
 

Obj. č. 
447 

Sopro FD 447 
FlexDispersion 
 
Disperse pro zušlechtění tenko- a středněvrstvých lepících malt Sopro. 
Adheze a plasticita zušlechtěných malt je výrazně zlepšena.  
 
§ po zhotovení vysoce plastických a flexibilních systémů 
§ na stěny a podlahy 
§ do interiérů i exteriérů 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasti použití 

Jako přídavek do záměsové vody do Sopro tenko- a středněvrstvých cementových malt na obklady a 
zušlechtění Sopro Haftschlämme. Díky minimálnímu zápachu vhodná pro použití do interiérů. 

⇒ Pro zvýšené termické zatížení podkladu např. podlahové vytápění, balkony, terasy, fasády 

⇒ Ve vlhkých a mokrých prostorech 

⇒ Na těžce savé a hladké podklady, na staré obklady 

⇒ Při pokládce a lepení velkoformátových obkladů a dlažeb 

⇒ Při pokládce na 3 měsíce starý beton, lehčený beton, pórobeton (v interiéru), prefabrikáty 
apod. 

⇒ Při lepení kritických obkladů/dlažeb  - např. slinutá dlažba 
Při pokládce přírodního kamene používat pouze v případě, že není citlivý na změnu barevného odstínu. 

Vhodné podklady: Beton a  lehčený beton min. 3 měsíce starý; pórobeton (v interiéru), vyspárované 
zdivo s rovným povrchem, cementové, vápenocementové a sádrové omítky; tvrzené polystyrénové 
desky; vytápěné podlahové konstrukce (cementové a anhydritové potěry); asfaltové potěry; 
sádrokarton, sádrokartonové a sádrovláknité desky; 

Teplota zpracování zpracovatelnost od +5°C do max. +30°C (podklad, vzduch, materiál) 

Použití koncentrátu 

 Suchá malta (kg) Voda - max. (lit) Sopro FD 447 

Sopro Fliesenkleber FK 606 25 5,0 2,5 

Sopro Fliesenfest schnell FF 451 25 

5 

4,0 - 5,0 

0,8 - 0,9 

2,5 

0,5 

Sopro Trass TR 425 25 2,5 2,5 

Sopro Haftschlämme HS 448 25 5,5 - 6,0 2,5 

Sopro´s No1 weiss 996 25 

5 

6,0 - 6,5 

1,2 - 1,3 

2,5 

0,5  

Čištění nářadí Nářadí očistěte bezprostředně po použití vodou. 

Skladování v neporušeném a uzavřeném obalu, chránit před mrazem 

Balení  120 kg sud, 5 kg kanistr, 1 kg dóza 
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Vlastnosti 
Díky přidání Sopro FlexDispersion je adheze mezi podkladem, odkladem a dlažbou výrazně zlepšena. 
Napětí v podkladu je odbouráno, přídržnost a smyková pevnost  je zlepšena. Difúzní vlastnosti malt 
nejsou změněny. plasticita zušlechtěných malt.  

Příprava podkladu Řiďte se pokyny na přípravu podkladu a zpracování tenko a středněvrstvých malt Sopro. 

Zpracování 
Sopro FlexDispersion se přidá v požadovaném poměru do záměsové vody a důkladně promíchá. Poté 
se takto připravená záměsová voda použije pro přípravu malt Sopro. 

Ztuhlá malta se nesmí v žádném případě vodou nebo čerstvou maltou znovu rozmíchávat. 

Pokyny pro Vaší bezpečnost 

Podle normy není označení povinné.  

Při použití respektovat běžné předpisy pro práci se stavebními hmotami/chemikáliemi. 

Přiřazené S-věty:    

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.                

 
Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke 
konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický 
poradenský servis. Nejnovější verzi tohoto technického listu naleznete na www.sopro.cz  

Aktualizace: 06.02.2009 
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