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2Sopro VS 582 – Vario flytspackel

Flytspackelmassa, snabbhärdande, cementbaserad,  
fiberförstärkt med 2-i-1-recept.
Kan användas som planspackel eller som fallspackel  
Enkel att använda med variabel tillsatts av vatten för olika 
konsistens.

 Tjocklek: 3–70 mm i fast konstruktion för golv  
inom och utomhus 2)

 2-in-1 recept: lämplig för både fall och planspackling

 Tryckstyrka efter 28 dagar:  
ca. 35 N/mm² (fallbyggnad)

 Böjdraghållfasthet efter 28 dagar:  
ca 7 N/mm² (fallbyggnad) 

 Självnivellerande egenskaper

 Utmärkta egenskaper för fallbyggnad

 Flexibel, fiberförstärkt 

 Pumpbar

 Lämplig för att spackla på trägolv 

 Lämplig för golvvärme

 Lång öppentid: 30 – 40 minuter 

 Gångbar: 2 – 3 timmar

 Plattsättningsbar: 2-3 timmar
Film om Sopro VS 582 som 
appliceras på träunderlag
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1) Upp till 70 mm i fast kontakt med underlaget.
2) Vid utomhusanvändning måste de spacklade ytorna tätas med lämplig 

tätning (t.ex. Sopro TDS 823, Sopro DSF 423/523, Sopro AEB 639).  
Vid utomhusanvändning måste Sopro VS 582 lackeras med Sopro HF-L 
513 och kvartssand (för halksäkerhet) om det ska användas som färdig 
golvbeläggning. 
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Användning 

För användning som antingen självnivellerande spackling 
eller fallbyggnad genom justering av konsistensen. 
Fallbyggnad kan ske med fall på upp till 4% (ca 4 cm/m) i 
t.ex. våtrum, på balkonger eller andra ytor. Den spacklade 
ytan kan beläggas med t.ex. keramiska beläggningar, 
natursten, textilmattor, plastmattor, linoleum och parkett. 
Idealiskt som underlag för efterföljande applicering av 
vattentäta membran. För användning inomhus och 
utomhus. Vid utomhusanvändning krävs att spacklet  
täcks med ett tätskikt.

Lämpliga underlag

Cementbaserade slipsatser, obehandlad betong som är 
minst 3 månader gammal. Fastsittande gamla keramik 
beläggningar, natursten och terrazzo samt träunderlag 
utan vidhäftningshämmande yta.

Beläggningsbar

 Efter 2 – 3 timmar för plattsättning med Keramik 

 Efter 24 timmar för beläggning med Natursten

För plastmattor, heltäckningsmatta av textil, laminatbe-
läggningar, parkettbeläggningar och träblocksbeläggningar 
varierar den högsta tillåtna fukthalten.

(≤ 1,8 % CM) ska bekräftas genom CM-mätning över  
hela tvärsnittet av avjämningsmassan före applicering av 
golvbeläggningen.

Empiriska värden för att uppnå detta – spacklets tjocklek, 
med förbehåll för applicering på torrt underlag är följande:

Fallbyggnad
3 – 5  mm tjocklek 1 dag
5 – 10  mm tjocklek 1-3 dagar
10 – 25 mm tjocklek 3-7 dagar
25 – 40 mm tjocklek 7-14 dagar

Planspackling
3 – 5 mm tjocklek 1 dag
5 – 10 mm tjocklek 1-3 dagar
10 – 25  mm tjocklek 3-9 dagar
25 – 40  mm tjocklek 9-21 dagar

Draghållfasthet med 5 liter vatten/säck
1d ≥1,5 N/m²
3d ≥ 2,0 N/m²
7d ≥ 2,5 N/m²
14d ≥ 3,0 N/m²

Möjlig beläggningstjocklek
3 – 70 mm i fast konstruktion (ej flytande konstruktion)

Blandning

 Självnivellerande: 4.75 – 5.25 ltr vatten

 Fallbyggnad: 3.5 – 4.0 ltr vatten

 Klassificering eft. 28 dagar 

 Fallbyggnad CT-C35-F7 

 Självnivellerande CT-C25-F5

Öppentid 
30 – 40 min

Gångbar  
Efter 2 – 3 timmar

Åtgång 
Ca 1.7 kg/m² per mm

Testat för rullande hjul(kontorsstolar) 
Lämplig enligt SS-EN 12529 vid minst 3 mm´s tjocklek

Lagring 
Ca 12 månader i torr miljö

Förpackning 
25 kg säck

Speciella egenskaper

Sopro VS 582 på 22mm brädgolv

Brädgolv måste säkerställas att vara permanent torrt. 
Konstruktionen ska vara luftad på undersidan samt vara 
väl fastskruvad i regelverk. Om golvet är gammalt kan det 
behöva efterskruvas för att önskad hållfasthet ska uppnås 
innan de systemlösningar som visas på kommande sidor 
appliceras.

Regelavstånd under brädor ska vara högst cc 60 cm.

Sopro VS 582 utomhus

Utomhus ska Sopro VS 582 täckas av lämpligt tätskikt  
exempelvis Sopro TDS 823, Sopro DSF RS 623, Sopro  
AEB 639.

Vid användnings som slitskikt kontakta teknisk service.

Sopro VS 582 i källare

Sopro VS 582 kan användas i källare byggda före 1980. 
Vid okänd mängd tillskjutande fukt eller där man konsta-
terat att kapillärbrytande dräneringslager saknas ska Sopro 
ESG 868 användas som spärrskikt under Sopro VS 582  
(se sidorna 8–9).
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Underlag
Målade underlag 
Målade underlag där färg lossnat så ska färgen slipas bort 
från golvet. Sitter däremot färgen bra i underlaget fungerar 
Sopro GR 701 som rengöring. Gör noggranna kontroller av 
färgens vidhäftning och följ försiktighetsprincipen att hellre 
ta bort än att låta sitta kvar.

Underlag med rester av bitumen  
och pappers rester 
ska skrapas/fräsas bort, rester i betongens porer kan vara 
kvar då Sopro ESG 868 används (se sidan 7).

Golvgipsskivor 
Bör inte användas som underlag. Om dessa används  
skall de vara limmade och inte skruvade. Avlägsna helst 
golvgipsskivor och avjämna direkt mot spånskiva eller  
brädgolv enligt instruktioner på sidan 12, 13.

PVC mattor 
Vi rekommenderar att mattan avlägsnas då det är svårt  
att veta om mattan är av industrikvalite eller inte.

Linoleummattor 
Skall avlägsnas

Limrester 
Kan vara manga typer och är därför svårt att svara på  
om dessa kan vara kvar eller inte. Rekommendationen  
är att fräsa bort alla typer av limrester. I undantagsfall är  
det möjligt att använda Sopro ESG 868 på torra, hårda  
fastsittande limrester.

Spånskiva, OSB, Plywood (ej form plywood) 
Se instruktioner på sidan 13.

Brädgolv 
Se instruktioner på sidan 11.

Betong 
Se instruktioner på sidan 5 – 7.

Betong med tillskjutande fukt 
Se instruktioner på sidan 8.

Cementbaserade underlag generellt 
underlaget ska vara hårda och fasta samt fria från  
vidhäftningshämmande medel. Betonghud, löst sittande 
delar, slipsatser med dålig hållfasthet, fästmassor med  
dålig hållfasthet ska avlägsnas.

Sopro GR 701 
Rengöringsmedel

Milt, alkaliskt rengöringsmedel för att 
ta bort allmän, hårt fastsittande smuts, 
föroreningar av olja, fett och andra 
föroreningar, gamla golvvårdsmedel, 
vaxskikt, gummi, sot och mycket annat.

 För beläggningar av keramik-,  
natur- och betongsten

 Rengör kraftfullt

 Lämpar sig speciellt för den första 
rengöringen

 För rengöring när du lägger keramik på keramik

Leveransform:  
Flaska 1 l

Sopro ESG 868 
Epoxi förseglingsprimer

Lösningsmedelsfritt, 2-komponenters 
förseglingsskikt för förbehandling  
av ytan av i synnerhet nya och/eller  
fuktiga golvavjämningar som monte-
rats i fast kontakt med underlaget.

 Golv

 Inom- och utomhus

 Mycket slitstark och kemikaliebeständig

Leveransform: 
Hink 18 kg (kombinationsbehållare komponent A och B)
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Spackling av betongunderlag

Sopro GD 749

Betong

Sopro VS 582  
(3 – 70 mm)

Ytan på Sopro VS 582 ska täckas av plattsättningsystem, matta, löst trägolv eller en SoproDur Epoxilack + kvartsand.

För Sopro VS 582 kan konsistensen varieras så att du kan 
använda det som ett självnivellerande flytspackel eller som 
fallbyggnadsmassa. Betongunderlag ska vara rena, starka 
(betong >1,5 N/mm²) och fria från vidhäftningshämmande 
ämnen innan spackling utförs. Många gånger är golven 
gamla och nedsmutsade med gammalt lim eller bitumen 
och måste då specialbehandlas. Många gånger har golven 
även sprickor eller kanske tillskjutande fukt som problem-
ställning (se sidorna 6–9). 

Skapa alltid en grov struktur på betongens yta genom 
slipning, blästring eller liknande. Nedsmutsade underlag ska 
skrapas, fräsas, bilas eller behandlas genom rengöring av 
lämpligt slag.

Sopro VS 582 kan användas i dessa system med tjock-
leken 3 – 70mm inom eller utomhus. Används produkten 
utomhus ska den alltid täckas av ett tätskiktssystem (Sopro 
AEB 639, Sopro TDS 823, Sopro DSF RS 623).  Elektriska 
värmegolv kan adderas och Sopro VS 582 ska då täcka 
kablarna till osynlighet (ca 5mm ovan kabel) eller vid vatten-
buren värme med ca 20mm.
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Sprickor

Sopro PG-X 1188

Sopro GD 749

Betong med sprickor

Sopro SH 649

Ytsprickor sågas upp med rondell och tätas med Sopro SH 649. För extra säkerhet kan sprickan delas upp var 20;e cm där ett 
tvärsnitt sågas och armeras med armeringsbyglar. Vid genomgående sprickor i konstruktionsbetong skall dessa alltid injekteras.  

I alla underlag som ska avjämnas där sprickor förekommer 
ska Sopro PG-X 1188 användas. Sprickor ska bedömas om 
dessa påverkar konstruktionens hållfasthet. Sprickor som  
är genomgående i konstruktionen ska injekteras.

Sprickor av enklare karaktär kan repareras med Sopro  
SH 649.

Sopro VS 582  
(3 – 70 mm)
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Exempelvis limrester, bitumen

Sopro PG-X 1188

Sopro QS 511

Sopro ESG 868

Sopro ESG 868

Nätet Sopro PG-X 1188 rullas ut över golvet och överlappar 
varje våd med 5cm. Nätet avslutas ca 3cm från väggar och 
andra uppåtgående byggnadsdelar. Det är inte nödvändigt 

att limma eller sätta fast nätet mot golvet då det sjunker 
mot botten av spacklet. 

I modellen ser vi produkten Sopro ESG 868 som effektivt hindrar ämnen likt bitumen eller annan vätska att ta sig igenom 
skiktet. Sopro ESG 868 blandas och rakas ut på golvet (0,5kg/m²) samt rollas för att fördela vätskan jämnt. Efter 12 timmar 
men inom 24 timmar påförs lager nummer två med 0,5kg/m² som också beströs med Sopro QS 511 (ca1kg/m²) för att skapa 
god vidhäftning för kommande lager. 

Betong med vidhäftnings- 
hämmande medel

Sopro VS 582  
(3 – 70 mm)
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Tillskjutande fukt
Vanligtvis gäller detta källare byggda före 1980 eller t ex 
terrasser utan kapillärbrytande lager. Sopro ESG 868 kan 
appliceras på lätt fuktiga underlag(upp till 99%RF).

Vid tillskjutande fukt kan Sopro ESG 868 användas så länge inte blankt vatten (flytande fas) förekommer.  
Hållfastheten i betongens yta ska vara minst 1,5 N/mm² och den ska vara minst 3 månader gammal.

Sopro VS 582  
(3 – 70 mm)

Tillskjutande fukt

Sopro ESG 868

Sopro ESG 868

Betong

Sopro QS 511

Sopro PG-X 1188
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Tillskjutande fukt
Vid val av tätskiktsuppbyggnad på befintliga eller nygjutna 
betongplattor på eller under marknivå behöver följande 
förutsättningar beaktas

 Saknas underliggande isolering uppstår en fukttransport 
från mark till betong, förhöjda fuktnivåer upp till en 
relativ fuktighet om 100% är förväntade  

 Är det känt vilken typ av underliggande fyllnadsmaterial 
som finns och dess dräneringsförmåga, saknas kapillär-
brytande skikt ökar fuktbelastningen på tätskiktsupp-
byggnaden

 Finns det ett vattentryck i grundläggningen, vattentryck 
kan till exempel påverka vidhäftningen mot underlaget.

Om någon av ovanstående belastningar finns på grund-
läggningen behöver tätskiktsuppbyggnaden anpassas för 
att säkerställa vidhäftning, begränsa fukttransporten samt 
därmed säkerställa tätskiktsuppbyggnadens funktion och 
beständighet. 

Efter applicering av en tätskiktsuppbyggnad kommer 
fuktnivå i betongen att öka. Detta ställer krav på tätskikts-
uppbyggnaden klarar ett förhöjt fukttillstånd över tid. 
Många tätskiktsprodukter är testade avseende vidhäft-
ningsförmåga mot torrt underlag. Detta motsvarar inte de 
verkliga förhållanden som uppstår vid tillskjutande fukt. 
Det finns därmed en ökad risk att vidhäftningen försämras 
när tätskiktsprodukter påverkas av den förhöjda fuktnivån i 
underlaget vilket leder till att ingående beståndsdelar i pro-
dukten blir mjuka, löses upp och därmed får en försämrad 
vidhäftningsförmågan. Tätskikt riskerar därför att släppa 
från underlaget och brytas ned. 

Även avjämningsprodukter och spackel behöver klara en 
förhöjd fuktnivå vilket de generellt inte är testade för.  

”Vid val av tätskiktsuppbyggnad på underlag med tillskju-
tande fukt rekommenderar jag att Sopro ESG 868 tillämpas 
för att skapa rätt förutsättningar för övriga konstruktions-
skikt i tätskiktsuppbygganden. Jag avråder ifrån att appli-
cera produkter som inte är testade för förhöjda fuktnivåer. 
En epoxiprimer med rätt vidhäftning mot underlaget är i 
många fall helt avgörande för att uppnå rätt funktion över 
tid.”

Henrik Dahl, Diplomerad Fuktsakkunnig Fuktbyrån

Rekommendation

I denna broschyr visar vi produkten Sopro ESG 868 för 
användning vid till exempel tillskjutande fukt. Sopro 
ESG 868 påverkas inte av förhöjda fuktnivåer upp till en 
relativ fuktighet om 100% i underlaget. Produkten ska 
inte påverkas av underliggande vattentryck och har en 
mycket hög vidhäftning mot betongen. 

Vi rekommenderar att ESG 868 appliceras på underlag 
som är upp till 99,9% i RF och ovanpå detta material 
kan vi anpassa systemuppbyggnaden med avjämnings-
massor, tätskikt eller plattsättningsprodukter. 

Sebastian Kammerer Dipl.-Ing. (FH)  
Head of Technical Assistance

Materialegenskaper: 

 Öppentid: Ca 60 minuter vid +10°C;  
ca 30 minuter vid +23°C; ca 20 minuter vid +30°C

 Viskositet ca 1 700 mPas (vid +23°C) 

 Torrhalt: 100% 

 Densitet: 2,0 kg/dm³ (färdig blandning) 

 Hårdhet (Shore D) enligt DIN 53505: > 81 Shore D 

 Vidhäftningshållfasthet DIN EN 1542: > 3,1 N/mm², 
100% brott i betongen 

 Böjdraghållfasthet DIN EN 196-1: 28,5 N/mm² 

 Tryckhållfasthet: DIN EN 196-1: 68,2 N/mm²

Produktblad
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Träunderlag problematik
Träunderlag måste säkerställas vara permanent torra. 
Konstruktionen ska vara fast och stabil samt kan behöva 
efterskruvas för att önskad hållfasthet ska uppnås innan de 
systemlösningar som visas på kommande sidor appliceras. 

Trä och keramik har olika rörelsemönster när dessa påverkas 
av fukt och temperaturförändringar. Över årstiderna ändras 
mängden fukt i luften som ändrar storleken hos träbaserade 
material. Keramik och spackelprodukter påverkas minimalt 
av mängden fukt i luften och får således en mindre rörelse.

För att dessa material ska samspela finns olika typer av 
lösningar för olika typer av problematik och även flera 
lösningar för samma problematik men med olika behov för 
själva plattsättningen.

Vid arbete på träunderlag behöver man vara uppmärksam 
på detaljer som är påverkade av konstruktionens helhet. 
De vanligaste är omgivande väggar, rörgenomföringar eller 
andra uppåtgående byggnadsdelar. 

Längdutvidgning  
& krympning

Böjstyvhet



>20mm 
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Vid spackling av träunderlag måste träunderlaget vara 
bärkraftigt. Träskivan eller brädorna ska vara minst 20 mm 
tjocka och sitta väl fast. Överbyggnaden kan ske på flera 
olika sätt som visas på kommande sidor där rörelsen från 
det träbaserade underlaget tagits om hand av det skikt som 

appliceras ovan träunderlaget. I bilden nedan visas plankor 
som behandlats med primer HPS 673 som inte sväller det 
träbaserade materialet samt att förstärkningsnätet Sopro 
PG-X förstärker spacklet. Tjockleken på Sopro VS 582 i  
denna typ av konstruktion är >20 mm.

Träunderlag lösning

Keramik

Sopro  
DF 10 fog

Fästmassa 
lämplig för 
vald keramik

Sopro  
VS 582  
Vario flytspackel

Sopro  
HPS 673 
primer

Sopro  
DA 049 
akrylfog

Sopro  
PG-X 1188 
armering

Exemelvis 
träplank

Träskruv
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Sopro FDP 558  
(≥ 7 mm)

Sopro‘s No. 1 400

Sopro VS 582  
(3 – 70 mm)

Sopro HPS 673

Spånskiva, OSB, Plywood*, brädor

I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda frikopplings-
skivan Sopro FDP 558. Sopro FDP 558 kan läggas direkt  
på trägolvet med flexibel fästmassa och minsta kamstorlek 
om 6mm. Avjämning av underlaget innan applicering av  
Sopro FDP 558 (≥7mm ) kan utföras med Sopro VS 582  
i skikttjocklekar mellan 3-15mm.

Värmekablar ska ej installeras i Sopro VS 582 skiktet då 
Sopro FDP 558 (7mm) har en värmeledningsförmåga på 
0,0793 W/mK. Värmekablar kan monteras i fästmassa ovan 
Sopro FDP 558 om så önskas.

Frikopplingsystem

*Ej ytbehandlad plywood likt formplywood.



Sopro VS 582  
(> 12 mm)

Sopro PG-X 1188

Sopro HPS 673

Spånskiva, OSB, Plywood*
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Spånskiva
Vid spackling av våtrum är det vanligaste träunderlaget en 
spånskiva. Skivorna ska vara monterade enligt tillverkarens 
anvisningar på reglar 30-60cc. 

Elektrisk värmekabel kan installeras ovan Sopro PG-X 1188 
och skall då spacklas med minst 15mm total tjocklek.

Vattenburen värme kan installeras ovan Sopro PG-X 1188 
och skall då spacklas med minst 20mm ovan rör.

*Ej ytbehandlad plywood likt formplywood.
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Vattenburna värmegolvsystem i träkonstruktioner
Eftersom slangarnas spår endast har några millimeter av 
spånskiva i botten av varje spår ökar tjockleken på spackel 
som ska appliceras. Finns ytterligare en 22mm´s spånskiva 
under den frästa skivan kan spackeltjockleken minskas  
till 12 mm.

I vissa fall har även dessa system värmefördelningsplåtar  
av aluminium och dessa ska skruvas fast enligt instruktioner 
på sidan 15.

Sopro VS 582  
(≥ 15 mm)

Sopro PG-X 1188

Sopro HPS 673

Värmegolv i urfrästa spånskivor*

*  Beakta värmegolvtillverkaens instruktioner och  
rekommendationer, vid tveksamhet kontakta  
Sopro´s tekniska service.
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Vattenburna värmegolvsystem i träkonstruktioner

Sopro VS 582 
 (≥ 12 mm)

Sopro PG-X 1188

Sopro HPS 673

Värmegolv med aluminiumplåtar*

Vattenburen värme finns i många varianter här nedan  
visar vi ett system där slangen är nedfräst eller ligger  
emellan lameller av trä.

Värmegolvsplåtar som ligger löst skall skruvas fast med  
ett sick sack mönster med 5cm mellan varje skruv.

*  Beakta värmegolvtillverkaens instruktioner och  
rekommendationer, vid tveksamhet kontakta  
Sopro´s tekniska service.
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Sopro SMART® System
Sopro SMART® är ett tidsbesparande system för renovering 
eller volymfyllande med låg vikt. De viktigaste fördelarna 
med systemet, som har utvecklats särskilt för renoverings-
branschen uttrycks i namnet - SMART® står för Strong, 
Mineral, Airy, Rapid och True (starkt, mineraliskt, luftigt, 
snabbt och sant).

Kärnan i systemet är det nya lättviktsaggregatet Sopro  
LZ 987 SMART®, ett obrännbart, mineraliskt material av 
expanderat glasgranulat. Sopro LZ 987 blandas med Sopro

Rapidur® B5 (snabbtorkande bindemedel) för att producera 
fuktbeständiga, värme- och ljudisolerande, lätta utjäm-
ningsskikt med låg vikt och varaktig formstabilitet. Detta 
täcks med ett minst 10 mm tjockt lager av självutjämnande 
spackelmassa bestående av Sopro VS 582, förstärkt med 
Sopro PG-X 1188 Pansarnät eXtra, som tjänar till att fördela 
lasterna och skapa en stark och tunn jämn yta. Tack vare 
den snabba installationen utgör Sopro SMART®-systemet  
ett intressant alternativ till konventionella fyllnadsmassor. 

Uppbyggnadshöjder och vikter per ytenhet
Uppbyggnad mm kg/m²

Bygghöjd Sopro VS 582 och Sopro PG-X 1188 10 23,4

Sopro SMART® LZ med Sopro Rapidur® B3/B5 (bunden) 10 3,3

Sopro SMART®-System inklusive Sopro VS 582 med Sopro PG-X® 1188 20 26,4

 35 34,9

 45 38,2

 55 41,5
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I samband med VS 582 > 10 mm skikttjocklek
Nyttolaster enligt EN 1991 A1, A2 & A3

Max. Arealbelastning 2,0 kN/m²

Max. Punktlast  1,0 kN/m²

Plattstorlek  Ingen begränsning (Minsta tjocklek. > 6 mm)

Beläggningsbar/belastningsbar Ca. 4 timmar 
(Sopro Rapidur B3 och Sopro VS 582)

Beläggningsbar/belastningsbar Ca. 12 timmar 
(Sopro Rapidur B5 och Sopro VS 582)
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Sopro SMART® System – lätt fyllnadsmassa
Mineralisk tilläggsisolering, bestående av skumglasgranulat. 
För snabbt bearbetningsbara och lätta avjämningsskikt med 
starkt värmeisolerande egenskaper, i kombination med 

Sopro Rapidur® B3 eller Rapidur B5. Lämpligt för alla skikt-
tjocklekar i system över 20 mm + 10mm VS 582 (inkl. Sopro 
PG-X 1188).

 Inomhus, golv

 Hög tryckhållfasthet

 Materialklass enligt DIN 4102: A1 
(icke brännbart)

 Fuktresistent och permanent formstabil

 Värme- och ljudisolerande

 För avjämning mellan rörledningar

 Bearbetningsbar: efter ca 12 timmar 
(med Sopro Rapidur B5®)

 Låg tvikt, ca 0,33 kg/l  
(med Sopro Rapidur B5®)

 pumpbar

Sopro VS 582  
(≥ 10 mm)

Sopro PG-X 1188

Sopro SMART® LZ med  
Sopro Rapidur® B3/B5 



min. 20 mm
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Sopro SMART® System i träbjälklag
SMART är baserat på glaskulor som blandas med Sopro  
Rapidur B3 eller B5 till en fyllnadsmassa med låg vikt 
(320kg/m³). Lättviktsmassan ska täcka bärverkets ovan- 
kant med 20mm och sedan toppas med minst 10 mm 

Sopro VS 582 inklusive Sopro PG-X 1188. Om elektrisk  
värmekabel förläggs i spackelmassan skall tjockleken  
ökas till >15mm. Vid förläggning av vattenburen värme 
skall rören täckas med > 20mm Sopro VS 582.

Plastfolie eller  
Sopro HPS 673

Sopro VS 582  
(≥ 10 mm)

Sopro PG-X 1188

Sopro SMART® LZ med  
Sopro Rapidur® B3/B5 
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Lättbetong bjälklag

Sopro VS 582 
(3 – 10 mm)

Sopro PG-X 1188

Sopro‘s No. 1 400

Sopro GD 749

Lättbetong bjälklag

Underlaget rengörs och dammsugs och därefter behandlas 
ytan två gånger med Sopro GD 749 utspädd 1:1.

Sopro´s No.1 används med en 6 mm kam for att installera 
Sopro PG-X 1188 armeringsväv över ytan som senare  
ska täckas med Sopro VS 582 (se produktinformation för 

Sopro PG-X 1188 på sidan 27). Sopro VS 582 appliceras 
tidigast 48 timmar efter det att Sopro PG-X 1188 lagts ut.

Vid behov av snabbare påläggning eller tjockare lager  
kontakta teknisk support.
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Spackling på gammal keramik

Sopro VS 582  
(3 – 70 mm)

Sopro HPS 673

Gammal keramik

Den gamla keramiken ska sitta väl fast och vara väl rengjord 
(Sopro GR 701) samt fri från vidhäftningshämmande  
medel innan avjämning med Sopro VS 582. Är ytan som 
 ska avjämnas utomhus, ska tätskiktet Sopro AEB 639  

användas som tätskikt ovanpå Sopro VS 582. Tätskiktet kan 
då beläggas 2 – 3 timmar efter applicering av Sopro VS 582 
(vid temperatur på +23°C och 50% RF). Se instruktioner  
för Sopro AEB 639 i broschyren ”Folietätning utomhus”.
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Spackling på gammal keramik med sprickor

Sopro VS 582  
(3 – 70 mm)

Sopro PG-X 1188

Sopro HPS 673

Gammal keramik med sprickor

Kontrollera att den gamla keramiken sitter ordentligt fast i 
underlaget genom att slå lite lätt med en hammare. Fastställ 

anledning till sprickor och se till att golvet inte är inspänt 
mellan övriga byggnadsdelar.
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Spackling på gammal kvarsittande fästmassa

Sopro VS 582  
(3 – 70 mm)

Sopro GD 749

Gammal kvarsittande fästmassa

Cementbaserade underlag av till exempel fästmassa eller 
gamla slipsatser ska vara hårda och sitta fast i underlaget. 

Slipsatser av dålig kvalite bör tas bort och ersättas med 
Sopro Smart system.
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Håldäck

Sopro VS 582  
(≥ 5 mm)

Sopro PG-X 1188

Sopro GD 749

Håldäck

Sopro VS 582 kan användas för avjämning av HD/F bjälklag 
(även kallat Håldäck). Bjälklaget ska vara torrt och fast samt 
fritt från vidhäftningshämmande medel och förbehandlas 
med Sopro GD 749.

På grund av att bjälklag av denna typ innehåller fogar 
mellan elementen så används Sopro PG-X 1188 över hela 
ytan. Sopro PG-X 1188 läggs med 5cm överlapp från våd 
till våd och avslutas 3cm från uppåtgående byggnads eller 
installations delar. 
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Uppställning för provtagning.

Vicatringen dras vertikalt uppåt så att fyllmedlet kan spridas jämnt 
till alla sidor.

Fyll försiktigt Vicatringen tills den är full upp till kanten.

Starta stoppuret.

Med hjälp av mätning av flytförmågan kan kontroll ske  
av blandningsförfarande.

Kan enkelt utföras på arbetsplatsen med hjälp av mall,  
Vicatring, tumstock och ett stoppur.

Fyllmedlet sprider sig nu i alla riktningar. Efter en minut bestäms nu kördimensionen med hjälp av en linjal 
eller ett måttband.
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Kontrollera flytförmågan mot angivet värde.Mät massans spridning minst två punkter.

Sopro VS 582

Spridningsdimensionen / cm

24,0 – 25,0
Vattenbehov / 25 kg

4,75 – 5,25 Liter

www.sopro.com
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Sopro FS 5 549

Ausbreitmaß / cm

26,5 – 27,5

Anmachwassbedarf / 25 kg

6,0 – 6,5 Liter

Sopro FS 15 550

Ausbreitmaß / cm

26,5 – 27,5

Anmachwassbedarf / 25 kg

5,5 – 6,0 Liter

Sopro FE 678

Ausbreitmaß / cm

18,5 – 19,5

Anmachwassbedarf / 25 kg

3,0 Liter

Sopro HFS 563

Ausbreitmaß / cm

24,0 – 25,0

Anmachwassbedarf / 25 kg

4,5 – 5,0 Liter

Sopro FSH 561

Ausbreitmaß / cm

28,0– 29,0

Anmachwassbedarf / 25 kg

5,0 – 5,5 Liter

Sopro FAS 551

Ausbreitmaß / cm

24,5 – 25,5

Anmachwassbedarf / 25 kg

6,0 – 6,5 Liter

Sopro OFS 543

Ausbreitmaß / cm

26,5 – 27,5

Anmachwassbedarf / 25 kg

5,5 – 6,0 Liter

Sopro NSC 587

Ausbreitmaß / cm

26,5 – 27,5

Anmachwassbedarf / 25 kg

5,25– 5,75 Liter

Sopro VS 582

Ausbreitmaß / cm

24,0 – 25,0

Anmachwassbedarf / 25 kg

6,0 – 6,5 Liter

Sopro SF 545

Ausbreitmaß / cm

28,5 – 29,5

Anmachwassbedarf / 25 kg

6,0 – 6,5 Liter

Ausbreitmaß
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Det är fördelaktigt att använda kantband vid spackling av 
golv av flera anledningar. Vid spackling av golv i trähus 
bör man förvänta sig viss rörelse i husets träkonstruktion 
över året. Därav bör omgivande väggar och genomföringar 
avskärmas från den avjämning som är tilltänkt. En annan 
fördel vid till exempel installation av värmegolv är att 
värmeförlusten minskar då avjämningskiktet inte har direkt 
kontakt med till exempel ytterväggar. 

Även ljudbryggor minskar då stegljuden inte har samma 
effekt på omgivande väggar. Installationsmässigt är kant-
bandet ett effektivt stopp för att spackel inte ska rinna ut 
mellan väggskiva och golv.

Sopro RDS 960

Kantband Sopro RDS 960

Längd: 20 m/rulle
Häjd: 50 mm + 40 mm självhäftande del
Tjocklek: 5 mm
Inom och utomhus (rätsäker)
Färhindrar ljudbryggor, värmefärlust och
spänningar.

I skissen nedan visas vanlig placering av Sopro RDS 960 i två olika typer av konstruktioner.
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Pansarväven används i många konstruktioner för att bygga 
upp styrka och skapa en säkerhet mot sprickor. Pansarväven 
är extra drag och rivtålig och testad enligt SS EN ISO 13934-1:

 Varp 3900 N/5 cm 

 Väft 9000 N/5cm 

 Töjning: Varp 4,25 % 

 Väft 5,5 %

Används som armering i Sopro renoverings- och sanerings-
system. För extra armering av kritiska underlag som  
motverkar spänningar och förhindrar sprickbildning. 

 i Sopro VS 582 på spånskivor, brädgolv osv.

 som armering över murverk.

 i kombination med Sopro SMART system.

 vid tätningsarbeten med tätningsslammor.

Sopro PG-X 1188

Längd: 25 m
Bredd: 100 cm
Tjocklek: ca 1 mm
Överlapp: 5 cm
Åtgång: 1,05 m²/m²
Distans från uppåtgående byggnadsdelar: 3 cm

 Inom- och utomhus 

 Väggar och golv

 För extra armering och spänningsreducering 

 Beståndsdel av systemet Sopro SMART® 

 Går bra att lägga ut lös, flyter inte upp 

 Permanent alkalisk beständighet

 Hög temperaturbeständighet
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Sopro VS 582 – Vario flytspackel 
Självnivellerande, snabbhärdande, fiberförstärkt, flexibelt, cementbaserat 
bruk med 2-i-1-receptur som kan användas både för att jämna ut och  
bygga fall. Utmärkt applicerings- och bearbetningsförmåga genom varia-
bel vattenmängd.

• Skikttjocklek 3 – 70 mm1)

• Golv, inom- och utomhus2)

• 2-i-1-receptur: lämpligt som avjämnings- och fallbyggnadsmassa
• Tryckhållfasthet efter 28 dygn: ca 35 N/mm² (som fallbyggnadsmassa)
• Böjdraghållfasthet efter 28 dygn: ca 7 N/mm² (som fallbyggnadsmassa)
• Självnivellerande
• Utmärkt modellerbarhet i fall
• Snabbtorkande
• Flexibelt, fiberförstärkt
• Pumpbart
• Lämpligt för trägolv
• Lämpligt för golvvärme
• Lång öppentid: 30 – 40 minuter
• Gångbart: efter 2 – 3 timmar

1) Upp till 70 mm i fast kontakt med underlaget.
2)  Vid utomhusanvändning måste de spacklade ytorna tätas med lämplig tätning 

(t.ex. Sopro TDS 823, Sopro DSF 423/523,  
Sopro AEB 639). Vid utomhusanvändning måste Sopro VS 582 lackeras med  
Sopro HF-L 513 och kvartssand (för halksäkerhet) om det ska användas som 
färdig golvbeläggning.

Leveransformer/Beställningsnummer 
Säck 25 kg / 324103

Sopro QS 511 – Rå kiseldioxid sand (0,4 – 0,8 mm) 
För uppblandning av spackelmassor och sandning av reaktionshartsprim-
ningar samt epoxihartsprimningar och -ytbeläggningar. För att skapa ka-
pillärkraftsbrytande fogar vid bygge av simbassänger, samt för tillverkning 
av epoxihartsbruk.

• Eldtorkad
• I system godkänd för användning inom skeppsbyggnad

Leveransformer/Beställningsnummer 
Säck 25 kg / 324362
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Sopro´s No.1 400 – Flexibel fästmassa 
Cementbaserad, lätt, flexibel fästmassa med hög andel förstärkande 
plastfibrer och låg materialåtgång. För sättning och läggning av keramiska 
golv- och väggbelägg-ningar samt missfärgningsokänsliga naturstensplat-
tor. Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII.

•  Mångsidigt användningsbar: för tunnbädds-, flytbädds- och mellan-
bäddsläggning; spacklingsbar i skikt med upp till 20 mm tjocklek

•  Motsvarar direktivet om ”Flexibla fästmassor” och kraven C2 TE S1 
enligt DIN EN 12 004

•  Hög glidbeständighet genom fiberförstärkningn med lättballast, låg 
åtgångn Krämig konsistens

• För spackling av ojämna vägg- och golvytor
• Deformerbarhet ≥ 2,5 mm
• GEV EMICODE-system: EC1PLUSR mycket låg emission PLUS
• Inom- och utomhus

Leveransformer/Beställningsnummer 
Säck 25 kg / 324110
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Sopro Rapidur® B5 – Snabbcement 
Plastarmerat specialbindemedel för tidsbesparande tillverkning av 
snabbhärdande och tidigt beläggningsbara cementgolv med stöd av 
 DIN 18 560. Uppnår kvalitetsklass CT-C45-F7 efter 28 dygn 1).

• Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII.
• ny, förbättrad kvalitet
•  beläggningsbart redan efter ca 3 dygn om det beläggs  

med klinkerplattor
• lång öppentid: ca 2 – 3 timmar
• bearbetbart i blandningsförhållandet 1 : 4 och 1 : 5
• högt skydd mot fukt på baksidan
• för renovering och sanering
• kan användas för golvvärme
• pumpbart
• GEV EMICODE-system: EC1PLUSR mycket låg emission PLUS
• inom- och utomhus

Leveransformer/Beställningsnummer 
Säck 25 kg / 324040
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Sopro LZ 987 – SMART® Tilläggsisolering 
Mineralisk tilläggsisolering, bestående av skumglasgranulat. För trycksta-
bila, snabbt härdande och snabbt bearbetningsbara avjämningsskikt med 
ljudisolerande och värmedämmande egenskaper i kombination med Sopro 
Rapidur® Snabbcement (B5). Lämpligt för alla skikttjocklekar i system över 
20 mm. För utfyllning av rörgenomföringar, stora hålrum och sanitärinstal-
lationer. I synnerhet lämpligt för sanerings- och renoveringsprojekt.  
Även för montering i lutande plan. Kan även användas som lös påfyllning.

• mineralisk
• särskilt lämpligt för sanerings- och renoveringsprojekt
• ej brännbart
• fuktresistent och permanent formstabil
• värme- och ljudisolerande
• för avjämning mellan rörledningar
• pumpbar 

Leveransformer/Beställningsnummer 
Säck 55l / 324039
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Sopro GD 749 – Primning 
Lösningsmedelfri, högkoncentrerad, snabbt torkande konsthartsprimer för 
starkt eller olika starkt sugande underlag. Används till förbehandling av 
cementgolv, kalciumsul-fatgolv, undergolvskivor, gipskartong- och fiber-
gipsskivor, kc-bruk och gipsbruk. För påföljande applicering av mineraliska 
fästmassor, spackelbruk och tätningsskikt. Kan vid behov spädas ut med 
vatten. Ska användas outspädd för gipsbaserade underlag.

• Inom- och utomhus, väggar och golv
• Lämpligt för vägg- och golvvärmeinstallationer
• Beläggningsbart: efter ca 10 minuter vid +23 °C
• Lösningsmedelsfri
• GISCODE D1
• DGNB: Högsta kvalitetsnivå 4, rad 8
• Sunt boende: Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet

Åtgång: 100 – 200 g/m² beroende på underlagets absorptionsförmåga

Leveransformer/Beställningsnummer 
Dunk 10 kg / 324202   Dunk 5 kg / 324201   Flaska 1 kg / 324200
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Sopro HPS 673 – Specialprimer 
Lösningsmedelfri, ljusgrå specialprimer på polymerdispersionsbas med 
kvartssand för optimal vidhäftning på täta, släta, icke-sugande underlag 
inför spacklings- och belägg ningsarbeten. Särskilt lämplig för läggning på 
befintliga keramiska golv. Som specialprimer på trä-, gjutasfalt- och mag-
nesiagolv och vid gamla, hårt sittande limrester, lack samt plastgolv.

• Inom- och utomhus, väggar och golv
• Fri från vatten och lösningsmedel
• Extra dryg
• Torktid: 1 – 2 timmar
• Lämpligt för vägg- och golvvärmeinstallationer
• I system godkänd för användning inom skeppsbyggnad
• GISCODE D1
• DGNB: Högsta kvalitetsnivå 4, rad 8
• Sunt boende: Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet

Åtgång: ca 150 g/m² beroende på underlag

Leveransformer/Beställningsnummer 
Hink 5 kg / 324601   Burk 1 kg / 324611

Sopro ESG 868 – Epoxi förseglingsprimer 
synnerhet nya och/eller fuktiga golvavjämningar som monterats i fast 
kontakt med underlaget.

• Golv
• Inom- och utomhus
• Mycket slitstark och kemikaliebeständig

Åtgång 2 genomgangar a 0,6 – 0,9 kg/m2 = 1,2 – 1,8 kg/m2;  
beroende pa ytans skrovlighet kan atgangen vara hogre/lagre.  
I oklara fall ska atgangen bestammas genom provytor pa objektet.

Leveransformer/Beställningsnummer 
Hink 18 kg (kombinationsbehållare komponent A och B) / 324041
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SH 649 - Skakharts
Svagt luktande, snabbhärdande silikatharts för friktionsförbindelser i 
spruckna gjutna golv och dummyfogar, samt för inbäddning och fästning 
av stötlister, vinkelstänger, slutprofiler osv. För limning av betong, keramik,  
natursten, trä, metall m.m. Kan även användas för mindre reparationer. 
Levereras i skakflaskor som ger en snabb, enkel och ren användning.

• Inom- och utomhus, golv
• Snabb, enkel och ren användning
• Kan blandas och appliceras utan blandverktyg
• Lösningsmedelsfri
• Mycket god inträngningsförmåga
• snabbhärdande
• Öppentid: 10 – 12 minuter
• Bearbetningsbar: efter ca 45 minuter
• Luktneutral
• Med 10 förstärkningsklämmor
• DGNB: Högsta kvalitetsnivå 4, rad 9
• Endast för yrkesbruk!

Åtgång: Beroende på underlagets grovhet och bearbetningsmetod  
ca 1,7 kg per liter utrymme som ska fyllas.

Leveransformer/Beställningsnummer 
Kombi-handelspaket 600 ml / 324022
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Sopro PG-X 1188 – Pansarväv 
Extra drag- och rivtålig, spricktäckande glasfiberväv som tilläggsarmering 
för Sopro gjutna anhydritmassagolv, fästmassa, tätningar, spackelmassor 
och puts. Lämpligt för renovering, sanering och nybyggnation.

• Inom- och utomhus, väggar och golv
• Tilläggsarmering för extra stöt- och skjuvhållfasthet
• För extra spricktätning och spänningsreducering
• Beståndsdel av systemet Sopro SMART®

• Går bra att lägga ut lös
• Ingen uppsvämning
• Hög vidhäftning i kombination med fler Sopro-produkter
• Permanent alkalisk beständighet
• Hög temperaturbeständighet

Leveransformer/Beställningsnummer 
Rulle (100 cm bredd) 25 m / 324012
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Sopro GR 701 – Rengöringsmedel 
Mångsidigt användbart rengöringskoncentrat för grundrengöring av starkt 
förorenade golvbeläggningar eller för tillfällig mellanrengöring av starkt 
belastade golvbeläggningar, kan spädas ut i vatten.

• inomhus och utomhus
• för keramik-, natursten- och gjutbetongplattor
• Tar bort olje- och fettfläckar, vax, bitumen, rester av skötselprodukter m.m.
• Används till förrengörning vid kakelsättning på befintlig kakel

Åtgång: Beroende på förorening 10-50 m²/l

Leveransformer/Beställningsnummer 
Flask 1l / 324608

Sopro RDS 960 – Kantskyddsremsor
Självhäftande kantskyddsremsa av fiberduksbelagt polyetylenskum med 
slutna porer som inte bryts ned. För övergångar mellan golv och väggar, 
för att undvika ojämnheter i murbruket.

• inomhus och utomhus
• Höjd 50 mm, tjocklek 5 mm, självhäftande fiberdukremsa 40 mm
• Självhäftande med god vidhäftning på rena underlag
• Enkel och säker applicering och hörnutformning
• Förhindrar ljudbroar och tvångsspänningar vid vägg-/golvövergångar.
• I synnerhet för kombination med Sopro Rapidur® FE
•  DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 40 enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 

Risker för den lokala miljön”  
(utgåva 2015)

Leveransformer/Beställningsnummer 
Rulle 20m / 324046
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Förbrukningsdiagram
m2

mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 5,1 10,2 15,3 20,4 25,5 30,6 35,7 40,8 45,9 51

4 6,8 13,6 20,4 27,2 34 40,8 47,6 54,4 61,2 68

5 8,5 17 25,5 34 42,5 51 59,5 68 76,5 85

6 10,2 20,4 30,6 40,8 51 61,2 71,4 81,6 91,8 102

7 11,9 23,8 35,7 47,6 59,5 71,4 83,3 95,2 107,1 119

8 13,6 27,2 40,8 54,4 68 81,6 95,2 108,8 122,4 136

9 15,3 30,6 45,9 61,2 76,5 91,8 107,1 122,4 137,7 153

10 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170

11 18,7 37,4 56,1 74,8 93,5 112,2 130,9 149,6 168,3 187

12 20,4 40,8 61,2 81,6 102 122,4 142,8 163,2 183,6 204

13 22,1 44,2 66,3 88,4 110,5 132,6 154,7 176,8 198,9 221

14 23,8 47,6 71,4 95,2 119 142,8 166,6 190,4 214,2 238

15 25,5 51 76,5 102 127,5 153 178,5 204 229,5 255

16 27,2 54,4 81,6 108,8 136 163,2 190,4 217,6 244,8 272

17 28,9 57,8 86,7 115,6 144,5 173,4 202,3 231,2 260,1 289

18 30,6 61,2 91,8 122,4 153 183,6 214,2 244,8 275,4 306

19 32,3 64,6 96,9 129,2 161,5 193,8 226,1 258,4 290,7 323

20 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340

25 42,5 85 127,5 170 212,5 255 297,5 340 382,5 425

30 51 102 153 204 255 306 357 408 459 510

35 59,5 119 178,5 238 297,5 357 416,5 476 535,5 595

40 68 136 204 272 340 408 476 544 612 680

45 76,5 153 229,5 306 382,5 459 535,5 612 688,5 765

50 85 170 255 340 425 510 595 680 765 850

60 102 204 306 408 510 612 714 816 918 1020

70 119 238 357 476 595 714 833 952 1071 1190
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