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Byggkemi Sopro MEG 665

Plattsättningar på balkonger och terrasser är inte 
bara attraktiva och lättskötta utan har även en 
lång livslängd. Men både sol, nederbörd och frost 
gör att beläggningarna utsätts för höga termiska 
påfrestningar. Därför ställs extra höga krav på den 
plattsättning som sker utomhus. Man kan dock trotsa 
denna klimatpåverkan genom att välja rätt produkt 
för plattsättning, som t.ex. det tvåkomponentiga 
superflexlimmet Sopro MEG 665 och Sopro MEG 666 
för golv samt Sopro MEG 667 för både vägg och golv. 
Läggningen sker i direktkontakt mot underlaget och 
tack vare den nästan helt vattentäta fästmassan har 
frost ingen chans att tränga in och även ogräs får inget 
fäste längre. 

Med denna Sopro systemlösning som grundar sig på  
mer än 15 års erfarenhet sker plattsättningen utomhus 
med ett maximum av permanent hållbarhet och därmed 
en tillräckligt stor säkerhetsmarginal för de påfrestningar 
som väntas. Sopro MEG 665 är ett normal härdande lim 
av typen S2 för plattsättning utomhus. Snabblimmet 
Sopro MEG 666 Silver är perfekt för plattsättning på 
underlag utomhus, även vid låga temperaturer. Sopro 
MEG 667 Silver är expertlimmet för plattsättningar 
på väggar utomhus som t.ex. på fasader, sockel eller 
även för poolen. Dessa tre S2-fästmassor kan användas  
med fördel även vid plattsättning av storformat 
upp till 120 cm kantlängd (vid en platta på max  
1 m²) utomhus. For användning inomhus finns inga 
formatbegränsningar – här går även megaformat*. 
Dessutom kan alla tre system blandas och appliceras 
med en och samma dispersion. Det är självklart en 
fördel om man inte behöver använda en specifik 
dispersion för varje fästmassa.

*  För större plattformat var god och kontakta vår tekniska kundtjänst på Sopro.



ME
G 6

65
ME

G 6
65

ME
G 6

66
ME

G 6
66

Plattsättningssystem Sopro tätslammor på underlag i  
direkt kontakt med mark: Format upp till ≤ 60 cm kantlängd

1 Kakel/natursten med Sopro fogbruk, t.ex. Sopro FL plus
2 Högflexibel S2-tunnbäddsbruk Sopro MEG 665
3 2:a skikt Sopro TDS 823 resp. Sopro DSF RS623,  

Sopro ZR Turbo MAXX
4 1:a skikt Sopro TDS 823  

resp. Sopro DSF RS623, Sopro ZR Turbo MAXX
5  Sopro Fallbyggnadsmassa, t.ex. Sopro RAM 3®  

renoverings- & avjämningsbruk
6 Sopro Primning
7 Cementgolvmassa/betong
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Sopro MEG 665
Normal härdande, tvåkomponentigt, cementbaserat och högflexibelt flytbäddslim 
för en extra säker plattsättning utomhus i direkt kontakt med mark.

D
IN EN 12 004

Go

dkänt enligt

C2 E S2

M

ikrodur
®

teknolog
i

Sä

rsk
ilt lämpad för

storformatiga platto
r

XXL
plattorplattor

S2
-fästmassa

Högflexibel

Produktsystem visas som exempel



ME
G 6

66
ME

G 6
66

1

2

5

4

3

6

7

8

9

Sopro MEG 666 Silver
Silvergrå, snabb härdande, tvåkomponentigt, cementbaserat och högflexibelt  
flytbäddslim för en extra säker plattsättning utomhus i direkt kontakt med mark.
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Plattsättningssystem AEB® plus:
Format upp till ≤ 120 cm (max. 1M²) kantlängd

1 Kakel/natursten med Sopro fogbruk, t.ex. Sopro FL plus
2 Högflexibel S2-tunnbäddsbruk Sopro MEG666 Silver 
3 AEB® Tätskiktsduk
4 Sopro Racofix® RMK 818
5 Sopro AEB® plus 639
6 Högflexibel S2-tunnbäddsbruk Sopro MEG666 Silver
7 Sopro Fallbyggnadsmassa, t.ex. Sopro RAM 3®  

renoverings- & avjämningsbruk
8 Sopro Primning
9 Cementgolvmassa/betong
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MEG 667 Silver
Silvergrå, snabbhärdande, tvåkomponentig, cementbaserad, högflexibel 
 och glidbeständig fästmassa för extra säker plattsättning på väggar utomhus 
som t.ex. fasader och socklar.
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Plattsättningssystem Sopro tätslammor på väggar:
Format upp till ≤ 120 cm (max. 1M²) kantlängd

1 Kakel/natursten med Sopro fogbruk, t.ex. Sopro DF 10®

2 Högflexibel S2-tunnbäddsbruk Sopro MEG667 Silver
3 2:a skikt Sopro TDS 823 resp. Sopro DSF RS623,  

Sopro ZR Turbo MAXX
4 1:a skikt Sopro TDS 823  

resp. Sopro DSF RS623, Sopro ZR Turbo MAXX
5 Sopro Primning
6 Puts



Megasäker plattsättning på underlag  
i direkt kontakt med mark utomhus 
Plattsättningar på balkonger och terrasser utsätts ofta för 
stora rörelser på grund av de extrema temperaturväxlingarna 
som sker över året. Plattor i storformat har en begränsad 
förmåga att balansera dessa temperaturspänningar eftersom 
andelen fogar är mindre och fogarna är oftast smalare. 
Därmed finns risk för skador på dessa plattsättningar. 
Lösningen är den flexibla och spricköverbryggande tätnings 
och frikopplingsfolien Sopro AEB® plus 639 med sin 
tätande och samtidigt frikopplande funktion, i kombination 
med systemet Sopro MEG 665. Folien är en bruksklar, ca  
1,1 mm tunna frikopplingsfolie av polypropylen som är 
flexibel, ogenomsläpplig för vatten och spricköverbryggande. 
Med denna folie monterad uppnår man en vattentät och 

starkt belastningbar konstruktion vars spänning minskas 
tack vare frikopplingsfolien. Beläggningsarbetet kan 
framskrida fort eftersom torktiderna för Sopro AEB® plus 
639 begränsas enbart av skarvlimmet. Den dubbelsidiga 
specialfiberduksbeläggningen ger en optimal vidhäftning 
mellan Sopro AEB® plus 639 och den högflexibla fästmassan 
Sopro MEG 666 Silver. Därmed tillåts en säker beläggning 
med plattor i storformat – och i synnerhet plattor i 
granitkeramik – med kantlängder upp till 120 cm (vid en 
platta på max 1 m²*) även på kritiska underlag.

4 Sedan läggs Sopro AEB® tätskiktsduk 641 i skarvlimsbädden och ska slätas ut  
ordentligt. Hela skarven måste vara limmad utan att luftbubblor bildats.

1  Börja med att applicera ett flexibelt Sopro tunnbäddsbruk (t.ex. Sopro MEG 666 
Silver) på den yta som har förberetts med fall (alternativt kan Sopro FDK 415 
appliceras med roller).

3 I skarvområdet används ett systemgodkänt lim (se punkt 5) som appliceras på 
Sopro AEB® plus och kammas på med en fintandad spackel.

2 Lägg i och tryck fast Sopro AEB® plus 639 i den färska limbädden. Läggningen 
sker kant i kant mot angränsande våd.

*  För större plattformat var god och kontakta vår tekniska kundtjänst på Sopro.



7 Iläggning och fastpressning av Sopro AEB® tätskiktsremsa för tätning av sockel-
området. AEB® tätskiktsremsan ska sedan strykas utåt. 8 Granitkeramikplattorna kan sedan läggas med Sopro MEG 666 Silver enligt  

dubbel limningsmetoden. Limmet appliceras då parallellt (underlag och platta) 
med två olika tandspacklar (t.ex. 8mm) på underlaget och (6mm) på plattans baksida. 

9 Observera vid iläggning av plattan att rillorna på plattans baksida och på underla-
get kommer att ligga parallellt mot varandra och således går ihop. 

6 Sockelområdet spacklas med ett flexibelt Sopro tunnbäddsbruk som Sopro’s No.1 
eller Sopro Megaflex. Angränsande områden tandspacklas med ett systemgod-

känt skarvlim som Sopro Racofix 818, Sopro Racofix MKS 819, Sopro TDS 823 eller 
Sopro TDS RS 623. 

5 Alternativt kan man applicera Sopro FDK 415, Sopro DSF RS 623, Sopro TDS 823, 
Racofix® monteringslim S eller Racofix® WaterBlock på skarven och sedan an-

vända Sopro AEB® 641 tätskiktsremsa.

10  Så fort plattorna är gångbara och fogningsbara kan fogningen utföras med 
den snabb härdande, frostsäkra och färgbriljanta Sopro FL plus.
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Underlag Undergolv, gammal plattsättning

Primning Sopro Primer GD 749 eller Sopro HPS673

Fallbyggnadsmassa Fallbyggnadsmassa bestående av Sopro VS 582 eller Sopro RAM 3® renoverings- och utjämnings-
putsbruk „färskt-i-färskt” med Sopro Vidhäftare HE449 (vid otillräcklig lutning eller ojämnheter)

Åsbädd 
(3- eller 4-tandad)

Sopro MEG 665 eller Sopro MEG 666 Silver

Sopro AEB® plus,  
Sopro AEB® flexibelt förseglingsband,  
Sopro AEB® innerhörnsmanschett,  
Sopro AEB® ytterhörnsmanschett,  
Sopro AEB® golvbrunnsmanschett

Åsbädd Granitkeramik i storformat 1) 

Sopro MEG 665 eller Sopro MEG 666 Silver

Fogtätning Sopro DF 10® Flexibel designfog; Sopro FL plus; Sopro VVS-silikon eller Sopro marmorsilikon

Limning av Sopro AEB® tätskiktsduk
Racofix® WaterBlock,
Sopro Racofix® monteringslim,
Sopro TDS 823,
Sopro DSF RS 623,
Sopro FDK 415
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plus

megasäkert system för storformat utomhus  
byggda på underlag i direkt kontakt med mark

AEB® Tätskiktsduk  
i stötfogsområdet

1)  Behandlad vara enligt biocid-förordningen;  
var god och läs den aktuella produktinformationen på www.sopro.com



Megasäkra specialister  
för terrasser och balkonger
Sopro RAM 3® renoverings- och  
utjämningsputsbruk 454
Cementärt, snabbt härdande, fiberarmerat 
 puts- och spackelbruk med hög glidbeständig-
het för universellt bruk. Särskilt som fallbygg-
nadsmassa för balkonger och terrasser samt i 
fuktiga och våta miljöer.

› Skikttjocklek: Ca 3-60 mm vid engångsapplice-
ring på en hel yta

› Även som hålfogspackel resp. fogtätnings-
spackel

› Snabb härdning
› Beläggningsbar redan efter ca 2 timmar
Leveransform: säck 25 kg, påse 5 kg

Sopro DSF RS 623
Reaktiv, stabil cementbaserad enkompo-
nents-tätmembran för tillverkning av flexibla 
tätningsskikt samt spricktätning, även vid låga 
temperaturer. Extra krämig konsistens, bästa 
blandningskonsistens vid tätning av duschkar 
och våtutrymmen, sanitäranläggningar, pool, 
balkonger och terrasser. Tätslammorna DSF RS 
623 möjliggör en reaktiv torkning mellan ban-
den och formdetaljerna vid vattentät limning  
av skarvar och överlappningar.

› Inom- och utomhus, väggar och golv
› Reaktiv torkning mellan banden och  

formdetaljerna
› Lång öppentid och snabb torktid
› Mycket krämig blandningskonsistens
› Testad köldflexibilitet ned till -5 °C: Klass 

CMO1P enligt DIN EN 14891
› Brukstid: ca 40 minuter
Leveransform: säck 25 kg, säck 10 kg, påse 2 kg

Racofix® WaterBlock
Enkomponentig, hög flexibel, lösningsmedelfri 
och briksklar universaltätning på polymerbas. 
För vattentät limning av stötfogar och överlap-
pande Sopro frikopplingsfolier samt vattentät 
limning av överlappningar i tätskiktsduk, rör- 
och golvbrunnsmanschetter och andra formde-
taljer. För åtskilliga användningar runt huset 
(renovering och sanering, både inomhus och 
utomhus).

› Inom- och utomhus, väggar och golv
› Bruksklar
› Hög flexibilitet
› Korta torktider
› Regnbeständig efter ca 2 timmar
› Kan överstrykas
› UV-beständig
› Även för fuktiga ytor
› Ångpermeabel
› DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 9 enligt 

DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker för den lokala 
miljön” (utgåva 2018)

› Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet

Leveransform:  Burk 3 kg, burk 1 kg, patron 438 g

Sopro Racofix® monteringslim RMK 818
Bruksfärdig enkomponentslim på polymerbas 
för universellt bruk. För vattentät limning av 
stötfogar och överlappande Sopro frikopplings-
folier samt vattentät limning av överlappningar 
i tätskiktsduk, rör- och golvbrunnsmanschetter 
och andra formdetaljer.

› Inom- och utomhus, väggar och golv
› DGNB: Högsta kvalitetsnivå 4, rad 11
› Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet
Leveransform: Patron 431 g

Sopro ZR Turbo Maxx 618
Reaktiva, bitumenfria, snabbt torkande och 
extra dryga tvåkomponentiga, mineraliska tät-
ningsslammor för flexibla och spricktäckande 
byggnadskonstruktioner.

› Inom- och utomhus, väggar och golv
› Radontät, vattenpermeabel,  

UV-beständig, överstyrk- och överputsbar
› Glidbeständig, mycket krämiga blandningse-

genskaper
Leveransform: Kombinationspaket 24 kg

Sopro FDK 415
Tvåkomponentig, cementär reaktivlim som kan 
appliceras med rulle eller pensel, för limning och 
fixering av Sopro tätskiktsduk på alla traditio-
nella underlag, samt för vattentät limning av 
skarvar och överlappande Sopro förseglings-
band, rör- och golvbrunnsmanschetter och 
andra formdetaljer.

› Inom- och utomhus, väggar och golv
› Reaktiv torkning
› Snabba arbetsprocesser vid applicering med 

rulle
› Lämplig i kombination med Sopro AEB®  

frikopplingsfolier samt Sopro förseglingsband
› Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet
Leveransform: Kombinationspaket 19,95 kg, 
6,65 kg

Sopro TDS 823
Snabbt bindande, tvåkomponentiga,  
flexibla, mineraliska super-tätningsslammor för 
att skapa spricktäckande tätningar. I våtrum, på 
balkonger och terrasser samt i simhallsmiljöer. 
För byggnadstätning samt innebeläggning av 
bruksvattenbrunnar.

› Högflexibel
› Vattenpermeabel
› Kan appliceras med rulle, spacklas, påstrykas 

och sprutas
› Testad köldflexibilitet ned till - 20°C:  

Klass CM02P enligt DIN EN 14891 I
› DGNB: Högsta kvalitetsnivå 4, rad 9
› Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet
Leveransform: Säck (pulverkomponent A)  
10 kg, dunk (vätskekomponent B) 10 kg, påse 
(pulverkomponent A) 4,5 kg, dunk (vätskekom-
ponent B) 4,5 kg, kombinationspaket 20 kg, 
kombinationspaket 9 kg



För applicering på väggytor/fasader

Tätnings- och frikopplingsfolieSopro 
AEB® plus 639
Flexibel, vattenogenomsläpplig, spricktäckande 
och spänningsutjämnande tätnings- och frikopp-
lingsfolie som tål hög belastning. I synnerhet för 
snabba tätningsarbeten utomhus samt läggning 
av granitkeramik i storformat.

› Bruksklar, snabba arbetsprocesser
› Flexibel och spricktäckande
› Frikopplande och spänningsreducerande
› Låg uppbyggnadshöjd (ca 1,1 mm)
› Åldrings- och alkalibeständig, rötbeständig

Leveransform: Rulle (100 cm bred) 15 m

Sopro DF 10® Flexibel designfog
Cementärt, fint, flexibelt, snabbt härdande och 
belastningsbart fogbruk, CG2 WA enligt DIN EN 
13888. Med klara kulörer och utan kalkfilm, för 
alla sorters keramik och natursten. Tack vare den 
integrerade pärleffekten och Hydrodur®-tekni-
ken blir fogarna vatten- och smutsavvisande. 
Lämpligt även för vägg- och golvvärmeinstalla-
tioner.

› Inom- och utomhus, väggar och golv
› För alla typer av keramik, natursten,  

glasmosaik och aggloplattor
› Fogbredd: 1-10 mm
› Jämn färgbriljans utan kalkutfällning tack 

vare UPC OPZ®-teknik
› Högre motståndskraft även mot sura  

rengöringsmedel (vid normal användning)
› Högre skydd av fogen mot mögel och  

mikroorganismer1)

› Gångbar redan efter 2 timmar, belastningsbar 
efter ca 12 timmar

› Lätt blandning och applicering
› Kan lagras i 24 månader
› Kan förädlas med Sopro Glitter guld och  

koppar
› Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet

Leveransform: hink 10 kg, 5 kg, 1 kg

Flexibelt fog Sopro FL plus
Cementärt, flexibelt, snabbt härdande flexbruk 
för smala och breda fogar, CG2 WA enligt DIN 
EN 13 888, med klara kulörer och fogning av 
stengods, granitkeramik, betong- och natursten, 
spaltklinkerplattor, golvklinkerplattor och glase-
lement, utan att kalkfilm bildas.  Frostsäker och 
beständig mot vanlig högtryckstvätt; därmed 
extra lämplig för balkonger och terrasser.
› Fogbredd: 2- 20 mm 
› Särskilt goda fognings- och avtvättningsegen-

skaper
› Jämn färgbriljans utan kalkutfällning   

tack vare UPC®-teknik
› Lättskött genom vatten- och smutsavvisande 

effekt
› MKan förädlas med Sopro Glitter guld, silver 

och koppar 
Leveransform: säck 15 kg, påse 5 kg

Sopro MEG 665
Tvåkomponentigt, cementärt, högflexibelt  
flytbäddsbruk för extra säker plattsättning av 
granitkeramik i storformat, betong- och natur-
stensplattor. Perfekt för balkonger och terrasser. 
Mycket hög förtvålningsresistens och flexibilitet. 
Hög och permanent frostsäkerhet tack vare 
mycket låg vattenbindning.
› Högflexibel, S2-fästmassa
› Hög och permanent frostsäkerhet
› Säker läggning av granitkeramik i storformat 

utomhus 
› Normalt härdande
› C2 E S2
Leveransform: säck 25 kg komponent A och  
dunk 8,5 kg komponent B

Sopro MEG 666 Silver
Silvergrå, tvåkomponentigt, cementärt, högflex-
ibelt och snabbt härdande flytbäddsbruk för 
extra säker plattsättning av granitkeramik i stor-
format, betong- och naturstensplattor. Perfekt 
för balkonger och terrasser. Mycket hög förtvål-
ningsresistens och flexibilitet. Hög och perma-
nent frostsäkerhet tack vare mycket låg vatten-
bindning.
› Högflexibel, S2-fästmassa
› Hög och permanent frostsäkerhet
› Säker läggning av granitkeramik i storformat 

utomhus 
› Snabbt härdande
› C2 FE S2
Leveransform: säck 25 kg komponent A och  
dunk 8,5 kg komponent B

Sopro MEG 667 Silver
Silvergrå, tvåkomponentigt, cementärt, högflex-
ibelt och snabbt härdande fästmassa för extra 
säker plattsättning av granitkeramik i storfor-
mat, betong- och naturstensplattor. Lämligt för 
fasader, hussocklar, trappgångar och simbas-
sänger. Mycket hög förtvålningsresistens och 
flexibilitet. Hög och permanent frostsäkerhet 
tack vare mycket låg vattenbindning.
› Högflexibel, S2-fästmassa
› Hög och permanent frostsäkerhet
› Säker läggning av granitkeramik i storformat 

utomhus 
› Snabbt härdande
› C2 FTE S2
Leveransform: säck 25 kg komponent A och  
dunk 8,5 kg komponent B

1)  Behandlad vara enligt biocid-förordningen;  
var god och läs den aktuella produktinformationen på www.sopro.com
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www.sopro.se

Byggkemi

International Business

Sopro Bauchemie GmbH 
PO Box 42 01 52
D-65102 Wiesbaden

Fon 
Fax
E-mail

+49 611 1707-239
+49 611 1707-240
international@sopro.com


