
Nr kat.

458
Sopro ELD 458
Electra Leitdispersion

Dyspersja elektrostatyczna
Dyspersja płynna do wytwarzania zapraw klejowych cienkowarstwowych i za-
praw fugowych z właściwością przewodzenia ładunków elektrycznych. 

■   Przewodząca ładunki elektryczne dyspersja w kolorze czarnym
■   Do zapobiegania oddziaływaniu ładunków elektrycznych na 

ludzi i urządzenia 

Zastosowanie

Jako dodatek do wody zarobowej zapraw klejowych Sopro No.1 (400), Sopro VF XL 413, Sopro VF 419 i Sopro FL.
Do odprowadzania ładunków elektrostatycznych:
–   w salach operacyjnych
–   w pracowniach komputerowych
–   w elektrowniach
–   w zakładach chemicznych
–   w zagrożonych wybuchem pomieszczeniach fabrycznych i magazynowych 
i wszędzie tam, gdzie mogą występować wybuchowe mieszaniny gazu i powietrza oraz na powierzchniach, gdzie 
należy zapobiegać oddziaływaniu ładunków elektrostatycznych na ludzi i urządzenia.

Temperatura 
stosowania 

Od +10 °C w kombinacji z zalecanymi produktami Sopro (patrz: Sposób użycia)

Podłogi ogrzewane Nadaje się

Czyszczenie narzędzi Wodą

Składowanie W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, na paletach, 6 miesięcy od daty produkcji; podczas składowania i transportu 
chronić przed mrozem.

Opakowania 3,75 kg kanister 

Chemia budowlana

www.sopro.pl



Właściwości
Sopro ELD 458 jest dyspersją w kolorze czarnym, do wytwarzania hydraulicznie wiążących zapraw cienkowarstwo-
wych i zapraw fugowych, o wysokim przewodnictwie elektrycznym.

Przygotowanie 
podłoża

Prosimy przestrzegać zaleceń dot. przygotowania podłoża, określonych w kartach technicznych odpowiednich za-
praw cienkowarstwowych i zapraw fugowych.

Sposób użycia
Przed użyciem należy dobrze wymieszać zawartość poprzez wstrząśnięcie opakowaniem z dyspersją Sopro ELD 458.  
Sposób dozowania:

Wielkość opakowania 
suchej zaprawy 

(kg)

Sopro ELD 458
(kg)

Woda zarobowa
(l)

Sopro No. 1 (400)
Sopro VF XL 413
Sopro VF 419 
Sopro FL 

25
25
25
25

3,75
3,75
3,75
1,25

6,75 – 7,25
6,25 – 6,75
3,75 – 4,25
3,75 – 4,25

Najpierw dyspersję Sopro ELD 458 wymieszać z odpowiednią ilością wody. Następnie dodać suchą zaprawę klejo-
wą lub fugową i wymieszać mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, masy. 
Wskazówka: 
Wykonanie okładziny podłogowej o wysokim przewodnictwie elektrycznym jest możliwe tylko w połączeniu z prze-
wodzącym ładunki elektryczne materiałem okładzinowym. 
Odpowiednia oporność gotowej okładziny jest uzależniona od oporności podłoża i warunków otoczenia, dlatego po 
ułożeniu okładziny oporność całkowitej struktury jest sprawdzana przez właściwy urząd mierniczy. 
Zalecamy przeprowadzenie badania funkcjonalności na próbnej powierzchni. 
Powstające ładunki elektrostatyczne w okładzinie posadzki muszą być bezpiecznie odprowadzone przez wyrówna-
nie potencjału poprzez sieć miedzianych taśm (należy uwzględnić informacje producenta miedzianych taśm!), które 
układa się w zaprawie klejowej. Szczegóły powinny zostać uzgodnione z klientem. Opis produktu: miedziana taśma 
ekranująca z klejem przwodzącym (np. firmy 3M numer produktu 1181).
Spoinowanie przewodzącą ładunki elektryczne zaprawą fugową następuje zgodnie z instrukcją użycia tych zapraw.
Wskazówka dot. spoinowania: 
Jeśli istnieje konieczność wykonania cementowej zaprawy fugowej o właściwościach przewodzenia ładunków elek-
trycznych przez dodanie Sopro ELD 458, wcześniej w mało widocznym miejscu należy przeprowadzić próbne fu-
gowanie, ponieważ nie można wykluczyć zmiany koloru ceramiki z uwagi na zastosowanie w dyspersji Sopro ELD 
458 pigmentu głębokiej czerni.

Wskazówki BHP
Oznakowanie: 
Znaki ostrzegawcze: Xi - produkt drażniący 
Zwroty zagrożenia: 
R 36 działa drażniąco na oczy

Zwroty bezpieczeństwa (zwroty S)
S 2 chronić przed dziećmi
S 26  zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
Inne napisy:  brak

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezen-
towane 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

Sopro Polska Sp. z o.o. www.sopro.pl
Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09

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
Nowiny tel. 602 444 491
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