kolory
Nr kat.

258  grafitowo-szary
402  jasnoszary
405  czerwono-brązowy   
443  antracyt                     
452  ciemnoszary            
456  brązowy

Sopro KMT
KlinkerMörtel mit Trass

Zaprawa z trasem do klinkieru
Hydraulicznie wiążąca, cementowa, z dodatkiem trasu reńskiego zaprawa, zgodna
z klasyfikacją wg normy PN-EN 998-2, grupa zapraw M5, do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej, szczególnie do murów dekoracyjnych. Dzięki wysokiej zawartości trasu, specjalnej krzywej przesiewu i dodatkowej wodoszczelności zapewnia
wysokie zabezpieczenie przed wapiennymi wykwitami, ograniczającą wnikanie wody
strukturę i bardzo dobrą odporność na działanie czynników atmosferycznych.
Niska zawartość chromianów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.
■  Mrozoodporna
■  Odporna na deszcz
■  Odporna na warunki atmosferyczne
■  Przepuszcza parę wodną
■  Zwiększa przyczepność
■  Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień
■  Dostępna w sześciu kolorach

Temperatura
stosowania
Czas użycia
Czas dojrzewania

Proporcje mieszania

Od +5 °C do max. +25 °C (podłoże, materiał, powietrze)

Ok. 60-90 minut; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie
ze świeżą zaprawą
Ok. 5 minut
3,75-4,25 l wody : 25 kg Sopro KMT 258
3,75-4,25 l wody : 25 kg Sopro KMT 402
4,0-4,5 l wody : 25 kg Sopro KMT 405
4,25-4,75 l wody : 25 kg Sopro KMT 443
4,0-4,5 l wody : 25 kg Sopro KMT 452
4,25-4,75 l wody : 25 kg Sopro KMT 456

Dane czasowe

Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy względnej wilgotności powietrza 50%; wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe

Zużycie

Ok. 50 kg/m2 dla muru o grubości 12 cm lub ok. 105 kg/m2 dla muru o grubości 25 cm. Przy jednostronnym
fugowaniu murów z cegły – ok. 5 kg/m2. W zależności od rodzaju cegły (np. cegły z otworami), zużycie może
wzrosnąć ok. 15%

Narzędzia
Czyszczenie narzędzi

Betoniarka wolnospadowa, przeciwbieżna lub o pracy ciągłej, skrzynia do zaprawy, kielnia, kielnia „fugówka”
Wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy

Składowanie

W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, na paletach, 12 miesięcy od daty produkcji.
Data produkcji na opakowaniu.

Opakowania

Worek 25 kg

www.sopro.pl
Chemia budowlana

Zaprawa z trasem do klinkieru Sopro KMT jest suchą zaprawą, która po wymieszaniu z wodą staje się gotowa do
użycia. Jest łatwa i szybka w przygotowaniu, optymalnie trzyma się cegły. Zapewnia przepuszczalność pary wodnej,
przy wysokiej szczelności materiału i dzięki swojej elastyczności nie dopuszcza do powstawania rys skurczowych.
Spoina jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, mrozu i środowiska. Dodatek trasu reńskiego zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień zarówno na powierzchni spoiny, jak i na cegle. Duża zawartość trasu powoduje zmniejszenie się powierzchni kapilarnej, a także zwiększa szczelność zaprawy, co w efekcie końcowym
wpływa na wysoką odporność na deszcz. Specjalnie dobrane kruszywo ( udział poszczególnych frakcji ) zapewnia
maksymalną szczelność zaprawy.

Właściwości

Sposób użycia

Zaprawa do klinkieru z trasem Sopro KMT może być obrabiana za pomocą zwyczajnych narzędzi i maszyn (betoniarka wolnospadowa, przeciwbieżna, o pracy ciągłej) lub ręcznie. Zawartość jednego worka (25 kg) zaprawy z
trasem Sopro KMT wymieszać z 3,75-4,25 l (Sopro KMT 258, 402), 4,0-4,5 l (Sopro KMT 405, 452) lub 4,25-4,75 l
wody (Sopro KMT 443, 456) w betoniarce lub skrzyni do zapraw. Po upływie czasu dojrzewania, ok. 5 min, zaprawę
jeszcze raz krótko wymieszać. W zależności od porowatości cegły można regulować plastyczność zaprawy przez
stopniowe dodawanie wody w czasie jej przygotowywania. Podczas pracy nie dodawać wody, gdyż mogą wystąpić
różnice kolorystyczne. Wymieszaną zaprawę należy zużyć w ciągu 60-90 min, w żadnym razie nie można stosować
zaprawy po jej związaniu.
1. Metoda jednoetapowa (murowanie i fugowanie w jednym cyklu pracy)
Warstwę zaprawy o grubości ok. 12 mm rozprowadzić po całej powierzchni. Spoiny pionowe i poziome powinny
zostać całkowicie wypełnione i dobrze przylegać do brzegów cegły, aby podczas silnych opadów deszczu woda nie
mogła przedostać się przez szpary do muru. Resztki zaprawy, które wystąpiły ze spoin należy usunąć.
Po stężeniu zaprawy, powierzchnię fugi wygładzić równomiernie np. kielnią do fugowania czy odpowiednią kształtką, wpychając zaprawę do 2 mm poza krawędź cegły i jednocześnie ją zagęścić. Wygładzenie powierzchni fugi powinno być przeprowadzone przy jednakowym stopniu stężenia zaprawy. Moment obróbki zależy od czynników
atmosferycznych i właściwości chłonnych materiału.
Świeży mur chronić przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi: deszczem, mrozem, przeciągami i bezpośrednim nasłonecznieniem przez co najmniej 7 dni.
2. Metoda dwuetapowa (murowanie i fugowanie w dwóch cyklach pracy)
Murowanie powinno odbywać się „pod sznur”, z pozostawieniem miejsca na fugę. Minimalna głębokość szczeliny fugowej powinna być co najmniej równa jej wysokości. Murować zaprawą bazową Sopro KMT 408, bez pigmentu. Fugowanie rozpoczynać najwcześniej po 7 dniach od zakończenia murowania.
Świeży mur chronić przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi: deszczem, mrozem, przeciągami i bezpośrednim nasłonecznieniem przez co najmniej 7 dni, np. przykrywając folią.
Wskazówki:
Specjalnie dobrane składniki Sopro KMT ułatwiają usuwanie wyschniętej zaprawy z lica cegły przy pomocy suchego
pędzla. Ewentualnie zabrudzenia można usunąć po upływie kilku dni przy pomocy szczotki zwilżonej preparatem
Sopro ZEA 703 (na zewnątrz) lub Sopro ZSE 718 (w pomieszczeniach). Spoiny nie zwilżać środkiem czyszczącym.
Zaleca się impregnację całej powierzchni muru, przy pomocy preparatu Sopro FAD 712 lub Sopro FS 714. Mury
zadaszone lub wewnątrz można zabezpieczyć olejem do klinkieru Sopro KLÖ 709.
Nie stosować w temperaturze poniżej +5 oC, na zamarznięte podłoże lub przy istnieniu niebezpieczeństwa wystąpienia przymrozków, podczas pracy lub po jej zakończeniu. Nie dodawać żadnych innych dodatków i środków chroniących przed zamarzaniem.

Uwaga
Wskazówki BHP

Oznakowanie:
Znak: Xi - produkt drażniący
Produkt zawiera: cement portlandzki
Zwroty zagrożenia:
R 41	ryzyko poważnego uszkodzenia
oczu

Zwroty bezpieczeństwa:
S2
chronić przed dziećmi
S 22
nie wdychać pyłu
S 24/25	unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26	zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza
S 37/39	nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy
S 46	w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
- pokaż opakowanie lub etykietę
Inne napisy: Zawiera cement. Z wilgocią tworzy związek o silnych właściwościach alkalicznych, dlatego należy chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie opłukać wodą. W przypadku kontaktu z
oczami dokładnie opłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.
Niska zawartość chromianów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.
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Zaprawa murarska według projektu ogólnego przeznaczenia,
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.
Wytrzymałość na ściskanie:
Zawartość chlorków:
Reakcja na ogień:
Absorpcja wody:
Współczynnik przepuszczania pary wodnej:

Kategoria M5
≤ 0,1 % CI
Klasa A1
≤ 0,05 kg / (m2 x min0,5)
μ 15/35

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie
potrzeby prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09

www.sopro.pl
Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 22, 22 335 23 58
fax 22 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 12 410 58 50
fax 12 411 08 04

Doradztwo Techniczne
Warszawa tel. 606 145 811, 608 592 328
Rybnik tel. 602 281 040
Poznań tel. 604 274 960
Sitkówka/Nowiny tel. 602 444 491
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