
1. Nowe produkty/właściwości/formy dostawy

Produkt Nr kat. Dostawa Zmiana Uwaga Strona

MG-Flex® XXL 
Wysokoelastyczna, wysokoodkształcalna, 
jednoskładnikowa zaprawa klejowa  
szybkowiążąca S2

679 Worek 15 kg Nowość Jednoskładnikowa, szybkowiążąca, cementowa, wysokoelastyczna  
i wysokoodkształcalna zaprawa cienkowarstwowa, o klasyfikacji C2 
FT S2 wg PN-EN 12004 do niezawodnego układania wielkoformato-
wych płyt z gresu, betonu i kamienia naturalnego.
Na świeże, nieogrzewane jastrychy cementowe (pod płytki i płyty ≤. 
60x60 cm), na podłogi i ściany ogrzewane oraz w systemie podłóg 
podniesionych dzięki strukturze redukującej naprężenia. O wysokiej 
izolacyjności akustycznej. Szczególnie do szybkich prac renowacyj-
nych. Również polecana do układania ceramicznych pocienionych płyt 
o megaformatach  ≥ 3 m2. 
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No.1 400 extra 
Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształ-
calna zaprawa klejowa S1

400e Worek 22,5 kg
Worek 5 kg

Nowość Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna, cementowa zapra-
wa klejowa, o klasyfikacji C2 TE S1 wg PN-EN 12004 do przyklejania 
i mocowania płytek ceramicznych oraz niewrażliwego na przebar-
wienia kamienia naturalnego. Szczególnie zalecana do stosowania  
w basenach kąpielowych, na tarasach, elewacjach, na podłogach  
i ścianach ogrzewanych oraz w obiektach usługowych i przemysło-
wych. Również do układania płytek na starych okładzinach metodą 
„płytka na płytkę”.
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Saphir®
Fuga perłowa 1-6 mm
 
biały 10 
jasnoszary 16
srebrno-szary 17
szary 15
betonowo-szary 14
wanilia 30
toffi 57
beż jura 33
manhattan 77
jasny beż 29
pergamon 27
jaśmin 28
beż 32
beż bahama 34
anemon 35
karmel 38
brąz 52
brąz bali 59
antracyt 66
czarny 90
umbra 58
czerwono-brązowy 56

9500
9501
9502
9503
9504
9506
9507
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9518
9519
9520
9521
9522
9523
9524
9528
9529

 
 
 
Wiadro 2 kg
Wiadro 4 kg

Nowość Cementowa, elastyczna, o podwyższonej odporności na przenikanie 
wody i zabrudzenia, łatwo zmywalna zaprawa fugowa, o klasyfikacji 
CG2 WA  wg PN-EN 13888 do spoinowania glazury i terakoty. Nada-
je się również do spoinowania płytek o niskiej nasiąkliwości. Gładka 
powierzchnia fugi, jak również trwałość kolorów wpływają na jej es-
tetyczny wygląd.
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magnolia 76*
brzoskwinia 46*
oliwka 45*
zielony 49*
niebieski 79*
ciemnozielony 12*
stella 74*
bermuda 82*
krokus 78*
mięta 42*
giada 41*
koral 43*

9505
9508
9509
9510
9511
9525
9526
9527
9530
9531
9532
9533

Wiadro 2 kg

DF 10®

Design Fuga Flex 1-10 mm

kasztan 50
sahara 40
mahoń 55
heban 62

1067 2)

1074 2)

1075 2)

1076 2)

 
 
 
Wiadro 2,5 kg
Wiadro 5 kg

Nowe kolory Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych 
barwach i wysokiej wytrzymałości, o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 
13888, nie tworząca osadów wapiennych na powierzchni. Do spo-
inowania wszystkich okładzin ceramicznych i z kamienia naturalne-
go. Fugę charakteryzuje zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni  
i mikroorganizmów oraz brak osadów wapiennych. Dzięki efektowi 
perlenia oraz zastosowaniu technologii Hydrodur® cechuje ją zwięk-
szona odporność na przenikanie wody i zabrudzenia. Również nadaje 
się do stosowania na tarasach i balkonach, na podłogach ogrzewa-
nych oraz do fugowania cienkich płytek i płyt (4 mm).
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FL plus 1)

Fuga elastyczna plus 

szary 15
betonowo-szary 14
piaskowo-szary 18
antracyt 66
czarny 90
bazalt 64
srebrno-szary 17
kamienno-szary 22
brąz bali 59
beż bahama 34
beż jura 33
jasnoszary 16
jasny beż 29
jaśmin 28
brąz 52
biały 10

1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135

 
 
 
Worek 15 kg

Nowość Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa, odporna 
na mróz, o trwałych barwach i wysokiej wytrzymałości, o klasyfi-
kacji CG2 WA wg PN-EN 13888, nie tworząca osadów wapiennych 
na powierzchni dzięki technologii OPZ®. Do spoinowania wąskich  
i szerokich szczelin (2-20 mm) w pomieszczeniach i na zewnątrz, na 
ścianach i podłogach. Bardzo dobre właściwości wypełniania szczelin 
i zmywania fug przy optymalnym stopniu ich wypełniania. Możliwość 
uszlachetnienia  fugi dodatkiem złotego lub srebrnego brokatu Sopro.
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Silicon 
Silikon sanitarny

kasztan 50
sahara 40
mahoń 55
heban 62

283 2)

064 2)

066 2)

069 2)

 
 
 
Pojemnik 310 ml

Nowe kolory Trwale elastyczny, sieciujący kwasem octowym, odporny na oddziały-
wanie chemikaliów, silikonowy materiał do uszczelniania i elastyczne-
go wypełniania szczelin łączących i dylatacyjnych w obszarach sani-
tarnych, jak również na balkonach, tarasach i basenach kąpielowych.
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GM 026
Preparat do kształtowania fug dylatacyjnych 

026 Butelka ze spryskiwaczem 0,5 l Nowe opakowanie Płyn ułatwiający kształtowanie i obróbkę wszystkich silikonowych, po-
liuretanowych i akrylowych materiałów dylatacyjnych Sopro na okła-
dzinach ceramicznych i kamiennych.
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SB 113 1)

Taśma ochronna pod silikony 
113 Rolka 10 m (szer. 50 mm) Nowość Ochronna, elastyczna taśma z nierdzewnej stali szlachetnej. Do długo-

trwałej i niezawodnej ochrony przed przecięciem taśm uszczelniają-
cych, stosowanych na szczelinach łączących i dylatacyjnych  w uszczel-
nieniach zespolonych, przy wymianie fug silikonowych. Również do 
stosowania w obszarach o dużym obciążeniu, jak baseny i kuchnie 
przemysłowe.
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FS 15® plus 2)

Szpachla samopoziomująca 2 - 150 mm
550p Worek 25 kg Nowość Samopoziomująca, szybkowiążąca, cementowa masa szpachlowa 

do wyrównywania podłoży mineralnych oraz wytwarzania równych  
i gładkich powierzchni, przygotowanych pod wszelkiego rodzaju okła-
dziny podłogowe jak płyty i płytki ceramiczne, kamień naturalny, wy-
kładziny tekstylne i elastyczne oraz parkiet. Również do stosowania na 
podłogach ogrzewanych. Możliwość nanoszenia pompą.
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VS 582 
Uniwersalna szpachla szybkowiążąca  
3-70 mm

582 Worek 25 kg Nowość Samopoziomująca lub do kształtowania spadków czyli dwie metody 
stosowania w jednej recepturze; szybkowiążąca, wzmocniona włók-
nami, elastyczna, cementowa masa szpachlowa. Do wytwarzania 
powierzchni pod okładziny ceramiczne, kamienne, wykładziny podło-
gowe i elastyczne oraz parkiet. Również do wytwarzania powierzchni 
ze spadkiem do 4% w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na 
balkonach, tarasach. Tworzy optymalne, równe podłoże pod następnie 
wykonywane uszczelnienie zespolone.
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FS 45 
Szpachla samopoziomujaca grubowarstwowa 
5 - 70 mm

546 Worek 25 kg Nowe właściwości Samopoziomująca, szybkowiążąca, cementowa masa szpachlowa do 
wyrównywania podłoży mineralnych oraz wytwarzania równych i gład-
kich powierzchni, przygotowanych pod okładziny ceramiczne, kamień 
naturalny, wykładziny tekstylne i elastyczne oraz parkiet. Także nadaje się 
na podłogi ogrzewane. Zwiększony zakres grubości warstwy do 70 mm.
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S-Tex 1) 
Włóknina zbrojąca do mas  
samopoziomujących

568s Rolka 90 m2

(szer. 90 cm, długość 100 m)
Nowość Mata zbrojąca na bazie rozproszonych włókien szklanych o wysokiej 

wytrzymałości, odporna na alkalia, do wzmocnienia mas szpachlo-
wych na podłożach o słabej nośności. Do trwałej stabilizacji podło-
ży narażonych na wibracje i pękanie oraz do zmniejszenia naprężeń  
w cementowych i anhydrytowych masach wyrównujących i samo-
poziomujących. Włóknina zapobiega pękaniu, optymalizuje nośność 
podłoży i nadaje się do stosowania w obszarach napraw, renowacji 
i nowych konstrukcji.
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RAM 3® 
Szpachla wyrównawcza i renowacyjna

454 Worek 25 kg Nowe właściwości Cementowa, szybkowiążąca, uniwersalna, stabilna, szara zaprawa 
tynkarska i masa szpachlowa do szybkiego wyrównywania, modelo-
wania i napraw powierzchni ścian i podłóg. Na mineralne podłoża, 
jak np. beton i mur. Idealna do renowacji i napraw. Już po 2 godzi-
nach możliwość układania płytek. Nadaje się do tynkowania cokołów  
i kształtowania wyobleń (faset), do stosowania w pomieszczeniach 
wilgotnych i mokrych oraz na balkonach i tarasach. Zwiększony zakres 
grubości warstwy do 60 mm.
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1)  Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie; termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.               2)  Dostępny w drugim półroczu 2018
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Racofix® WB 588 
Uszczelniacz hybrydowy uniwersalny

 

588 Puszka 3 kg 1)

Kartusz 438 g 
Nowość Jednoskładnikowe, wysokoelastyczne, nie zawierające rozpuszczalni-

ków, gotowe do użycia uniwersalne uszczelnienie na bazie polimerów. 
Do renowacji i napraw w pomieszczeniach i na zewnątrz, do naprawy
ubytków, do napraw dachówek, do uszczelnienia połączeń ościeżnic 
okiennych i drzwiowych, stref połączeń w obrębie dachu i komina oraz 
nieszczelności rynien. Odpowiednie do wielu powierzchni jak np. beton, 
drewno, kamień, metal, wiele tworzyw sztucznych. Do wodoszczelnego 
klejenia krawędzi mat uszczelniająco–odcinających Sopro AEB®.
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FDB 524
Taśma uszczelniająca samoklejąca 

524 Rolka 
150 mm x 30 mb

Nowa szerokość 
taśmy

Elastyczna, wytrzymała na rozerwanie, nieprzepuszczająca wody ta-
śma z kauczuku butylowego do uszczelniania złączy i szczelin dyla-
tacyjnych. Stosowana jako element systemu uszczelnień zespolonych  
przy wykonywaniu powłok uszczelniających pod płytkami ceramiczny-
mi z użyciem Sopro PU-FD, FDF 525, DSF® 423/523, TDS 823. Również 
na szczególnie obciążone powierzchnie typu baseny, obiekty przemy-
słowe i handlowe oraz miejsca krytyczne  m.in. łączenia ścian, ścian 
i podłóg, ościeżnic.  
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AEB® 
Taśma uszczelniająca elastyczna AEB®

148 Rolka (szer. 120 mm) 50 m
Rolka (szer. 120 mm) 10 m 1)

Nowość Elastyczna taśma uszczelniająca, dwustronnie pokryta specjalną po-
włoką z flizeliny do niezawodnego uszczelnienia szczelin dylatacyj-
nych i naroży, stosowana w systemie z uszczelnieniami wstęgowymi 
w postaci mat Sopro AEB® i Sopro AEB® plus oraz uszczelnieniami  
w postaci płynnej Sopro DSF® 423/523, Sopro TDS 823, Sopro FDF 525  
i Sopro PU-FD pod płytki i płyty ceramiczne oraz z kamienia naturalnego.
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Rapidur® M8
Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów

601 Worek 25 kg Nowość Zmodyfikowana dodatkiem tworzyw sztucznych, gotowa, sucha mie-
szanka wysokiej jakości spoiw i wyselekcjonowanych kruszyw jako 
zaprawa do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających 
jastrychów cementowych. Nie wymaga dodatku piasku. Do wytwarza-
nia jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów 
na warstwie oddzielającej. Również jako warstwa użytkowana bezpo-
średnio. Klasyfikacja CT-C25-F4-A12 po 28 dniach. 
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Sopro 086 1)

System do precyzyjnego układania płyt 
wielkoformatowych

086 Wiadro  
(50 nakrętek,  
250 wsporników z gwintem,  
100 podkładek)

Nowość System do równego układania okładzin ceramicznych i kamiennych 
na ścianach i podłogach. Zastosowanie systemu umożliwia precyzyjne
układanie płyt w jednej płaszczyźnie. Gwintowane wsporniki zabu-
dowywane są w zaprawie klejowej przed ułożeniem płyt. Specjalne 
podkładki zapobiegają ścieraniu się nakrętek, zadrapaniom i innym 
uszkodzeniom na powierzchni płyty.
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Sopro kielnia murarska 180 mm 085 Pojedynczo Nowość 102

Sopro 013 1)

Ściereczka do zmywani i kształtowania fug
013 Karton (5 szt.) Nowość Delikatna ściereczka, modyfikowana termicznie, szczególnie zalecana 

do zmywania i kształtowania wąskich fug w szczelinach spoinowych 
płyt wielkoformatowych. Zastosowanie ściereczki umożliwia precyzyj-
ne wygładzenie fugi, bez efektu jej wymywania.
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Sopro wiadro z podziałka 10 l 093 Pojedynczo Nowość 103

Sopro wiadro do mieszania 30 l 012 Pojedynczo Nowość 103

3

1)  Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie; termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

2. Produkty/opakowania wycofane z oferty 

Produkt Nr kat. Dostawa Zmiana Proponowany zamiennik

Topas® DFE 
Dekoracyjna fuga epoksydowa   

Wszystkie kolory 

1000-1013 Wiadro 3 kg Usunięty produkt FEP plus 
Fuga epoksydowa plus

FL plus
Fuga elastyczna plus 

Wszystkie kolory 

1120-1130 Worek 5 kg Usunięte  
opakowanie

FL plus dostępna w opakowaniu 15 kg

FL floor 
Fuga elastyczna na posadzki 2-8 mm   

Wszystkie kolory 

685-887 Worek 25 kg Usunięty produkt FL plus
Fuga elastyczna plus 

FEP 
Fuga epoksydowa 

Wszystkie kolory 

501 
502 
508

Wiadro 5 kg
Wiadro 2,5 kg

Usunięty produkt FEP plus 
Fuga epoksydowa plus 
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FBK 372
Uelastyczniona zaprawa klejowa 

372 Worek 25 kg Usunięty worek 
25 kg

FBK 372 dostępna w workach 20 kg 

VF XL 413
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płyt 
wielkoformatowych 

413 Worek 25 kg Usunięty produkt Sopro FKM® XL 444 lub Sopro No.1 400 extra

Narzędzia do Soproduru 900 903-909 Pojedynczo lub zestaw Usunięte produkty Odnośnie rekomendacji odpowiednich narzędzi prosimy o kontakt z Działem Obsługi 
Inwestycji 

VKT 020
Lejek iniekcyjny 

020 Karton (20 szt.) Usunięty produkt Odnośnie rekomendacji odpowiednich narzędzi prosimy o kontakt z Działem Obsługi 
Inwestycji 

018R
Mieszadło do bitumów

018R Pojedynczo Usunięty produkt Odnośnie rekomendacji odpowiednich narzędzi prosimy o kontakt z Działem Obsługi 
Inwestycji 

WEV 579
Włóknina poliestrowa 

579 Rolka (szer. 100 cm) 50 m Usunięty produkt 

WEV 579T
Taśma montażowa

579T Rolka (szer. 50 mm) 25 m Usunięty produkt 

PTW 267
Profil tarasowy wysoki i akcesoria 

267 Opakowania 1szt./2szt./5szt. Usunięty produkt Okapniki OB 265 oraz Profile PT 266

OBP 278
Okapnik balkonowo-tarasowy prosty   
i akcesoria

278 Opakowania 1szt./2szt./4szt. Usunięty produkt Okapniki OB 265 oraz Profile PT 266

DA 049
Fuga akrylowa 

049 Pojemnik 310 ml Usunięty produkt 

DEK 872
Kruszywo do jastrychu drenażowego 

872 Worek 25 kg Usunięty produkt 

RAP 2 
Zaprawa wyrównawcza i do napraw 

434 Worek 25 kg Usunięty produkt 

NSC 587 
Szpachla samopoziomująca classic 

587 Worek 25 kg Usunięty produkt NSM 550  
Szpachla samopoziomująca 

KR 633
Preparat czyszczący szyby kominkowe 

633 Butelka ze spryskiwaczem 0,5 l Usunięty produkt 

KA 655
Asfalt na zimno 

655 Wiadro 25 kg Usunięty produkt 

EDMW 081
Uszczelka elastomerowa ścienna

081 Pojedynczo Usunięty produkt DWF 089
Uszczelka z elastomerowym kołnierzem 

HydroSet 282
Zestaw uszczelniający 

282 Wiadro 5 kg Usunięty produkt FDF 525 + GP 263 + EDE 019 + DWF 089 + DBF 638

KMB 650
Grubowarstwowa bitumiczna masa  
uszczelniająca 1-K

650 Pojemnik 30 l Usunięty produkt KSP 652 
Bitumiczna masa uszczelniająca 

KM 743
Szybkowiążąca zaprawa montażowa 

743 Worek 25 kg Usunięty produkt 

VM 4
Zaprawa montażowa do podlewek 1-4 cm

856 Worek 25 kg Usunięty produkt 

KM 
Standardowa zaprawa do klinkieru 

Wszystkie kolory 

274 
275

Worek 25 kg Usunięty produkt KMT
Zaprawa do klinkieru z trasem 

SGP 185
Podkładowy tynk do renowacji

185 Worek 25 kg Usunięty produkt 

SPM 186
Zaprawa tynkarska do renowacji

186 Worek 25 kg Usunięty produkt 

SFP 187
Tynk drobnoziarnisty do renowacji

187 Worek 25 kg Usunięty produkt 

TKM 887
Zaprawa trasowo-wapienna

887 Worek 25 kg Usunięty produkt 

TZM 870
Zaprawa trasowo-cementowa

870 Worek 25 kg Usunięty produkt 


