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 GEGEVENS 

Datum 00-00-0000 

Betreft Afbouw Advies ‘Castle Stones’ Drainerend verlegd op een betonnen 

constructievloer. 

Locatie  

Project  

Uitvoering  

Oppervlakte Ca. n.t.b m² 

Referte  

Garantie  5 jaar productgarantie 

Levering Zie onze verkoop- en leveringsvoorwaarden 

Productverwerking Zie onze Technische Product Informatie (TPI’s) 

 

 
PRODUCTEN 

 
Sopro Hechtbrug Flexibel HSF 748 

Sopro Rapidur® B5 Snel Cement 3 D 767 
Sopro Turbo Dichtlaag Snel 2-K TDS 823  

Sopro Afdichtband met vouw DBF 638 

Sopro Drainage Mat DRM 653  

Sopro Drainage Mortel DM 610  

Sopro FKM XL 444 

Sopro Flexvoeg FL 2- 20 mm (in nader te bepalen kleur) 

Sopro Keramiek Silicone  

 

Datum: 00-00-0000 

Betreft: Afbouw Advies buitenkwaliteit ‘Castle Stones’ Drainerend verlegd op een betonnen 

constructievloer. 
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ADVIES: Ondergrond bestaande uit een draagkrachtige betonvloer. 

 

Betonvloer reinigen van alle onthechting veroorzakende middelen en aanbranden met Sopro 

Hechtbrug Flexibel HSF 748 en ‘nat in nat’ een cementdekvloer met Sopro Rapidur B5 snelcement 

aanbrengen met afschot (min.1,5 % / m1) richting de later te plaatsen draingoten die op de 

hemelwaterafvoer worden aangesloten. 

 

De draingoten moeten dubbel-drainerend zijn. (b.v. ACO Draingoten) 

 

Na voldoende droogtijd wordt op deze ondergrond een waterdichte laag aangebracht van Sopro Turbo 

Dichtlaag Snel 2-K TDS 823 in twee lagen waarbij in de 1e laag de gevel / vloeraansluiting de Sopro 

Afdichtband met vouw DBF 638 ingebed wordt en zo voldoende hoog en waterdicht wordt afgewerkt. 

 

Na droging van de 1e laag kan de 2e laag aangebracht worden tot een totale dikte van 2,5 mm is 

bereikt. 

 

In verband met het jaargetijde en de daarmee gepaard gaande temperaturen is er ook een mogelijkheid 

om de dichtlaag te vervangen voor een bitumineuze afdichting.(raadpleeg hiervoor uw Sopro 

adviseur) 

 

Na voldoende verharding van de dichtlaag worden de dubbel-drainerende draingoten geplaatst en 

aangesloten op de hemelwaterafvoeren en wordt op deze afdichting de Sopro Drainage Mat DRM 653 

dakpansgewijs (2 rijen noppen overlapping) met het afschot mee gelegd. 

 

Hierna brengt men op de Sopro Drainage Mat DRM 653 de Sopro Drainage Mortel DM 610 in een 

minimale dikte van 50 mm aan.  

 

De tegels worden, nadat deze aan de rugzijde zijn voorzien van een gerilde smeerlage Sopro FKM XL 

444, in de DM 610 Drainage Mortel ‘nat in nat’ verlegd en op juiste hoogte gebracht. 

 

Andere mogelijkheid is om de Sopro Drainage Mortel DM 610 in een minimale dikte van 50 mm aan 

te brengen en met een rij op gewenst niveau te smeren, en beschermen tegen weersinvloeden waarna 

na drie dagen de tegels, nadat deze aan de rugzijde zijn voorzien van Sopro FKM XL 444 erop 

verlijmd worden.  

 

Terras moet onder afschot worden aangebracht, minimaal 1,5% /m1. 

 

Na voldoende verharding van het geheel kunnen de tegels ingewassen worden met Sopro Flexvoeg FL 

2- 20 mm ( in nader te bepalen kleur ) 

 

Tegelvlakken groter dan 3 x 3 m vermijden en toereikend dilateren. 

 

Alle inwendige aansluitnaden moeten vrij van drainagemortel, lijm en voegresten zijn en twee-vlaks 

met een elastische blijvende kit worden gekit. 
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HECHT / CONTACTLAAG tot 5 mm 

 

Type: Sopro Hechtbrug Flexibel HSF 748. 

Samenstelling: hydraulische minerale vulstoffen, rheinisher trascement harsen en toeslagstoffen. 

Chromaatarm volgens (EG) Nr.1907/2006 bijlage XVII. 

Voorbehandeling: de ondergrond moet draagkrachtig, vrij van oplos - en onderhoudsmiddelen zijn. 

Verwerking: met spatel, lijmkam, borstel of kwast aanbrengen. 

Verwerking tijd: ca. 3-4 uur. 

Opentijd contactlaag: ca.15-20 min. 

Mengverhouding: 25 kg Hechtlaag Flexibel: 5,0-5,5 l schoon water. 

Beloopbaar (vloer): na ca. 1 uur. 

Vol belastbaar: na 28 dagen. 

Voegbaar: na 24 uur. 

Verbruik: 1,5-2,0 kg/m² als slurry. 

Verbruik: 1,0-1,5 kg/m² als poeder. 

Toepassing: binnen en buiten. 

 

 

UITVLAK / REPARATIE LAAG (specie) 

 

Type: Sopro Rapidur® B5 Snel Cement 3 D 767, Cement  volgens (DIN EN 13813 CT-C60-F7 ) 

Samenstelling: kunststof gemodificeerde speciaal cement voor vervaardigen van snel verhardende en 

snel belegbare dekvloeren. Geschikt voor vloerverwarming. 

Voorbehandeling: de ondergrond moet draagkrachtig, vast, droog, vrij van oplos- en 

onderhoudsmiddelen en zonder scheuren zijn. 

Verwerking: onder de rij normaal af te werken, verpompbaar. 

Verwerkingstijd: ca. 120 min. 

Beloopbaar (vloer): na ca. 6-10 uur. 

Te betegelen: na ca. 3 dagen. 

Vol belastbaar: na 24 uur. 

Verbruik: 3,5 kg/m²/cm laagdikte. 

Verpakking:  25 kg zak. 

Toepassing: binnen en buiten. 
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WATERDICHTE LAAG 

 
Type: Sopro Turbo Dichtlaag Snel 2-K TDS 823, kant-en-klaar tweecomponenten poeder- vloeistof, 

zeer elastische vezelverstrekte dichtlaag voor afdichtingen onder tegels, waterdicht en 

waterdampdoorlatend. 

Toebehoren: 

- Sopro Gummiband. 

- Sopro Gummimanchet. 

- Sopro Wapeningsweefsel. 

Voorbehandeling: de ondergrond moet vast, droog en vrij van verontreinigingen of oplosmiddelen 

zijn. 

Sterk zuigende ondergrond voorstrijken met Sopro Voorstrijk GD 749 of bevochtigen.  

Verwerking: met roller of kwast 1e laag Sopro Dichtlaag gelijkmatig porievrij aanbrengen;  

2e laag na droging (circa 2 uur) Ook als spuitlaag te verwerken. Min. laagdikte 1,3 mm, max. 2,6 mm. 

Droogtijd: 2 uur per laag 

Verbruik dichtmiddel: ca. 1,6 kg/mm/m² 

- t.p.v. hoeken, bij de kim tussen vloer en wand, leidingdoorvoeren en putten: 

- aanbrengen eerste laag vloeibare dichtlaag 

- dichtband t.p.v. hoeken en kim 

- manchet t.p.v. leidingdoorvoeren en putten 

- aanbrengen tweede laag vloeibare dichtlaag 

- t.p.v. dilatatievoegen in de 1e laag een Gummiband aanbrengen 

Toepassing: binnen en buiten, vloer en wand. 

 
 

AFDICHTBAND 

 
Type: Sopro Gummiband DBF 638 / DE 014 / 015, Vezel versterkt, Elastisch zekerheids dichtband 

met een bijzonder hoog alkalisch bestendigheid. Zeer elastische, gewapend dichtband van synthetisch 

rubber voor een flexibele en waterdichte overbrugging van aansluit- en dilatatievoegen. 

Eigenschappen: Flexibele rekzone. Optimaal hechtverband met Sopro afdichtingssytemen. 

Extreem uitrekbaar. Water- en weerbestendig 

Alleen in combinatie met alle Sopro afdichtsystemen en afdekkingen van tegels en platen 

Voorbehandeling: de ondergrond moet vast, droog en vrij van verontreinigingen of oplosmiddelen 

zijn. Sterk zuigende ondergrond voorstrijken met Sopro Voorstrijk GD 749. 

Alleen toepasbaar in combinatie met: 

– Sopro Dichtlaag Snel 2-K TDS 823 Bestelnr. 823 

Verwerking: De te gebruiken dichtlaag wordt tot 10 mm vanaf de rand van de aansluit- of 

dilatatievoeg aangebracht. Het Sopro Gummi Band wordt nu over de dichtlaag gelegd en door lichte 

druk ingebed. Vervolgens wordt de vezel van de Sopro Gummi Band nogmaals ingestreken met de 

dichtlaag. In inwendige- of uitwendige hoeken van 90° adviseren wij het gebruik van de 

voorgevormde Sopro Gummi Hoek Binnen (inwendige hoek) 014 of de Sopro Gummi Hoek Buiten 

(uitwendige hoek) 015. Bij langere overbruggingen (langer dan het dichtband) is het aan te bevelen in 

het lijmbed een extra laag ter verbetering van de samenhang een wapening in te bedden. 

Toepassing: Voor flexibele en waterdichte overbruggingen van aansluit- en dilatatievoegen onder 

hechtende keramische afwerkingen, bij afdichtingen en in combinatie met bekledingen van tegels 

en platen. 

Toepassing: binnen en buiten, wand en vloer. 
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DRAINAGE MAT  

 

Type: Sopro Dainagemat DRM 653  ( 8 mm) 

Samenstelling: vezelversterkte verrottingvrije polyethyleen profielmat. Dit voor horizontale 

afwatering naar alle zijde op balkons, terrassen en trappen  

Toepassing: Drainage en ontkoppeling mat onder keramische en natuursteen afwerking, spanning 

ontkoppeling bij kritische of vervormbare ondergronden.  

Ondergrond: draagkrachtig, vast, en vrij van oplosmiddelen 

Verleggingpatroon: licht overlappend, dakpansgewijs met afschot mee. 

Gewicht: circa 6,7 kg/m². 

Afmeting: rol 100 cm breed  en 1250 cm lang, 8 mm dik.  

Kleur: rood.  

Beloopbaar: afhankelijk van afwerking. 

Dikte plaat: 8 mm. 

Toepassing: binnen en buiten.  

 

 

UITVLAK/ STELMORTEL vanaf 30 mm (min. 50 mm op DRM 653) 

 

Type: Sopro Drainage Mortel DM 610, een met trascement gebonden droge kant-en-klaar mortel 

voor dikbed verlegging van natuursteen en tegels buiten. 

Samenstelling: trascement, harsen en toeslagstoffen. 

Voorbehandeling: de ondergrond moet draagkrachtig, vast, vrij van oplos - en onderhoudsmiddelen. 

Verwerking: met vlakspaan en troffel aanbrengen of met vloerenrij. 

Waterdoorlaatbaarheid: > 500 ltr/m²/h bij 30 mm laagdikte. 

Toelaatbare onvlakheid: vanaf 30 mm bij starre ondergrond.  

Laagdikte minimaal: 30 mm. op starre ondergrond / 50 mm. op Drainagemat DRM 653 en stabiele 

ondergrond. 

Mengverhouding: 25 kg drainagemortel: 1,3-1,8 l schoon water. 

Verwerkingtijd: circa 3-4 uur. 

Beloopbaar (vloer): na ca. 24 uur. 

Voegbaar: na ca. 48 uur. 

Vol belastbaar: na 7 dagen. 

Verbruik: min. 16 kg/m²/cm laagdikte. 

Toepassing: vloer en trappen, binnen en buiten. 

 

TIP: De drainagemortel kan het beste worden aangemaakt met een dwangmenger / voegertrommel of 

een lijmmixer, zodat er een aardvochtig en homogeen product met een open structuur gerealiseerd 

wordt. 
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LIJM WAND/VLOER TEGELWERK, KERAMISCH & NATUURSTEEN 

 

Type: Sopro FKM XL MultiFlexlijm 444, C2TE/S1,  hoog flexibele vezelverstrekte, stof arme, 

zuinige dunbed poederlijm, waterafstotend, extra licht en vorstbestendig, op basis van cement en 

kunststof EC1 plus.  

Sterk emissie arm GEV-EMICODE®.Chromaatarm volgens EG –Richtlijn 1907/2006 –XVII. 

Lijm volgens DIN EN 12004 C2TE/S1.  

Uitermate geschikt voor het aanbrengen en leggen van keramische wand- en vloertegels alsook 

verkleuringongevoelige natuursteentegels op alle ondergronden. 

Speciaal voor grootformaat drooggeperste tegels op wand en vloer. 

Inzetbaar: dunbedlijm, vloeibedlijm, middelbedlijm en lichte wand en vloer correctie.  

Kleur: grijs.  

Verwerking: lijm op ondergrond en/of tegel aanbrengen. 

Mengverhouding: 15 kg lijm: 7,75-8,25 l water (middelbed) 

Mengverhouding: 15 kg lijm: 9,5-10 l water (vloeibed) 

Mengverhouding: 15 kg lijm: 7,5-8,5 l water (wandlijm) 

Mengverhouding: 15 kg lijm: 8,75-9,25 l water (egalisatie)  

Maximaal volbed lijm dikte: 20 mm. 

Verwerkingstijd: ca.1,5 uur. 

Beloopbaar en voegbaar: circa 8 uur. 

Belastbaar: na ca. 24 uur. 

Verbruik: ca. 0,7 kg/m² per mm laagdikte. 

Toepassing: binnen en buiten, wand en vloer. 

 
VOEGEN 

 

Type: Sopro Flexvoeg FL 2- 20 mm, volgens (DIN EN 13888 CG2) samenstelling op basis van 

trascement en kunststof. Watervast, Snel verhardende, vorstbestendig, elastisch, scheurvrij van 2 tot 

20 mm. 

Kleur: nader te bepalen. 

Voorbehandeling: voegen uitkrabben, tegels reinigen, ontdoen van overtollig tegellijm en voegen 

gelijkmatig bevochtigen. 

Verwerking: NIET handmatig aanmaken!!! Materiaal mengen met schoon leidingwater en gebruik 

maken van een laagtoerige spiraalmenger. Rijptijd ca. 3-5 min. Nogmaals mixen en dan pas 

verwerken. 

Verwerking: voegen volledig vullen met voegmortel. 

Nabehandeling: overtollig voegmateriaal verwijderen met vochtige spons. 

Mengverhouding vloer: 25 kg voegmortel: 4,25-4,75 l water toevoegen. 

Mengverhouding wand: 25 kg voegmortel: 4,0-4,5 l water toevoegen. 

Verwerkingstijd: ca. 30 – 40. 

Vloervoegwerk beloopbaar: na ca. 2 uur. 

Vol belastbaar: na ca. 12 uur. 

Verbruik: ca. 2,0-2,5 kg/m² (afhankelijk van tegelformaat en dikte). 

Toepassing: binnen en buiten. 
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VOEGVULLING MET KIT 

 

Type: Sopro Keramiek Silicone  

1-component low modulus elastische oplosmiddelvrije afdichtingskit, dilatatievoeg of afdichtingsvoeg 

in de buitenwand en/of binnenwand. 

Materiaal: op basis van silicone. 

Kleur: nader te bepalen. 

Toebehoren bouwdilatatie: rugvullingsmateriaal: rondschuim - voorstrijk/hechtmiddel: Primer. 

Voorbehandeling hechtvlakken: reinigen. (niet-poreuze ondergrond) / reinigen en voorstrijken met 

primer (poreuze ondergrond). 

Voegoppervlak: aan de zijkanten van de voeg. 

Minimale voegbreedte: 3 mm. (bewegingsvoeg). 

Minimale voegbreedte: 2 mm. (tegelvoeg). 

Minimale kitdiepte: ca. 2/3 van voegbreedte. 

 

 

 

 
Dit advies is opgesteld op basis van eerdere ervaringen die Sopro en Castle Stones hebben met het 

gebruik van hun producten. Voor elke afzonderlijke situatie waarin de Sopro producten worden 

gebruikt in combinatie met Castle Stones spelen echter andere omstandigheden en invloeden een rol, 

die allemaal een eigen uitwerking zullen hebben. Daarom wordt met klem aangeraden voor elk 

gebruik van de Sopro producten met Castle Stones, specifiek advies in te winnen.  

 

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

 

 

 
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Erik Koch 

 

Algemeen Technisch Manager 

Sopro Nederland BV 

 


