery ≤ 0,3 CM-%.
Sadrové omietky musia byť suché, v jednej vrstve a nesmú byť leštené alebo vyhladené.    
Platia príslušné normy, smernice a odporúčania, ako aj všeobecne uznávané pravidlá techniky.

Sopro základný náter: cementové potery, potery so síranom vápenatým (anhydritové a liate anhydritové potery), suché 
potery, sadrové priečky, sadrokartón/stykové škáry a stierky, sadrové vláknité panely, sadrové omietky, silne alebo rôzne sajúci 
pórobetón (interiéry), cementové a vápenno-cementové omietky, omietkové a murivové pojivá, vyškárované murivo.
Sopro HaftPrimer S: hladké podklady a podklady s uzatvorenými pórmi, ako napr. staré obklady, dlaždice z terazza, prírodné-
ho kameňa  a umelého kameňa; staré zvyšky lepidla z PVC alebo kobercových podláh.
Bez základného náteru: betón, ľahčený betón, dosky z tvrdej peny; pevné, rovnomerne sajúce, minerálne podklady

Dajte do čistej nádoby  8,5 - 9,0 l vody a intenzívne ju rozmiešajte s 25 kg Sopro ’ s No. 1 weiss Flexkleber bielym flex. lepidlom tak, 
aby nevznikli hrčky, až kým sa nedosiahne konzistencia na spracovanie. Po dobe zretia 3-5 minút ešte raz poriadne premiešajte.
Najskôr hladiacou lyžicou naneste kontaktnú vrstvu, potom pomocou vhodnej ozubenej lyžice natiahnite hrebeňové lôžko (uhol 
náradia 45-60°). Naneste len toľko malty, na koľko sa dajú v rámci času na lepenie (30 minút) položiť dlaždice. Dlaždice vložte pod 
tlakom, zasuňte a vyrovnajte. Sieť škár pred vytvrdnutím malty vyškrabte a povrch umyte. 

Pri osádzaní a pokladaní sklenenej mozaiky v oblastiach pod vodou a trvalo mokrých, ako napríklad verejné sprchy, parné sauny, 
alebo podobné objekty, sa Sopro‘s No.1 weiß 996 zušľachtí s 10 % Sopro Flex-Dispersion FD 447 – 2,5 litra na 25 kg vrece. Voda na 
zmes sa zníži potom o potrebné množstvo flexibilných disperzií a pri 25 kg nádobe to činí 6,0 – 6,5 litra vody.

Technická Univerzita v Mníchove: EN 12 004: C2 TE S1; Všeobecné skušobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) v spoje-
nom systéme so Sopro DichtSchlämme Flex 1-K a Sopro DichtSchlämme Flex 1-K schnell

Obsahuje cement. Reaguje silne alkalicky s vlhkosťou/ vodou.
Označovanie podľa Vyhlášky o nebezpečných látkach: 
symbol nebezpečenstva: Xi dráždivy, Nebezpečná zložka: Portlandský cement

Upozornenia na nebezpečenstvá (R – vety)  Bezpečnostné rady (S vety)
R 37/38   Dráždi dýchacie orgány a pokožku   S 2          Nesmie sa dostať do rúk deťom.
R 41          Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zraku  S 22           Prach nevdychujte
                                                                                                                                      S 24/25     Zabráňte styku s pokožkou a očami
GISCODE ZP1                                                                                                      S 26            V prípade vniknutia do očí ich okamžite vypláchite
Nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,                                      dôkladne vodou a vyhľadajte lekára
 príloha XVII.                                                                                                             S 37/39     Pri práci používajte vhodné ochranné rukavice 
                                                                                                                                                         a ochranu očí/tváre
                                                                                                                                      S46             Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a
                                                                                                                                                          ukážte obal alebo označenie

Pokyny pre Vašu 
bezpečnosť

Údaje obsiahnuté v týchto informáciách sú opisom produktu. 
Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich skúseností 
a skúšok a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov 
nie je možné vyvodiť žiadne nároky na odškodnenie. V prípa-
de potreby sa prosím obráťte na naše technické poradenst-
vo. Najaktuálnejšiu verziu uvedených informácií k produktu, 
ako aj príslušný platný bezpečnostný list podľa Vyhlášky ES 
1907/2006, nájdete na stránke www.sopro.sk .

Príjem objednávok, technické poradenstvo, výroba a distribúcia
Sopro Bauchemie GmbH, Austria 
Weidenweg 14
A-8330 Feldbach
Telefón: +43 (0) 3152 4711-0 
Fax: +43 (0) 3152 4693
e-mail: werk@sopro.at

Vedenie spoločnosti, vedenie distribúcie, marketing a správa
Sopro Bauchemie GmbH, Austria 
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefón: +43 (0) 7224 671 41-0 
Fax: +43 (0) 7224 671 81
e-mail: marketing@sopro.at

www.sopro.sk
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Vlastnosti

Príprava podkladu

Základný náter

Spracovanie

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Lagerstraße 7 – 4481 Asten(Austria)

www.sopro.at
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EN 12004:2007 + A1:2012
Sopro’s No. 1 weiss 

Vylepšená, cementová malta pre prácu s dlaždicami a doskami 
v interiéroch a exteriéroch na steny a podlahy

Správanie sa pri požiari   Trieda E
Pevnosť v spoji ako:
Priľnavosť po skladovaní v suchu                      ≥ 1,0 N/mm2

Odolnosť pevnosti pre:
Priľnavosť po skladovaní vo vode                      ≥ 1,0 N/mm2

Priľnavosť po skladovaní v teple                      ≥ 1,0 N/mm2

Priľnavosť po skladovaní pri striedaní                      ≥ 1,0 N/mm2

nízkych a vysokých teplôt 
Uvolňovanie nebezpečných látok                pozri bezpeč. list

Oblasti pod vodou a  
trvalo mokré

Skúšobné osvedčenia

1320


