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t.a.v. Dhr.   

  

  

  

  

  
 GEGEVENS 

Datum 00-00-0000 

Betreft Afbouw Advies ‘Castle Stones’ Drainerend aangebracht’. 

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 

 
          Breek puin 250 á 300 mm op een stabiel zand pakket.   

          Drainage split 4-8 mm (120- 150 mm) 

Sopro Trass Bindmiddel TRB 421  

Sopro Drainage verlegging Mortel DM 610 (min. 70 mm) 

Sopro FKM XL MultiFlexlijm 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’ op een Drainerende ondergrond. 
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Ondergrond: Advies: Langs de gevelaansluitingen EPS platen (piepschuim) plaatsen van ca. 10 mm 

dikte. 

 

Circa 50 á 60 cm uitgraven en de ondergrond aftrillen waarna er een afgetrilde dikke laag breekpuin 

minimaal 250 á 300 mm dik wordt aangebracht. (iedere 100 mm laagdikte individueel aftrillen) 

 

Op deze ondergrond wordt een laag Drainage split van min.120 á 150 mm dikte aangebracht, 

samengesteld van 1 deel Sopro TRB 421 en 4 delen split. 

 

Na voldoende uitharding van minimaal 48 uur wordt op de drainage split een laag van minimaal 70 

mm Sopro Drainage verlegging Mortel DM 610 gestort en worden de tegels op de rugzijde van 

lijmrillen Sopro FKM XL MultiFlexlijm 444 voorzien, waarna de tegels ‘nat in nat’ in de drainage 

mortel worden geklopt. 

 

De voegbreedte voor buiten dient minimaal 5 mm. te bedragen en tegelvlakken groter dan 3 x 3 m1 

niet overschrijden. 

 

Geheel wordt na voldoende afbinding ingewassen met Sopro Flexvoeg FL 2- 20 mm (in nader te 

bepalen kleur) 

 

Alle inwendige aansluitnaden (gevel/terras), put aansluitingen en dilataties moeten vrij van verlegging 

mortel en voegresten zijn en met een elastische blijvende kit twee-vlaks worden gekit. 

 

Geadviseerd wordt om het terras aan het laagste punt van een grindkorf te voorzien, eventueel 

voorzien van een drainagebuis die op een hemelwaterafvoer wordt aangesloten 
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DRAINERENDE STABILISATIE  

 

Drainage split 1 deel Sopro TRB 421 en 4 delen split ca.120 a 150 mm dikte. 

 

 

TRASBINDMIDDEL 

 

Type: Sopro Trass Bindmiddel TRB 421  

Samenstelling: hydraulische minerale vulstoffen, harsen en toeslagstoffen, voorzien van reine Trass 

cement, voor het samenstellen van dichte mortels met een hoog weerstandsvermogen.  

Toepassing: voor samenstellen van dikbed- zet en drainagemortel. 

Verwerking: met spaan, troffel of d.m.v. een rij.  

Laagdikte minimaal: 15 mm. 

Verleggingsmortel: versnijden met zand (korrel 0-4 mm.) 

Dekvloermortel: versnijden met zand (korrel 0-8 mm.) 

Drainage mortel: versnijden met edelsplit (korrel 2-5 mm / 5-8 mm of 8-12 mm) of gezeefde 

rondkorrel 4-8 mm. 

Mengverhouding: 1 deel tras  4/5 delen edelsplit / rondkorrel. 

Verwerkingstijd: ca. 60 minuten 

Verwerkingstijd versneden mortel: ca. 90 minuten 

Beloopbaar (vloer): na ca. 24 uur 

Belastbaar vol: na ca. 7 dagen. 

Verbruik: 3,5 – 4,0 kg/m² / per cm laagdikte. 

Toepassing: binnen, 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 

 


