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1. Zaprawy klejowe i kleje
Grupa zapraw klejowych: Klasa C2 S2
679 Sopro MG-Flex® XXL*

NOWOŚĆ

Wysokoelastyczna,
wysokoodkształcalna,
jednoskładnikowa
zaprawa klejowa
szybkowiążąca S2

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

KLASA S2 (WYSOKOODKSZTAŁCALNA)

DO MEGAFORMATÓW

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

TECHNOLOGIA
MICROGUM®

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

BARDZO WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Zużycie:
ok. 0,9 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

C2 FT S2

Jednoskładnikowa, szybkowiążąca, cementowa, wysokoelastyczna i wysokoodkształcalna zaprawa cienkowarstwowa, o klasyfikacji C2 FT S2
zgodnie z normą PN-EN 12004, do niezawodnego układania wielkoformatowych płyt z gresu, betonu i kamienia naturalnego.
Na świeże, nieogrzewane jastrychy cementowe (pod płytki i płyty ≤ 60x60 cm)1),
na podłogi i ściany ogrzewane oraz w systemie podłóg podniesionych
dzięki strukturze redukującej naprężenia.
O wysokiej izolacyjności akustycznej. Szczególnie do szybkich prac renowacyjnych. Bardzo dobre właściwości i parametry robocze. Dzięki wysokokrystalicznemu wiązaniu wody szczególnie polecana do układania ceramicznych pocienionych płyt o dużych formatach ≥ 3 m2. Jako specjalny
klej nadaje się na różne podłoża odkształcalne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1)
2)

Na ściany i podłogi, w pomieszczeniach
Doskonały również pod płyty megaformatowe ≥ 3 m2
C2: przyczepność ≥ 1 N/mm2
F: wczesna przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po 6 godzinach
T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
S2: ugięcie ≥ 5 mm
Wyjątkowo wysoka wydajność: większa do 30%2)
Struktura redukująca naprężenia
Szczególnie zalecany do przyklejania płyt izolacyjnych i kompensujących naprężenia Sopro FDP i Sopro TEB
Czas użycia: ok. 30 minut
Możliwość chodzenia/fugowania: po ok. 3 godzinach
Wysokoodkształcalny
Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
Prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego
W porównaniu z tradycyjnymi zaprawami cienkowarstwowymi Sopro

Nr kat.

Forma dostawy

679/15

Worek 15 kg

Niezawodna technologia w formacie XXL
• Doskonała do płyt megaformatowych ≥ 3 m2
• Wysokoodkształcalna, klasa S2, ugięcie ≥ 5 mm
• Bardzo dobre właściwości i parametry robocze

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI
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KLASA S2 (WYSOKOODKSZTAŁCALNA)

DO MEGAFORMATÓW

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

TECHNOLOGIA
MICROGUM®

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

BARDZO WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

*

WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

1. Zaprawy klejowe i kleje
669 Sopro MG-Flex®*
Wysokoelastyczna,
wysokoodkształcalna,
jednoskładnikowa
zaprawa klejowa S2

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

KLASA S2 (WYSOKOODKSZTAŁCALNA)

DO MEGAFORMATÓW

TECHNOLOGIA
MICROGUM®

BARDZO WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Wysokoelastyczna, wysokoodkształcalna, jednoskładnikowa, cementowa zaprawa cienkowarstwowa, o klasyfikacji C2 TE S2 zgodnie z normą
PN-EN 12004, do niezawodnego układania płyt z gresu, betonu oraz kamienia naturalnego.
Na świeże, nieogrzewane jastrychy cementowe (pod płytki i płyty
≤ 60x60 cm)1), na podłogi i ściany ogrzewane, na jastrychy suche oraz
w systemie podłóg podniesionych dzięki strukturze redukującej naprężenia. W połączeniu z okładzinami ceramicznymi cechuje ją wysoka izolacja akustyczna. Bardzo dobre właściwości i parametry robocze oraz
stabilność. Ok. 30% bardziej wydajna niż tradycyjne zaprawy cienkowarstwowe Sopro, bez dodatku kruszyw lekkich. Jako specjalny klej nadaje
się na różne podłoża odkształcalne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach
Na ściany i podłogi
C2: przyczepność ≥ 1 N/mm2
T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
S2: ugięcie ≥ 5 mm
Wyjątkowo wysoka wydajność: większa do 30%2)
Struktura redukująca naprężenia
Szczególnie zalecany do przyklejania płyt izolacyjnych i kompensujących naprężenia Sopro FDP i Sopro TEB
• Wysokoodkształcalny
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

1)
2)

C2 TE S2

Zużycie:
ok. 0,9 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

665 Sopro MEG 665*
Wysokoelastyczna,
wysokoodkształcalna,
dwuskładnikowa
zaprawa klejowa S2

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

C2 E S2

KLASA S2 (WYSOKOODKSZTAŁCALNA)

DO MEGAFORMATÓW

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² składnika proszkowego
+ ok. 0,4 kg/m² dyspersji
na 1 mm grubości warstwy
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu,
dostępnej na www.sopro.pl
W porównaniu z tradycyjnymi zaprawami cienkowarstwowymi Sopro

Nr kat.

Forma dostawy

669/15

Worek 15 kg

Dwuskładnikowa, wysokoelastyczna, wysokoodkształcalna, wodoszczelna
(sprawdzona zg. z PG-AIV-F), cementowa zaprawa klejowa do niezawodnego układania płyt z gresu, betonu i kamienia naturalnego metodą półpłynną. Do stosowania na świeżych, nieogrzewanych jastrychach cementowych (pod płytki i płyty ≤ 60x60 cm)1) oraz podłogach ogrzewanych, dzięki
strukturze redukującej naprężenia. Na uszczelnienia zespolone. Doskonała do stosowania na balkonach i tarasach. Posiada wysoką elastyczność
i bardzo wysoką odporność na zmydlanie dzięki zawartości nieredyspergowalnych płynnych polimerów.
Wysoka i trwała odporność na mróz. Przy pracach w niskich temperaturach i możliwości wystąpienia przymrozków zaleca się stosowanie Sopro
MEG 666.
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja C2 E S2 wg normy PN-EN 12004
C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
S2: ugięcie ≥ 5 mm
Możliwość chodzenia/fugowania; po ok. 12 godzinach
Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zaprawa nienasiąkliwa dla wody
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

1)

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu,
dostępnej na www.sopro.pl

Nr kat.

Forma dostawy
Zestaw dwuskładnikowy 33,25 kg:

665/25

Worek 25 kg (komponent A)

665/8,25 Kanister 8,25 kg (komponent B)

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
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1. Zaprawy klejowe i kleje
666 Sopro MEG 666*
Wysokoelastyczna,
wysokoodkształcalna,
dwukładnikowa zaprawa
klejowa szybkowiążąca S2

składnik systemu

C2 EF S2

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

KLASA S2 (WYSOKOODKSZTAŁCALNA)

DO MEGAFORMATÓW

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² składnika proszkowego
+ ok. 0,4 kg/m² dyspersji
na 1 mm grubości warstwy

667 Sopro MEG 667*
Wysokoelastyczna,
wysokoodkształcalna,
dwuskładnikowa zaprawa
klejowa szybkowiążąca S2
na ściany i podłogi

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

KLASA S2 (WYSOKOODKSZTAŁCALNA)

DO MEGAFORMATÓW

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

składnik systemu

C2 FT S2
6

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Dwuskładnikowa, wysokoelastyczna, wysokoodkształcalna, wodoszczelna
(sprawdzona zg. z PG-AIV-F), cementowa zaprawa klejowa do niezawodnego układania płyt z gresu, betonu i kamienia naturalnego metodą półpłynną. Do stosowania na świeżych, nieogrzewanych jastrychach cementowych (pod płytki i płyty ≤ 60x60 cm)1) oraz podłogach ogrzewanych, dzięki
strukturze redukującej naprężenia. Na uszczelnienia zespolone. Doskonała
do stosowania na balkonach i tarasach podczas chłodnych pór roku. Posiada wysoką elastyczność i bardzo wysoką odporność na zmydlanie dzięki
zawartości nieredyspergowalnych płynnych polimerów. Wysoka i trwała
odporność na mróz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1)

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu,
dostępnej na www.sopro.pl

Nr kat.

Forma dostawy
Zestaw dwuskładnikowy 33,25 kg:

666/25

Worek 25 kg (komponent A)

666/8,25 Kanister 8,25 kg (komponent B)

Dwuskładnikowa, szybkowiążąca, wysokoelastyczna, wysokoodkształcalna, stabilna na ścianach, cementowa zaprawa klejowa o klasyfikacji C2 FT S2 zgodnie z normą PN-EN 12004. Do przyklejania płyt kamionkowych, gresu, płyt betonowych i kamiennych. Do stosowania na
świeżych podłożach betonowych, świeżych, nieogrzewanych jastrychach
cementowych (pod płytki i płyty ≤ 60 x 60 cm)1) oraz na podłogach
i ścianach ogrzewanych dzięki strukturze redukującej naprężenia. Szczególnie nadaje się do użycia w obszarach zewnętrznych np. na balkonach
i tarasach oraz w przypadku podwyższonych wymagań dotyczących elastyczności systemu zapraw.
Do basenów kąpielowych, na schodach i elewacjach. Bardzo wysoka odporność na zmydlanie oraz wysoka elastyczność dzięki zawartości nieredyspergowalnych płynnych polimerów. Wysoka odporność i trwałość na
działanie mrozu, dzięki wysokokrystalicznemu wiązaniu wody.
•
•
•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Na ściany i podłogi
C2: przyczepność ≥ 1 N/mm2
F: wczesna przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po 6 godzinach
T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
S2: ugięcie ≥ 5 mm
Możliwość chodzenia / fugowania: po ok. 3 godzinach
Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

1)

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu,
dostępnej na www.sopro.pl

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² składnika proszkowego
+ ok. 0,3 kg/m² dyspersji
na 1 mm grubości warstwy

Klasyfikacja C2 EF S2 wg normy PN-EN 12004
C2: przyczepność ≥ 1 N/mm2
E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
F: wczesna przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po 6 godzinach;
już po 2 godzinach produkt osiąga przyczepność ≥ 0,5 N/mm2,
a po 3 godzinach przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
S2: ugięcie ≥ 5 mm
Przy +5ºC już po 6 godzinach odporna na cykle zamrażania i rozmrażania, przyczepność ≥ 0,5 N/mm2, po 10 godzinach przyczepność
≥ 1,0 N/mm2
Możliwość chodzenia / fugowania: po ok. 3 godzinach
Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zaprawa nienasiąkliwa dla wody
Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy
Zestaw dwuskładnikowy 32 kg:

667/25

Worek 25 kg (komponent A)

667/7

Kanister 7 kg (komponent B)

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

1. Zaprawy klejowe i kleje
Grupa zapraw klejowych: No. 1
NOWOŚĆ

400e Sopro No.1 extra

Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna, cementowa zaprawa klejowa do przyklejania i mocowania płytek ceramicznych oraz niewrażliwego na
przebarwienia kamienia naturalnego. Szczególnie zalecana do stosowania
w basenach kąpielowych, na tarasach, elewacjach, na podłogach i ścianach
ogrzewanych oraz w obiektach usługowych i przemysłowych. Również do
układania płytek na starych okładzinach metodą „płytka na płytkę”.

Multifunkcyjna,
wysokoelastyczna,
odkształcalna zaprawa
klejowa S1

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

RECEPTURA 4 W 1

KLASA S1
(ODKSZTAŁCALNA)

DO WIELKICH
FORMATÓW

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

• Klasyfikacja C2 TE S1 wg normy PN-EN 12004
• Wyższa wydajność aż do 50%1)
• Multifunkcyjna (do 20 mm):
– zaprawa cienkowarstwowa
– zaprawa średniowarstwowa
– zaprawa półpłynna
– do szpachlowania powierzchni, do 20 mm grubości warstwy
• Spełnia wymogi dla zapraw elastycznych „Flexmörtel” Stowarzyszenia
Niemieckich Producentów Zapraw Klejowych
• C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
• T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
• E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
• S1: ugięcie ≥ 2,5 mm
• Do płyt wielkoformatowych
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

C2 TE S1

Zużycie:
ok. 1,0 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

400 Sopro No.1

C2 TE S1

KLASA S1
(ODKSZTAŁCALNA)

DO WIELKICH
FORMATÓW

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Forma dostawy

400e/22,5

Worek 22,5 kg

400e/5

Worek 5 kg

Wysokoelastyczna, odkształcalna, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do przyklejania i mocowania płytek ceramicznych oraz niewrażliwego na przebarwienia kamienia naturalnego. Szczególnie zalecana do stosowania w basenach kąpielowych, na tarasach, elewacjach, na podłogach
i ścianach ogrzewanych oraz w obiektach usługowych i przemysłowych. Również do układania płytek na starych okładzinach metodą „płytka na płytkę”.

Wysokoelastyczna,
odkształcalna, zaprawa
klejowa S1

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

Nr kat.

• Klasyfikacja C2 TE S1 wg normy PN-EN 12004
• Spełnia wymogi dla zapraw elastycznych „Flexmörtel” Stowarzyszenia
Niemieckich Producentów Zapraw Klejowych
• C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
• T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
• E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
• S1: ugięcie ≥ 2,5 mm
• Do płyt wielkoformatowych
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Zużycie:
ok. 1,1 kg/m² na 1 mm grubości warstwy
1)

Nr kat.

Forma dostawy

400/25

Worek 25 kg

400/5

Worek 5 kg

w porównaniu z wybranymi, dostępnymi na rynku cienkowarstwowymi
zaprawami klejowymi
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1. Zaprawy klejowe i kleje
404 Sopro No.1*
Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna
zaprawa klejowa szybkowiążąca S1

składnik systemu

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

RECEPTURA 4 W 1

KLASA S1
(ODKSZTAŁCALNY)

DO WIELKICH
FORMATÓW

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Szybkowiążąca, multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odksztacalna, cementowa zaprawa klejowa, wzbogacona tworzywem sztucznym, do przyklejania i mocowania okładzin ceramicznych oraz ciemnych, odpornych na
odkształcenia kamieni naturalnych. Nadaje się na podłogi i ściany ogrzewane i do układania płyt z gresu. Zalecana do stosowania w obiektach
mieszkalnych, usługowych i przemysłowych, w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na balkonach, tarasach, elewacjach oraz w basenach.
• Klasyfikacja C2 FTE S1 wg normy PN-EN 12004
• Multifunkcyjna (do 10 mm):
– zaprawa cienkowarstwowa
– zaprawa średniowarstwowa
– zaprawa półpłynna
– do szpachlowania powierzchni, do 10 mm grubości warstwy
• Spełnia wymogi dla zapraw elastycznych „Flexmörtel” Stowarzyszenia
Niemieckich Producentów Zapraw Klejowych
• C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
• F: przyczepność wczesna ≥ 0,5 N/mm2 po 6 godzinach
• T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
• E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
• S1: ugięcie ≥ 2,5 mm
• Czas użycia: ok. 30 minut
• Możliwość chodzenia/fugowania: już po ok. 3 godzinach
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

C2 FTE S1

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

996 Sopro No.1
Wysokoelastyczna,
odkształcalna, zaprawa
klejowa biała S1

C2 TE S1
8

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

KLASA S1
(ODKSZTAŁCALNA)

DO WIELKICH
FORMATÓW

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Zużycie:
ok. 1,1 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Nr kat.

Forma dostawy

404/25

Worek 25 kg

Biała, wysokoelastyczna, odkształcalna, cementowa zaprawa klejowa
cienkowarstwowa wzbogacona tworzywem sztucznym, do przyklejania
i mocowania okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego. Doskonała
do układania i fugowania mozaiki szklanej. Przeznaczona do stosowania
w basenach, salach operacyjnych, na podłogach i ścianach ogrzewanych.
Możliwe stosowanie na uszczelnieniach zespolonych. Z dodatkiem Sopro
FD 447 do układania mozaiki szklanej w zastosowaniach podwodnych
i silnie obciążonych wodą.
• Klasyfikacja C2 TE S1 wg normy PN-EN 12004
• Spełnia wymogi dla zapraw elastycznych „Flexmörtel” Stowarzyszenia
Niemieckich Producentów Zapraw Klejowych
• C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
• T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
• E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
• S1: ugięcie ≥ 2,5 mm
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Nr kat.

Forma dostawy

996/25

Worek 25 kg

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

1. Zaprawy klejowe i kleje
Grupa zapraw klejowych: FKM®
444 Sopro FKM® XL

Bardzo wydajna, multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna,
o zredukowanym pyleniu, bardzo lekka, cementowa zaprawa klejowa
o szerokim spektrum zastosowań, ulepszona zwiększonym dodatkiem
tworzyw sztucznych. Do przyklejania ceramicznych okładzin ściennych
i podłogowych oraz niewrażliwych na przebarwienia płytek z kamienia
naturalnego na wszystkich podłożach. Szczególnie zalecana do układania gresów wielkoformatowych na ścianach i podłogach. Nadaje się do
stosowania na podłogach i ścianach ogrzewanych i uszczelnieniach zespolonych, w pomieszczeniach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych; również pomieszczenia wilgotne i mokre, baseny kąpielowe, sale
operacyjne oraz na balkony, tarasy i elewacje.

Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna, super lekka zaprawa
klejowa S1

C2 TE S1

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

RECEPTURA 4 W 1

KLASA S1
(ODKSZTAŁCALNA)

DO WIELKICH
FORMATÓW

BARDZO WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

ZREDUKOWANE
PYLENIE

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Zużycie:
ok. 0,7 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

600 Sopro FKM® Silver*

RECEPTURA 4 W 1

KLASA S1
(ODKSZTAŁCALNA)

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

DO WIELKICH
FORMATÓW

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Nr kat.

Forma dostawy

444/15

Worek 15 kg

Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna, wydajna, cementowa, srebrno-szara, szybkowiążąca zaprawa klejowa, ulepszona zwiększonym dodatkiem tworzyw sztucznych i trasu reńskiego. Do przyklejania
ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych. Szczególnie do jasnych,
wrażliwych na odkształcenia okładzin z kamienia naturalnego na wszystkich podłożach. Do wielkoformatowych płyt gresowych na ścianach i podłogach. Na balkony i tarasy. Nadaje się na podłogi i ściany ogrzewane
i uszczelnienia zespolone. Bardzo dobrze urabialna i plastyczna, przy zachowaniu stabilnej konsystencji. Z zastosowaniem technologii „4 w 1”.
Dzięki szybkiemu i wysokokrystalicznemu wiązaniu wody niezawodna do
stosowania w terminowych pracach budowlanych.

Mulifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna,
srebrna zaprawa klejowa S1

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

Klasyfikacja C2 TE S1 wg PN-EN 12004
Wysoka stabilność dla płyt o dużych wymiarach
Bardzo lekka i bardzo wydajna
O zredukowanym pyleniu
Wyższa wydajność aż do 100%1)
Multifunkcyjna (do 10 mm):
– zaprawa cienkowarstwowa
– zaprawa średniowarstwowa
– zaprawa półpłynna
– do szpachlowania powierzchni, do 10 mm grubości warstwy
T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu specjalnymi włóknami
E: długi czas otwartego schnięcia
S1: ugięcie ≥ 2,5 mm
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

• Klasyfikacja C2 FT S1 wg PN-EN 12004
• C2: przyczepność ≥ 1 N/mm2
• F: przyczepność wczesna ≥ 0,5 N/mm2 po 6 godzinach; Sopro FKM®
Silver 600 tę wartość osiąga już po ok. 3 godzinach
• T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu specjalnymi włóknami
• S1: ugięcie ≥ 2,5 mm
• Możliwość chodzenia/fugowania: po ok. 2 godzinach
• Zapewnia wyjątkowo wysoką stabilność okładzin z kamienia naturalnego
• Zaprawa w kolorze srebrno-szarym szczególnie do jasnych, prześwitujących kamieni naturalnych
• Do układania wrażliwych na odkształcenia płyt z konglomeratów
• Multifunkcyjna (do 20 mm):
– zaprawa cienkowarstwowa
– zaprawa średniowarstwowa
– zaprawa półpłynna
– do szpachlowania powierzchni, do 20 mm grubości warstwy
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

składnik systemu

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

C2 FT S1
*

Zużycie:
ok. 1,1 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

1)

Nr kat.

Forma dostawy

600/25

Worek 25 kg

w porównaniu z wybranymi, dostępnymi na rynku cienkowarstwowymi
zaprawami klejowymi
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1. Zaprawy klejowe i kleje
Grupa zapraw klejowych: FF 450
NOWE OPAKOWANIE

450 Sopro FF 450

Wysokolastyczna, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do
przyklejania i mocowania płytek ceramicznych, niewrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych i konglomeratów. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, usługowych, przemysłowych,
obszarach wilgotnych i mokrych, basenach, salach operacyjnych, na podłogach i ścianach ogrzewanych oraz na powierzchniach zewnętrznych
jak - balkony, tarasy i elewacje.

Wysokoelastyczna
zaprawa klejowa

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Klasyfikacja C2 TE wg normy PN-EN 12004
Nadaje się do basenów
C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

C2 TE

•
•
•
•
•
•
•

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Nr kat.

Forma dostawy

450/25

Worek 25 kg

450/5

Worek 5 kg

Moc włókien pod kontrolą
• Wysoka zawartość włókien
• Idealna konsystencja i łatwość aplikacji
• Wysoka elastyczność i przyczepność
• Dostępna również w białym kolorze: Sopro FF 455

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI
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NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

1. Zaprawy klejowe i kleje
NOWE OPAKOWANIE

450e Sopro FF 450
extra
Wysokoelastyczna
zaprawa klejowa S1

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

KLASA S1
(ODKSZTAŁCALNA)

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Wysokoelastyczna, odkształcalna, wydajna, cementowa zaprawa cienkowarstwowa do przyklejania i mocowania okładzin ceramicznych podłogowych i ściennych oraz niewrażliwego na przebarwienia kamienia
naturalnego. Także do układania płytek na istniejących, trwałych okładzinach metodą „płytka na płytkę”.
Nadaje się na podłogi i ściany ogrzewane, do basenów, na tarasy i balkony.
• Klasyfikacja C2 TE S1 wg normy PN-EN 12004
• Spełnia wymogi dla zapraw elastycznych „Flexmörtel” Stowarzyszenia
Niemieckich Producentów Zapraw Klejowych
• Również do układania płyt wielkoformatowych
• C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
• T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
• E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
• S1: ugięcie ≥ 2,5 mm
• Dobre właściwości i parametry robocze
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

C2 TE S1

Zużycie:
ok. 1,1 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

NOWE OPAKOWANIE**

451 Sopro FF 451
Uelastyczniona zaprawa
klejowa szybkowiążąca

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Nr kat.

Forma dostawy

450E/25 Worek 25 kg

Uelastyczniona, szybkowiążąca, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do przyklejania i mocowania okładzin ceramicznych i kamiennych.
Przeznaczona do stosowania m.in. w pomieszczeniach mieszkalnych, wilgotnych i mokrych.
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja C1 FT wg normy PN-EN 12004
C1: przyczepność ≥ 0,5 N/mm2
F: przyczepność wczesna ≥ 0,5 N/mm2 po 6 godzinach
T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
Możliwość chodzenia i fugowania już po ok. 3 godzinach
Do glazury, terakoty i gresu
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS
NA ŚCIANY I PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

składnik systemu

C1 FT

Zużycie:
ok. 1,3 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Nr kat.

Forma dostawy

451/25

Worek 25 kg

**

Nowe opakowanie dostępne w drugim półroczu 2018
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1. Zaprawy klejowe i kleje
NOWE OPAKOWANIE**

455 Sopro FF 455
Biała, wysokoelastyczna
zaprawa klejowa

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Biała, wysokoelastyczna, cementowa zaprawa cienkowarstwowa do
przyklejania i mocowania jasnych okładzin z kamienia naturalnego, mozaiki szklanej oraz płytek ceramicznych. Przeznaczona do stosowania w
pomieszczeniach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych, obszarach
suchych i wilgotnych.
•
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja C2 TE wg normy PN-EN 12004
Na podłogi i ściany ogrzewane
C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
T: wysoka stabilność
E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

C2 TE

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

NOWE OPAKOWANIE**

457 Sopro FF 457
Wysokoelastyczna,
zaprawa klejowa
z trasem

C2 TE
12

ZAWIERA
TRAS REŃSKI

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Nr kat.

Forma dostawy

455/25

Worek 25 kg

455/5

Worek 5 kg

Zawierająca tras, wysokoelastyczna, szara, cementowa zaprawa klejowa
cienkowarstwowa do przyklejania i mocowania okładzin ceramicznych
oraz płyt z kamienia naturalnego w pomieszczeniach i na zewnątrz. Zawartość trasu reńskiego zmniejsza ryzyko wystąpienia przebarwień.
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja C2 TE wg normy PN-EN 12004
Zawiera tras reński
Szczególnie do płytek klinkierowych stosowanych na zewnątrz
C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

457/25

Worek 25 kg

**

Nowe opakowanie dostępne w drugim półroczu 2018

1. Zaprawy klejowe i kleje
Grupa zapraw klejowych: Klasa C1
NOWE OPAKOWANIE

372 Sopro FBK 372
Uelastyczniona zaprawa
klejowa

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

MROZO
I WODOODPORNA

C1 TE
NOWE OPAKOWANIE

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

372e Sopro FBK 372
extra
Uelastyczniona zaprawa
klejowa extra

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

MROZO
I WODOODPORNA

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Uelastyczniona, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do przyklejania i mocowania ściennych oraz podłogowych okładzin ceramicznych
i kamiennych. Przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń, także
w obszarach wilgotnych i mokrych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja C1 TE wg normy PN-EN 12004
Do glazury, terakoty i gresu
C1: przyczepność ≥ 0,5 N/mm2
T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
Mrozoodporna
Również na stabilne podłoża z płyt g-k
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

372/20

Worek 20 kg

Uelastyczniona, wzmocniona włóknami, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do przyklejania i mocowania płytek ceramicznych
w pomieszczeniach i na zewnątrz. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, w obszarach wilgotnych i mokrych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja C1 TE wg normy PN-EN 12004
Do glazury i terakoty i gresu
C1: przyczepność ≥ 0,5 N/mm2
T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
Mrozoodporna
Szczególnie do gresu w małym i średnim formacie
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

C1 TE

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Nr kat.

Forma dostawy

372E/25

Worek 25 kg

372E/22,5 Worek 22,5 kg
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1. Zaprawy klejowe i kleje
Grupa zapraw klejowych: szybkowiążących, podłogowych
264 SoproDur®
HF 264
Wielofunkcyjna, wysokoelastyczna zaprawa
klejowa szybkowiążąca wysokowytrzymała

składnik systemu

C2 EF

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

DO WIELKICH
FORMATÓW

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

Zużycie:
ok. 1,4 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

419 Sopro VF 419
Wielofunkcyjna, wysokoelastyczna zaprawa
klejowa do podłóg
szybkowiążąca

C2 EF
14

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

DO WIELKICH
FORMATÓW

RECEPTURA 3 W 1

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Wielofunkcyjna, bardzo szybkowiążąca, wysokoelastyczna, wysokowytrzymała, cementowa zaprawa klejowa. Idealna do terminowych prac okładzinowych pod presją czasu. Do mocowania i układania płytek i płyt ceramicznych, kamionkowych, gresu, płyt z betonu i niewrażliwego na przebarwienia
kamienia naturalnego oraz łatwo wypaczających się płyt z konglomeratów
na podłogach. Nadaje się na uszczelnienia zespolone oraz na podłogi ogrzewane, tarasy i balkony.
Zaprawa w konsystencji półpłynnej zapewnia wysokie bezpieczeństwo stosowania dzięki zdolności wypełnienienia przestrzeni podpłytowej i bardzo wysokiej przyczepności.
• Klasyfikacja C2 EF wg normy PN-EN 12004
• Na posadzki o wysokim obciążeniu, do prac terminowych, na podłogi
ogrzewane, na istniejące okładziny metodą „płytka na płytkę”
• Wielofunkcyjna:
– zaprawa półpłynna
– zaprawa średniowarstwowa, grubości warstwy 5-20 mm
• C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
• E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
• F: przyczepność wczesna ≥ 0,5 N/mm2 po 6 godzinach
• Już po 3 godzinach osiąga wytrzymałość na zrywanie ≥ 1 N/mm2
• Czas użycia: ok. 50 minut
• Możliwość chodzenia/fugowania: po ok. 2 godzinach
• Możliwość pełnego obciążenia: po ok. 5 godzinach
• Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

264/25

Worek 25 kg

Szybkowiążąca, wysokoelastyczna, cementowa zaprawa klejowa cienko-,
średniowarstwowa lub półpłynna, do układania płytek i płyt na podłogach. Szczególnie do gresów, płyt wielkoformatowych, ciemniejszych,
odpornych na odkształcenia kamieni naturalnych. Nadaje się na podłogi
ogrzewane, mocno obciążone posadzki w obiektach handlowych i przemysłowych oraz na balkony, tarasy i do basenów.
Optymalna urabialność dzięki ulepszeniu tworzywami sztucznymi i wzmocnieniu włóknami. Nadaje się na uszczelnienia zespolone. Zalecana w przypadkach, gdy konieczne jest szybkie wykonanie prac glazurniczych.
• Klasyfikacja C2 EF wg normy PN-EN 12004
• Wielofunkcyjna (do 10 mm):
– zaprawa cienkowarstwowa
– zaprawa średniowarstwowa
– zaprawa półpłynna
• C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
• E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
• F: przyczepność wczesna ≥ 0,5 N/mm2 po 6 godzinach
• Optymalna urabialność i plastyczność
• Czas użycia: ok. 45 minut
• Możliwość chodzenia / fugowania po ok. 3 godzinach
• Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

419/25

Worek 25 kg

1. Zaprawy klejowe i kleje
Grupa zapraw klejowych: średniowarstwowych
414 Sopro TR 414

Zawierająca tras reński, wysokoelastyczna, cementowa zaprawa średniowarstwowa do warstw o grubości 5-20 mm. Do przyklejania płytek
Wysokoelastyczna
ceramicznych, płyt Cotto, niewrażliwych na przebarwienia płyt z kamiezaprawa klejowa średnio- nia naturalnego, betonu i gresu. Szczególnie do płyt wielkoformatowych,
warstwowa z trasem
o mocno profilowanej, spodniej powierzchni i dużej tolerancji grubości.
Na balkony, tarasy, podłogi i ściany ogrzewane oraz stare okładziny układane metodą „płytka na płytkę”. Do szpachlowania nierówności, do 20
mm. Zawartość trasu reńskiego zmniejsza ryzyko powstawania przebarwień i wykwitów.

ZAWIERA
TRAS REŃSKI

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

DO WIELKICH
FORMATÓW

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

•
•
•
•
•
•
•
•

C2: przyczepność ≥1 N/mm²
T: wysoka stabilność
E: długi czas otwartego schnięcia
Czas użycia: ok. 3 godziny
Możliwość chodzenia / fugowania: po ok. 24 godzinach
Na ściany i podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUSR bardzo niski poziom emisjiPLUS

C2 TE1)

Zużycie:
ok. 1,3 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

280 Sopro TR 280

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

MROZO
I WODOODPORNA

DO WIELKICH
FORMATÓW

Worek 25 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

C2 TE1)

Forma dostawy

414/25

Wysokoelastyczna, biała, zawierająca tras reński, cementowa zaprawa
średniowarstwowa do przyklejania płyt z kamienia naturalnego, płyt
z betonu, gresu, płytek i płyt ceramicznych, płyt Cotto, płyt ceglanych,
ręcznie formowanych, do warstw o grubości od 5-20 mm.
Szczególnie nadaje się do płyt wielkoformatowych o profilowanej
spodniej powierzchni i dużej tolerancji grubości; do niewrażliwych na
przebarwienia okładzin z kamienia naturalnego jak np. płyty z wapienia, granit, bazalt itp. Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych,
usługowych, przemysłowych, obszarach wilgotnych i mokrych oraz na
balkonach, tarasach, elewacjach, parapetach okiennych i schodach. Do
szpachlowania nierówności do 20 mm. O podwyższonej odporności na
powstawanie wykwitów, dzięki zawartości trasu reńskiego.

Wysokoelastyczna
zaprawa klejowa
średniowarstwowa
biała

ZAWIERA
TRAS REŃSKI

Nr kat.

Zużycie:
ok. 1,3 kg/m² na 1 mm grubości warstwy
1)

C2: przyczepność ≥1 N/mm²
T: wysoka stabilność
E: długi czas otwartego schnięcia
Czas użycia: 2-3 godziny
Możliwość chodzenia / fugowania: po ok. 24 godzinach
Na ściany i podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

280/25

Worek 25 kg

odpowiada klasyfikacji C2 TE zgodnie z PN-EN 12004
przy użyciu pacy zębatej 10 mm
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1. Zaprawy klejowe i kleje
Grupa zapraw klejowych: specjalnych
500 Sopro DBE 500
Klej epoksydowy
Składnik A+B

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

DO WIELKICH
FORMATÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Dwuskładnikowy klej na bazie żywicy epoksydowej do przyklejania
płytek i płyt ceramicznych metodą cienkowarstwową. Do stosowania
w przypadku obciążenia wodami agresywnymi, chemikaliami, kwasami,
naturalnymi tłuszczami, wysokim ciśnieniem i ciśnieniem wypłukującym;
w basenach kąpielowych, w obszarach przemysłowych i usługowych.
Nadaje się na podłogi i ściany ogrzewane oraz uszczelnienia zespolone.
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja R2 T wg normy PN-EN 12004
W obszarach podwodnych
Na podłoża krytyczne i przy podwyższonym obciążeniu użytkowym
Czas użycia: ok. 90 minut (przy +20°C)
Na ściany i podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz

składnik systemu

R2 T

Zużycie:
ok. 1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

503 Sopro PUK 503
Klej poliuretanowy
Składnik A+B

DO PRZEMYSŁU
STOCZNOWEGO

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO MEGAFORMATÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Nr kat.

Forma dostawy

500/5

Wiadro 5 kg

Dwuskładnikowy, jasny, nie zawierający rozpuszczalników, szybkowiążący,
wodoszczelny, poliuretanowy klej reaktywny do przyklejania płytek i płyt
ceramicznych, płyt betonowych, z kamienia naturalnego i z konglomeratów, szczególnie na podłożach drewnianych i gipsowych oraz metalowych.
Do stosowania w przypadku podwyższonych wymagań w zakresie przyczepności, elastyczności i wodoszczelności na podłożach krytycznych.
Nadaje się na podłogi i ściany ogrzewane.
•
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja R2 T wg normy PN-EN 12004
Wysokoelastyczny, o dużej sile klejenia
Na podłoża metalowe i drewniane
Posiada dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym
Czas użycia: ok. 45 minut
Na ściany i podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz

składnik systemu

R2 T
16

Zużycie:
ok. 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Nr kat.

Forma dostawy

503/6

Wiadro 6 kg

Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

1. Zaprawy klejowe i kleje
Grupa zapraw klejowych: hybrydowych
818 Sopro Racofix®
RMK 818
Klej montażowy

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Zużycie:
ok. 1,4 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Hybrydowy, jednoskładnikowy, uniwersalny klej montażowy na bazie polimerów silanowych do klejenia różnorodnych materiałów jak np. płytki
ceramiczne, kamień naturalny, drewno, szkło, metal i tworzywo sztuczne,
a także przyklejania materiałów izolacyjnych, cokołów i listew metalowych.
Do wodoszczelnego klejenia i uszczelniania styków krawędzi mat uszczelniająco-odcinających Sopro AEB®, również do przyklejania taśmy uszczelniającej, narożników, uszczelek ściennych i podłogowych Sopro AEB®.
•
•
•
•
•
•
•

Do klejenia okładzin w strefach podwodnych
Wodoodporny/wodoszczelny
Do klejenia różnorodnych materiałów
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i proces starzenia,
Kolor: biały
Na ściany i podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Nr kat.

Forma dostawy

818

Pojemnik 431 g

Dyspersje
447 Sopro FD 447
Dyspersja uelastyczniająca

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

DO WIELKICH
FORMATÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Zużycie:
ok. 2,5 kg na 25 kg suchej zaprawy

458 Sopro ELD 458*
Dyspersja elektrostatyczna

Dyspersja płynna na bazie żywicy syntetycznej, stosowana jako dodatek
do cienkowarstwowych zapraw Sopro, w celu zwiększenia ich przyczepności i elastyczności.
• Do uelastyczniania zapraw cementowych
• Zalecana jako dodatek do zaprawy Sopro No.1 996, stosowanej
do klejenia mozaiki szklanej w strefach mokrych i podwodnych
• Na ściany i podłogi
• W pomieszczeniach i na zewnątrz

Nr kat.

Forma dostawy

447/5

Kanister 5 kg

Dyspersja płynna do hydraulicznie wiążących zapraw klejowych cienkowarstwowych i zapraw fugowych o właściwościach przewodzenia ładunków elektrycznych.
Do odprowadzania ładunków elektrostatycznych:
• w salach operacyjnych, pracowniach komputerowych i biurach
• w elektrowniach i zakładach chemicznych
• w zagrożonych wybuchem pomieszczeniach fabrycznych i magazynowych

Zużycie:
1,25 kg na 25 kg suchej zaprawy fugowej;
3,75 kg na 25 kg suchej zaprawy klejowej
cienkowarstwowej
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Nr kat.

Forma dostawy

458/3,75 Kanister 3,75 kg

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
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1. Tabela zużycia klejów

Multifunkcyjna
zaprawa klejowa S1
• 4 konsystencje: cienkowarstwowa, półpłynna,
średniowarstwowa i do szpachlowania
• Extra wydajna!
• Odkształcalna (na podłoża krytyczne)
• Wysoko wzbogacona włóknami

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

18

RECEPTURA 4 W 1

KLASA S1
(ODKSZTAŁCALNA)

DO WIELKICH
FORMATÓW

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

1. Tabela zużycia klejów
Wielkość
opakowania

Kielnia 4 mm

Kielnia 6 mm

Kielnia 8 mm

Kielnia 10 mm Kielnia 12 mm Kielnia 20 mm

Zużycie Wydajność
kg/m²
m²

Zużycie Wydajność
kg/m²
m²

Zużycie Wydajność
kg/m²
m²

Zużycie Wydajność
kg/m²
m²

Zużycie Wydajność
kg/m²
m²

Zużycie Wydajność
kg/m²
m²

MG-Flex® XXL 679

15 kg

0,9

16,7

1,4

10,7

1,8

8,3

2,3

6,5

2,7

5,6

—

—

MG-Flex® 669

15 kg

0,9

16,7

1,4

10,7

1,8

8,3

2,3

6,5

2,7

5,6

—

—

MEG 665 Komp. A

25 kg

1,2

20,8

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

3,6

6,9

—

—

MEG 665 Komp. B

8,25 kg

0,4

20,8

0,6

13,9

0,8

10,4

1,0

8,3

1,2

6,9

—

—

33,25 kg

1,6

20,8

2,4

13,9

3,2

10,4

4,0

8,3

4,8

6,9

—

—

MEG 666 Komp. A

25 kg

1,2

20,8

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

3,6

6,9

—

—

MEG 666 Komp. B

8,25 kg

0,4

20,8

0,6

13,9

0,8

10,4

1,0

8,3

1,2

6,9

—

—

33,25 kg

1,6

20,8

2,4

13,9

3,2

10,4

4,0

8,3

4,8

6,9

—

—

MEG 667 Komp. A

25 kg

1,2

20,8

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

3,6

6,9

—

—

MEG 667 Komp. B

7 kg

0,3

20,8

0,5

13,9

0,7

10,4

0,8

8,3

1,0

6,9

—

—

32 kg

1,5

20,8

2,3

13,9

3,1

10,4

3,8

8,3

4,6

6,9

—

—

22,5 kg

1,0

22,5

1,5

15,0

2,0

11,3

2,5

9,0

3,0

7,5

3,7

6,1

No.1 400

25 kg

1,1

22,7

1,7

14,7

2,2

11,4

2,8

8,9

3,3

7,6

—

—

No.1 404

25 kg

1,2

20,8

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

3,6

6,9

4,6

5,4

No.1 996

25 kg

1,1

22,7

1,7

14,7

2,2

11,4

2,8

8,9

3,3

7,6

—

—

FKM® XL 444

15 kg

0,7

21,4

1,1

13,6

1,4

10,7

1,8

8,3

2,1

7,1

—

—

FKM® Silver 600

25 kg

1,1

22,7

1,7

14,7

2,2

11,4

2,8

8,9

3,3

7,6

2,7

5,6

FF 450 extra

25 kg

1,1

22,7

1,7

14,7

2,2

11,4

2,8

8,9

—

—

—

—

FF 450

25 kg

1,2

20,8

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

—

—

—

—

FF 451

25 kg

1,3

19,2

2,0

12,5

2,6

9,6

3,3

7,6

—

—

—

—

FF 455

25 kg

1,2

20,8

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

—

—

—

—

FF 457

25 kg

1,2

20,8

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

—

—

—

—

FBK 372

25 kg

1,2

20,8

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

—

—

—

—

FBK 372 extra

25 kg

1,2

20,8

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

—

—

—

—

SoproDur® HF 264

25 kg

1,4

17,9

2,1

11,9

2,8

8,9

3,5

7,1

4,2

6,0

4,9

5,0

VF 419

25 kg

1,2

20,8

1,8

13,9

2,4

10,4

3,0

8,3

3,6

6,9

4,6

5,4

TR 414

25 kg

—

—

—

—

—

—

3,3

7,6

3,9

6,4

4,2

6,0

TR 280

25 kg

—

—

—

—

—

—

3,3

7,6

3,9

6,4

4,2

6,0

DBE 500

5 kg

1,6

3,1

2,4

2,1

3,2

1,6

4,0

1,3

—

—

—

—

Sopro PUK 503

6 kg

1,5

4,0

2,3

2,6

3,0

2,0

3,8

1,6

—

—

—

—

MEG 665 Komp. A+B

MEG 666 Komp. A+B

MEG 667 Komp. A+B
No.1 400 extra

Tabela zawiera wartości praktyczne, które w zależności od właściwości podłoża, rodzaju płytek, różnorodnych profili spodu płytki, rodzaju użytych narzędzi, metody pracy, mogą się zwiększać lub zmniejszać.
Dlatego wartości te mogą służyć tylko do wstępnej kalkulacji. Przy dużych projektach zaleca się sprawdzenie zużycia na powierzchni próbnej.
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1. Tabela zastosowań klejów

MG-Flex®
XXL 679

MG-Flex®
669

MEG 665

Spoiwo

Cement

Cement

Cement

PN-EN 12004

C2 FT S2

C2 TE S2

C2 E S2

●

●

tylko podłogi

Ogólne

EMICODE wg GEV

Zastosowanie
Na ściany i podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz

tylko pomieszczenia tylko pomieszczenia

●

Pomieszczenia wilgotne i mokre

●

●

●

Podłogi ogrzewane

●

●

●

Płyty wielkoformatowe

●

●

●

Płyty megaformatowe (≥3m2)

●

●

●

Gres

●

●

●

Płyty z konglomeratów

●

System do kamienia naturalnego DS (ciemny kamień naturalny, odporny na odkształcenia)







Rodzaj okładziny

System do kamienia naturalnego HS (jasny kamień naturalny, odporny na odkształcenia)
System do kamienia naturalnego D+ (ciemny kamień naturalny, wrażliwy na odkształcenia)



System do kamienia naturalnego H+ (jasny kamień naturalny, wrażliwy na odkształcenia)

Podłoża**
Jastrych cementowy

● **

● **

● **

Jastrych anhydrytowy

●

●

●

Jastrych suchy z płyt gipsowo-kartonowych

●

●

●

Jastrych magnezjowy

●

●

●

Jastrych asfaltowy (nieogrzewany, w pomieszczeniach), twardy, opiaskowany

●
●

●
●

●
●

Beton

sezonowany
min. 28 dni

sezonowany
min. 28 dni

Beton komórkowy (w pomieszczeniach)

●

●

Mur (równy, nie stosować do muru mieszanego)

●

●

Tynk (cementowy/cementowo-wapienny)

●

●

Tynk gipsowy

●

●

Stara (istniejąca) okładzina ceramiczna

●

●

●

Pozostałości klejów do wykładzin dywanowych/PCV

●

●

●

Stare lakiery do betonu (mocno związane z podłożem)

●

●

●

Lamperie - stare farby olejne (mocno związane z podłożem)

●

●

Deski podłogowe

●

●

●

Płyty wiórowe

●

●

●

Płyty włóknowo-cementowe (w pomieszczeniach)

●

●

●

Płyty gipsowo-kartonowe/gipsowo-włóknowe (ściana)

●

●

Metal
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sezonowany
min. 28 dni



* Nie dotyczy balkonów, tarasów, elewacji i schodów zewnętrznych
** Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża, sposobów uszczelniania lub odcinania podłoża znajdują się w karcie technicznej produktu, dostępnej na www.sopro.pl

1. Tabela zastosowań klejów

MEG 666

MEG 667

No.1 400
extra

No.1 400

No.1 404

No.1 996

FKM® XL
444

FKM® Silver
600

FF 450
extra

Cement

Cement

Cement

Cement

Cement

Cement

Cement

Cement

Cement

C2 EF S2

C2 FT S2

C2 TE S1

C2 TE S1

C2 FTE S1

C2 TE S1

C2 TE S1

C2 FT S1

C2 TE S1

EC1PLUS R

EC1PLUS R

EC1PLUS R

EC1PLUS R

EC1PLUS R

EC1PLUS R

EC1PLUS R

EC1PLUS R

tylko podłogi

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



●

●



●

●







●

●

●

●

●

●

●











●

●

●

●




●







●



●




●

●



●
● **

● **

●

●

●

●

● **

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

sezonowany
min. 28 dni

sezonowany
min. 28 dni

sezonowany
min. 3 miesiące

sezonowany
min. 3 miesiące

sezonowany
min. 3 miesiące

sezonowany
min. 3 miesiące

sezonowany
min. 3 miesiące

sezonowany
min. 3 miesiące

sezonowany
min. 3 miesiące

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●

●

●

●

●











szczególnie zalecany



możliwe zastosowanie
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1. Tabela zastosowań klejów

FF 450

FF 451

FF 455

Cement

Cement

Cement

Ogólne
Spoiwo
PN-EN 12004

C2 TE

C1 FT

C2 TE

EC1 PLUS R

EC1 PLUS R

EC1 PLUS R

Na ściany i podłogi

●



●

W pomieszczeniach i na zewnątrz

●

*

●

Pomieszczenia wilgotne i mokre

●



●

Podłogi ogrzewane



EMICODE wg GEV

Zastosowanie



Rodzaj okładziny
Płyty wielkoformatowe
Płyty megaformatowe (≥3m2)
Gres

●



●







Płyty z konglomeratów
System do kamienia naturalnego DS (ciemny kamień naturalny, odporny na odkształcenia)
System do kamienia naturalnego HS (jasny kamień naturalny, odporny na odkształcenia)



System do kamienia naturalnego D+ (ciemny kamień naturalny, wrażliwy na odkształcenia)



System do kamienia naturalnego H+ (jasny kamień naturalny, wrażliwy na odkształcenia)

Podłoża**
Jastrych cementowy







Jastrych anhydrytowy







Jastrych suchy z płyt gipsowo-kartonowych



Jastrych magnezjowy



Jastrych asfaltowy (nieogrzewany, w pomieszczeniach), twardy, opiaskowany




Beton











sezonowany
min. 3 miesiące

sezonowany
min. 6 miesięcy

sezonowany
min. 3 miesiące

Beton komórkowy (w pomieszczeniach)







Mur (równy, nie stosować do muru mieszanego)







Tynk (cementowy/cementowo-wapienny)







Tynk gipsowy







Stara (istniejąca) okładzina ceramiczna







Pozostałości klejów do wykładzin dywanowych/PCV







Stare lakiery do betonu (mocno związane z podłożem)



Lamperie - stare farby olejne (mocno związane z podłożem)








Deski podłogowe
Płyty wiórowe
Płyty włóknowo-cementowe (w pomieszczeniach)



Płyty gipsowo-kartonowe/gipsowo-włóknowe






Metal
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* Nie dotyczy balkonów, tarasów, elewacji i schodów zewnętrznych
** Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża, sposobów uszczelniania lub odcinania podłoża znajdują się w karcie technicznej produktu, dostępnej na www.sopro.pl



1. Tabela zastosowań klejów

FF 457

FBK 372

FBK 372
extra

SoproDur®
HF 264

VF 419

TR 414

TR 280

DBE 500

PUK 503

Cement

Cement

Cement

Cement

Cement

Cement

Cement

Epoksyd

Poliuretan

C2 TE

C1 TE

C1 TE

C2 EF

C2 EF

C2 TE

C2 TE

R2 T

R2 T

EC1PLUS R
●





EC1PLUS R
tylko podłogi

tylko podłogi

●

●

●

*

*

●

●

●

●

●





●

●

●

●





●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●

●





●
●
●









●

●

●

●

●

●
●
●







●

●

●

●

●

●







●

●





●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●













sezonowany
min. 3 miesiące

sezonowany
min. 6 miesiący

sezonowany
min. 6 miesięcy







●

sezonowany
min. 3 miesiące

●

sezonowany
min. 3 miesiące

●

●

●

sezonowany
min. 3 miesiące

sezonowany
min. 3 miesiące

sezonowany
min. 28 dni







●

●









●

●







●

●

●

●







●

●





●

●





●

●





●

●





●

●

●

●





●

●

●

●






●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●




1)

●

sezonowany
min. 3 miesiące





odpowiada klasyfikacji C2 TE zgodnie z PN-EN 12004
przy użyciu pacy zębatej 10 mm

szczególnie zalecany



możliwe zastosowanie
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2. Zaprawy fugowe i fugi
9500 Sopro Saphir®
9501 Fuga perłowa 1-6 mm
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9510
9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9518
9519
9520
9521
9522
9523
9524
9525
9526
9527
9528
9529
9530
9531
9532
9533

ODPORNA NA BRUD

OCHRONA KOLORU

NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

IDEALNA
DO WĄSKICH SPOIN

MROZO
I WODOODPORNA

b ard

n is

zo

ODPORNA NA
PROMIENIOWANIE UV

CG 2 WA
24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szerokość spoiny: 1-6 mm
Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888
Podwyższona odporność na przenikanie wody i zabrudzenia
Odporna na powstawanie rys
Gładka powierzchnia fugi
Dobra przyczepność
Wysoka trwałość kolorów
Łatwa w czyszczeniu
Na ściany i podłogi ogrzewane
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

is ji

Z EFEKTEM PERLENIA

Cementowa, elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenia, łatwo zmywalna zaprawa fugowa do spoinowania glazury i terakoty. Nadaje
się również do spoinowania płytek o niskiej nasiąkliwości. Gładka powierzchnia fugi, jak również trwałość kolorów wpływają na jej estetyczny
wygląd.

em

NOWOŚĆ

k i p ozio m

BARDZO NISKI POZIOM
EMISJI LZO

Kolory standardowe:
Kolor
biały 10
jasnoszary 16
srebrno-szary 17
szary 15
betonowo-szary 14

Wiadro 4 kg
nr kat.
9500/4
9501/4
9502/4
9503/4
9504/4

Wiadro 2 kg
nr kat.
9500/2
9501/2
9502/2
9503/2
9504/2

Wiadro 4 kg
nr kat.
9506/4
9507/4
9512/4
9513/4
9514/4
9515/4
9516/4
9517/4
9518/4
9519/4
9520/4
9521/4
9522/4
9523/4
9524/4
9528/4
9529/4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Wiadro 2 kg
nr kat.
9506/2
9507/2
9512/2
9513/2
9514/2
9515/2
9516/2
9517/2
9518/2
9519/2
9520/2
9521/2
9522/2
9523/2
9524/2
9528/2
9529/2
9505/2
9508/2
9509/2
9510/2
9511/2
9525/2
9526/2
9527/2
9530/2
9531/2
9532/2
9533/2

Kolory sanitarne:
Kolor
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
magnolia 76*
brzoskwinia 46*
oliwka 45*
zielony 49*
niebieski 79*
ciemnozielony 12*
stella 74*
bermuda 82*
krokus 78*
mięta 42*
giada 41*
koral 43*

Zużycie:
Tabela zużycia zapraw fugowych
– patrz str. 41.

*

Dostępne do wyczerpania zapasów.

2. Zaprawy fugowe i fugi

Sopro Saphir® jasnoszary 16

Kolorystyka Saphir®

biały 10

jasnoszary 16

srebrno-szary 17

szary 15

betonowo-szary 14

jasny beż 29

beż 32

beż jura 33

beż bahama 34

jaśmin 28

anemon 35

wanilia 30

karmel 38

brąz 52

pergamon 27

brzoskwinia 46*

toffi 57

umbra 58

brąz bali 59

stella 74*

magnolia 76*

koral 43*

czerwono-brązowy 56

oliwka 45*

ciemnozielony 12*

zielony 49*

mięta 42*

giada 41*

manhattan 77

krokus 78*

bermuda 82*

niebieski 79*

antracyt 66

czarny 90

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału.

*

Dostępne do wyczerpania zapasów.
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2. Zaprawy fugowe i fugi
1050 Sopro DF 10®
1051 Design Fuga Flex
1 – 10 mm
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1079
Z EFEKTEM PERLENIA

ODPORNA NA BRUD

IDEALNA GŁADKOŚĆ

NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ DODANIA
BROKATU

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

IDEALNA
DO WĄSKICH SPOIN

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

MROZO
I WODOODPORNA

zo

n is

ODPORNA NA
PROMIENIOWANIE UV

em

b ard

is ji

OCHRONA KOLORU

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 spoinowania
wszystkich okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego.
Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów oraz
brak osadów wapiennych zapewnia trwale utrzymujący się estetyczny
wygląd fugi w pomieszczeniach i na zewnątrz, a szczególnie w obszarach narażonych na oddziaływanie wilgoci. Dzięki efektowi perlenia oraz
zastosowaniu technologii Hydrodur® fugę cechuje zwiększona odporność na przenikanie wody i zabrudzenia. Również nadaje się do stosowania na tarasach i balkonach, na podłogach ogrzewanych oraz do fugowania cienkich płytek i płyt (≤ 4 mm).
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Do wszystkich okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego, mozaiki szklanej oraz płyt z konglomeratów
• Na ściany i podłogi
• Nie tworzy osadów wapiennych i zapewnia trwały kolor fugi dzięki
technologii OPZ®
• Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów1)
• Łatwa w czyszczeniu, o wysokiej odporności na zabrudzenia i wnikanie wody
• Zwiększona odporność chemiczna, także na kwasowe preparaty czyszczące2)
• Możliwość uszlachetnienia fugi dodatkiem złotego lub srebrnego brokatu Sopro
• Wysokokrystaliczne wiązanie wody
• Szerokość spoiny: 1-10 mm
• Możliwość chodzenia już po 2 godzinach, obciążania po ok. 12 godzinach
• Wysoka odporność na ścieranie: CG2 WA zgodnie z PN-EN 13888
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS
1)

k i p ozio m

BARDZO NISKI POZIOM
EMISJI LZO

2)

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu, dostępnej
na www.sopro.pl
W porównaniu z tradycyjnymi, cementowymi zaprawami fugowymi Sopro w normalnych warunkach gospodarstw domowych

Kolor

Wiadro 5 kg
nr kat.

Wiadro 2,5 kg
nr kat.

biały 10

1050/5

1050/2,5

jasnoszary 16

1051/5

1051/2,5

srebrno-szary 17

1052/5

1052/2,5

szary 15

1053/5

1053/2,5

betonowo-szary 14

1054/5

1054/2,5

piaskowo-szary 18

1055/5

1055/2,5

jaśmin 28

1056/5

1056/2,5

beż 32

1057/5

1057/2,5

pergamon 27

1058/5

1058/2,5

brąz bali 59

1059/5

1059/2,5

antracyt 66

1060/5

1060/2,5

czarny 90

1061/5

1061/2,5

kamienno-szary 22

1062/5

1062/2,5

jasny beż 29

1063/5

1063/2,5

beż jura 33

1064/5

1064/2,5

beż bahama 34

1065/5

1065/2,5

brąz 52

1066/5

1066/2,5

1067/5

1067/2,5

karmel 38

1068/5

1068/2,5

manhattan 77

1069/5

1069/2,5

bazalt 64

1073/5

1073/2,5

kasztan 50**

Zużycie:
Tabela zużycia zapraw fugowych
– patrz str. 41.

CG 2 WA
26

*

Dostępne do wyczerpania zapasów.

NOWOŚĆ

sahara 40**

NOWOŚĆ

1074/5

1074/2,5

mahoń 55**

NOWOŚĆ

1075/5

1075/2,5

heban 62**

NOWOŚĆ

1076/5

1076/2,5

1079/5

1079/2,5

czerwony sygnałowy 91*

—

1070/2,5

ciemnoczerwony 92*

—

1071/2,5

ciemnoniebieski 98*

—

1072/2,5

anemon 35

**

Dostępne w drugim półroczu 2018

2. Zaprawy fugowe i fugi

Sopro DF 10® Design Fuga Flex szary 15

Kolorystyka Sopro DF 10® Design Fuga Flex
Wszystkie kolory mogą występować ze złotym lub srebrnym Brokatem Sopro!

biały 10

jasnoszary 16

srebrno-szary 17

szary 15

betonowo-szary 14

kamienno-szary 22

piaskowo-szary 18

jasny beż 29

beż 32

beż jura 33

beż bahama 34

jaśmin 28
NOWOŚĆ

karmel 38

anemon 35
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

brąz 52

pergamon 27

sahara 40

kasztan 50

bazalt 64

antracyt 66

NOWOŚĆ

mahoń 55

heban 62

brąz bali 59

manhattan 77

czarny 90

czerwony sygnałowy 91*

ciemnoczerwony 92*

ciemnoniebieski 98*

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału.

*

Dostępne do wyczerpania zapasów.
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2. Zaprawy fugowe i fugi
NOWOŚĆ

1120 Sopro FL plus*
1121 Fuga elastyczna plus
2 – 20 mm
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
Z EFEKTEM PERLENIA

ODPORNA NA BRUD

OCHRONA KOLORU

NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ
DODANIA BROKATU

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

MOŻLIWOŚĆ CHODZENIA
PO 2 GODZINACH

MROZO
I WODOODPORNA

ODPORNA NA
PROMIENIOWANIE UV

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca, mrozoodporna, do szybkiego
obciążania, nie tworząca osadów wapiennych zaprawa fugowa o trwałych barwach, która spełnia wymagania CG2 WA zgodnie z norma PN-EN
13888. Do spoin wąskich i szerokich w pomieszczeniach i na zewnątrz, na
ściany i podłogi. Do spoinowania płyt kamionkowych, gresowych, betonowych i kamiennych, ceramicznych płyt łupanych, pustaków szklanych oraz
okładzin klinkierowych. Do stosowania w obszarach użytkowanych prywatnie i publicznie, na podłogach ogrzewanych, w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na balkonach i tarasach oraz wielu innych obszarach.
Dla uzyskania efektu metalicznego połysku spoiny, fugę można zmieszać
ze srebrnym lub złotym brokatem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do spoin o szerokości od 2 do 20 mm
Wyjątkowo dobre właściwości fugowania i zmywania okładziny
Optymalne wypełnienie spoiny
Nie tworzy osadów wapiennych i zapewnia trwały kolor fugi dzięki
technologii OPZ
Łatwa w czyszczeniu, wysoka odporność na zabrudzenia i wnikanie wody
Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów
Wysokokrystaliczne wiązanie wody
Wysoka odporność na ścieranie: CG2 WA zgodnie z PN-EN 13888
Podwyższona odporność chemiczna, także na kwasowe preparaty
czyszczące1)
Odporna na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem2)
Już po 2 godzinach możliwość chodzenia, po ok. 12 godzinach możliwość obciążania
Możliwość uszlachetnienia złotym lub srebrnym brokatem Sopro
W pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi
Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS
OGRANICZA ROZWÓJ
GRZYBÓW I PLEŚNI

1)

W porównaniu z tradycyjnymi, cementowymi zaprawami fugowymi Sopro w normalnych warunkach gospodarstw domowych

2)

Preparaty czyszczące pod ciśnieniem stosowane w warunkach gospodarstw domowych

Kolor

Worek 15 kg
nr kat.

szary 15

1120/15

betonowo-szary 14

1121/15

piaskowo-szary 18

1122/15

antracyt 66

1123/15

czarny 90

1124/15

bazalt 64

1125/15

srebrno-szary 17

1126/15

kamienno-szary 22

1127/15

brąz bali 59

1128/15

beż bahama 34

1129/15
1130/15

beż jura 33
składnik systemu

CG 2 WA
28

Zużycie:
Tabela zużycia zapraw fugowych
– patrz str. 41.

jasnoszary 16

NOWOŚĆ

1131/15

jasny beż 29

NOWOŚĆ

1132/15

jaśmin 28

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

1133/15

brąz 52
biały 10

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

1134/15
1135/15

2. Zaprawy fugowe i fugi

Sopro FL plus bazalt 64

Kolorystyka Sopro FL plus
Wszystkie kolory mogą występować ze złotym lub srebrnym Brokatem Sopro!

szary 15

betonowo-szary 14

piaskowo-szary 18

antracyt 66

bazalt 64

czarny 90
NOWOŚĆ

srebrno-szary 17

kamienno-szary 22
NOWOŚĆ

jaśmin 28

brąz bali 59

NOWOŚĆ

jasny beż 29

NOWOŚĆ

brąz 52

beż jura 33

beż bahama 34

jasnoszary 16

NOWOŚĆ

biały 10

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału.
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2. Zaprawy fugowe i fugi
NOWE OPAKOWANIE*

526 Sopro Fuga FL
529 Fuga szeroka elastyczna
z trasem 2-20 mm
624
626
627
628
ZAWIERA
TRAS REŃSKI

OCHRONA KOLORU

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

Cementowa, elastyczna, zawierająca tras reński zaprawa do fugowania płytek i płyt ceramicznych, gresów, kształtek z kamienia naturalnego i betonu oraz szklanych kształtek budowlanych. Nadaje się do słabo
chłonnych płytek ściennych i podłogowych. Szczególnie zalecana na balkony, tarasy oraz do podłóg ogrzewanych.
•
•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Na ściany i podłogi
Szerokość spoiny: 2-20 mm
Czas użycia: ok. 30-40 minut
Elastyczna, wysoka hydrofobowość
Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS
1)
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS
ODPORNA NA
PROMIENIOWANIE UV

MROZO
I WODOODPORNA

1

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Zużycie:
Tabela zużycia zapraw fugowych
– patrz str. 41.

132 Sopro Fuga
133 Fuga wąska 1-5 mm
136
DO WĄSKICH SPOIN

CG1
30

dotyczy koloru antracyt i czarny

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

OGRANICZA ROZWÓJ
GRZYBÓW I PLEŚNI

CG2 WA

1)

MROZO
I WODOODPORNA

Zużycie:
Tabela zużycia zapraw fugowych
– patrz str. 41.

Nr kat.

Kolor

Forma dostawy

526/25

szary 15

Worek 25 kg

529/25

betonowo-szary 14

Worek 25 kg

624/25

beż jura 33

Worek 25 kg

626/25

antracyt 66

Worek 25 kg

627/25

piaskowo-szary 18

Worek 25 kg

628/25

czarny 90

Worek 25 kg

Cementowa, odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawa
do fugowania płytek i płyt ceramicznych. Powierzchnia wykonanej fugi
jest gładka i estetyczna. Ze względu na specjalne właściwości wbudowywania, utwardzania, zatrzymywania wody i zmywania, szczególnie
nadaje się do spoinowania okładzin chłonnych, jak również płytek ściennych i podłogowych o niskiej chłonności.
•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Do pomieszczeń mieszkalnych, wilgotnych i mokrych
Na ściany i podłogi
Trwałe kolory
Klasyfikacja CG1 wg normy PN-EN 13888
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Kolor

Forma dostawy

132/25

szary 15

Worek 25 kg

133/25

beż 32

Worek 25 kg

136/25

betonowo-szary 14

Worek 25 kg

*

Nowe opakowanie dostępne w drugim półroczu 2018

2. Zaprawy fugowe i fugi
556* Sopro TF+
585* Fuga wąska 1-10 mm
591* – wysokowytrzymała
592
593
598*

składnik systemu

CG2 WA

OCHRONA KOLORU

NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

IDEALNA GŁADKOŚĆ

DO BASENÓW

DO ZBIORNIKÓW
Z WODĄ PITNĄ

DO WĄSKICH SPOIN

MROZO
I WODOODPORNA

ODPORNA NA
PROMIENIOWANIE UV

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

ODPORNA
NA OBCIĄŻENIA

MOŻLIWOŚĆ CHODZENIA
PO 2 GODZINACH

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Zużycie:
Tabela zużycia zapraw fugowych
– patrz str. 41.

554 Sopro TFb
557* Fuga szeroka 3-30 mm
– wysokowytrzymała

ZAWIERA
TRAS REŃSKI

CG 2 WA

OCHRONA KOLORU

NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

DO BASENÓW

DO ZBIORNIKÓW
Z WODĄ PITNĄ

MROZO
I WODOODPORNA

ODPORNA NA
PROMIENIOWANIE UV

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

ODPORNA
NA OBCIĄŻENIA

MOŻLIWOŚĆ CHODZENIA
PO 1,5 GODZINY

DO PRZEMYSŁU
STOCZNOWEGO

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Zużycie:
Tabela zużycia zapraw fugowych
– patrz str. 41.

Cementowa, wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach, o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888, do spoinowania
powierzchni podlegających wysokim obciążeniom, jak obiekty odnowy
biologicznej, natryski, baseny kąpielowe, salony samochodowe, kuchnie
przemysłowe, pomieszczenia handlowe, salony wystawowe itp. Do fugowania materiałów okładzinowych z kamionki, gresu, płyt betonowych
i z kamienia naturalnego oraz wszystkich rodzajów mozaiki. Nie tworzy
osadów wapiennych na powierzchni, dzięki czemu zapewnia trwale utrzymujący się estetyczny wygląd fugi w pomieszczeniach i na zewnątrz,
a szczególnie w obszarach narażonych na oddziaływanie wilgoci. Również
nadaje się na ogrzewanie podłogowe.
Dzięki zastosowaniu technologii Mikrodur® charakteryzuje się bardzo
wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne i ścieranie, przy zwykłej, jak
dla fug cementowych, obróbce. Jako alternatywa dla fug epoksydowych.
• Szerokość spoiny: 1-10 mm
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Na ściany i podłogi
• Nie tworzy osadów wapiennych na powierzchni, zapewnia trwale
utrzymujący się estetyczny wygląd fugi dzięki technologii OPZ®
• Możliwość chodzenia już po 2 godzinach, możliwość obciążania po
ok. 12 godzinach
• Spełnia wymagania dla zapraw na bazie żywic reaktywnych w odniesieniu
do wytrzymałości na ściskanie ≥ 45 N/mm2 i na ścieranie ≤ 250 mm3
• Wysoka odporność na zmienne cykle zamrażania i rozmrażania
• Wysokokrystaliczne wiązanie wody
• Odporna na czyszczenie strumieniem pary i wodą pod ciśnieniem
• Możliwość uszlachetnienia złotym lub srebrnym brokatem Sopro
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS
Nr kat.

Kolor

Forma dostawy

556/15
585/15
591/15
592/15
593/15
598/15

srebrno-szary 17
betonowo-szary 14
biały 10
szary 15
antracyt 66
czarny 90

Worek 15 kg
Worek 15 kg
Worek 15 kg
Worek 15 kg
Worek 15 kg
Worek 15 kg

Cementowa, wysokowytrzymała, szybkowiążąca, zawierająca tras reński
zaprawa fugowa o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888, do stosowania w mocno obciążonych obszarach. Dzięki zastosowaniu bardzo drobnych cementów w technologii Mikrodur® charakteryzuje się wysoką
odpornością na obciążenia mechaniczne i ścieranie. Do materiałów okładzinowych z kamionki, gresu, płyt betonowych i z kamienia naturalnego.
Szczególnie nadaje się do fugowania powierzchni narażonych na wysokie, mechaniczne obciążenia w warsztatach, pralniach, kuchniach przemysłowych i innych obiektach przemysłowych oraz w basenach kąpielowych. Również nadaje się na podłogi ogrzewane.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szerokość spoiny: 3-30 mm
Czas użycia: 25-35 minut
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Na ściany i podłogi
Bardzo wysoka odporność na obciążenia mechaniczne i ścieranie
Wysoka odporność na zmienne cykle zamrażania i rozmrażania
Odporność na czyszczenie strumieniem pary i wodą pod ciśnieniem
Do stosowania w przemyśle stoczniowym
Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Nr kat.

Kolor

Forma dostawy

554/25

szary 15

Worek 25 kg

557/25

betonowo-szary 14

Worek 25 kg

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

31

2. Zaprawy fugowe i fugi
1501 Sopro FEP plus
1502 Fuga epoksydowa plus
2-12 mm
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
PLAMOODPORNA

OCHRONA KOLORU

IDEALNIE GŁADKA

NIENASIĄKLIWA

MOŻLIWOŚĆ DODANIA
BROKATU

ODPORNA
NA OBCIĄŻENIA

Dwuskładnikowa, wysokowytrzymała, epoksydowa zaprawa fugowa
i klej do płytek i płyt ceramicznych w przypadku oddziaływania wód
agresywnych, chemikaliów i kwasów (prosimy zapoznać się z Tabelą
odporności chemicznej, zawartą w karcie technicznej produktu!), tłuszczów, oddziaływania wypłukującego oraz obciążeń wysokim ciśnieniem
wody. Do klejenia i fugowania mozaiki szklanej, porcelanowej i drobnej,
gdy wskazana jest jednakowa barwa zaprawy. Spełnia wymagania RG
dla fug na bazie żywic reaktywnych zgodnie z normą PN-EN 13888 oraz
R2 dla klejów reaktywnych zgodnie z normą PN-EN 12004.
Szczególnie do stosowania w obszarach usługowych i przemysłowych,
laboratoriach, kuchniach przemysłowych, basenach (z wodą termalną),
balkonach i tarasach oraz na podłogach ogrzewanych.
•
•
•
•
•
•

Szerokość spoiny: 2-12 mm
Trwały kolor dzięki zawartości naturalnie barwionych piasków kwarcowych
Czas użycia: ok. 45 minut
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Łatwa obróbka
Możliwość uszlachetnienia fugi dodatkiem złotego lub srebrnego brokatu Sopro (maks. 1 woreczek 100 g na 5 kg fugi)
• Na ściany i podłogi
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
Prosimy o zapoznanie się z tabelą odporności chemicznej!
1)

DO PRZEMYSŁU
STOCZNIOWEGO

R2 RG

dotyczy koloru antracyt i czarnego

DO BASENÓW

Zużycie:
ok. 2,0 kg/m2 przy klejeniu i fugowaniu
mozaiki szklanej itp.

Nr kat.

Kolor

Forma dostawy

1501/5
1502/5
1503/5
1504/5
1505/5
1506/5
1507/5
1508/5
1509/5
1510/5

biały 10
antracyt 66
kamienno-szary 22
srebrno-szary 17
beż jura 33
brąz 52
brąz bali 59
szary 15
transparentny
czarny 90

Wiadro 5 kg
Wiadro 5 kg
Wiadro 5 kg
Wiadro 5 kg
Wiadro 5 kg
Wiadro 5 kg
Wiadro 5 kg
Wiadro 5 kg
Wiadro 5 kg
Wiadro 5 kg

604 Sopro FEP 604*

Trójskładnikowa, wysokowytrzymała, epoksydowa zaprawa do spoinowania. Żywica, utwardzacz, specjalny piasek kwarcowy mieszane na
Fuga epoksydowa wąska, budowie. Do spoinowania ceramicznych płytek przy obciążeniu agresywspecjalna 2-12 mm
nymi wodami, chemikaliami, kwasami, naturalnymi tłuszczami i wodą
pod ciśnieniem. Do uzupełniania wypłukanych spoin cementowych przy
pracach remontowych oraz spoinowania posadzek wibrowanych. Zalecana na balkony i tarasy, w laboratoriach, kuchniach, obiektach przemysłowych i produkcyjnych, basenach kąpielowych (termalnych). Nadaje się
do spoinowania maszynowego. Do klejenia i spoinowania mozaiki szklaPLAMOODPORNA
OCHRONA KOLORU
nej, porcelanowej i drobnej.

IDEALNIE GŁADKA

NIENASIĄKLIWA

ODPORNA
NA OBCIĄŻENIA

DO BASENÓW

•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Na ściany i podłogi
Również do przyklejania mozaiki szklanej, płytek szklanych i ceramicznych
Szerokość spoiny 2-12 mm
Czas użycia: ok. 40 minut
Wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna

Prosimy o zapoznanie się z tabelą odporności chemicznej!
Proporcje mieszania:
2,25 kg komponentu A + 3,25 kg komponentu B + 7 kg piasku kwarcowego
(0,1 - 0,5 mm).
** Z przyczyn technicznych prezentowany kolor może różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału.
szary 15**

R2 T RG
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Zużycie:
2,0 kg/m² przy płytkach 11,5x24 cm
i szerokości spoiny ok. 10 mm,
ok. 2,0 kg/ m² przy klejeniu
i fugowaniu mozaiki szklanej
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Nr kat.

Forma dostawy
Opakowanie zbiorcze składa się z 4 x 5,5 kg tj.:

604/2,25 Komponent A 2,25 kg
(4 wiadra w kartonie)
604/3,25 Komponent B 3,25 kg
(4 wiadra w kartonie)

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

2. Zaprawy fugowe i fugi
1019 Brokat Sopro
1020

Zużycie:
maks. 1 x 100 g na 2,5 kg fugi Sopro DF 10®
maks. 2x 100 g na 5 kg fugi Sopro DF 10®
maks. 6x 100 g na 15 kg fugi Sopro FL plus
maks. 6x 100 g na 15 kg fugi Sopro TF+
maks. 1x 100 g na 5 kg fugi Sopro FEP plus

547 Sopro EAH 547
Preparat do zmywania
fug epoksydowych

Zużycie:
50-100 ml na 10 l wody

548 Sopro ESE 548
Płyn do czyszczenia
zabrudzeń z żywicy
epoksydowej

Zużycie:
200-300 ml na 10 l wody

Złoty lub srebrny brokat stosowany jako dodatek do fug: Sopro DF 10®,
Sopro FL plus, Sopro TF+ lub Sopro FEP plus dla uzyskania spoiny z efektem matalicznego połysku.

Nr kat.

Forma dostawy

1019
1020

złoty (woreczek 100 g)
srebrny (woreczek 100 g)

Preparat ułatwiający zmywanie i powierzchniową obróbkę epoksydowych mas do spoinowania oraz czyszczenie narzędzi.
•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Koncentrat
Stosowany jako dodatek do wody do zmywania
Zmniejsza możliwość zabrudzenia płytek
Bardzo wydajny
Nie zawiera rozpuszczalników

Nr kat.

Forma dostawy

547/1

Butelka 1 l (12 szt. w kartonie)

547/0,25 Butelka 250 ml (12 szt. w kartonie)

Do usuwania z powierzchni okładzin ceramicznych wyschniętych i stwardniałych resztek żywic epoksydowych. Pozostałości te mogą być usuwane
nawet po kilku dniach, przy zastosowaniu preparatu o wyższym stężeniu.
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Koncentrat
Do wczesnego czyszczenia suchych osadów epoksydowych
Do usuwania nalotów epoksydowych ze strukturalnych powierzchni
okładzin ceramicznych
• Do usuwania starych, stwardniałych pozostałości żywić epoksydowych

Nr kat.

Forma dostawy

548/1

Butelka 1 l (12 szt. w kartonie)

548/0,25 Butelka 250 ml (12 szt. w kartonie)

Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.
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2. Zaprawy fugowe i fugi
NOWE OPAKOWANIE

030 Sopro Silicon
032 Silikon sanitarny
033
034
035
036
037
038
050
051
052
053
054
055
056
057
058
060
061
062
063
064
065
068
066
069
228
229
230
231
232
233
234
235
238
239
240
241
242
243
244
283
732
733
734
OCHRONA KOLORU

OGRANICZA ROZWÓJ
GRZYBÓW I PLEŚNI

ODPORNY NA
DZIAŁANIE WILGOCI

ODPORNY NA
PROMIENIOWANIE UV

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

NA ŚCIANY I PODŁOGI

zo

n is

em

b ard

is ji

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

k i p ozio m

BARDZO NISKI POZIOM
EMISJI LZO

Zużycie:
310 ml na 3,1 m fugi (10x10 mm)
580 ml na 5,8 m fugi (10x10 mm)
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*

Dostępne do wyczerpania zapasów.

Trwale elastyczny, sieciujący kwasem octowym, bez zawartości oksymów,
odporny na oddziaływanie chemikaliów, silikonowy materiał do uszczelniania i elastycznego wypełniania szczelin łączących i dylatacyjnych
w obszarach sanitarnych, jak również na balkonach, tarasach i basenach
kąpielowych.
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
W obszarach podwodnych (z podkładem Sopro UW 025)
Odporny na warunki atmosferyczne, proces starzenia i promieniowanie UV
Ogranicza rozwój grzybów zgodnie z normą PN-EN ISO 846
Bardzo dobre właściwości obróbki

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

Nr kat.
030
032
033
034
035
036
037
038
050
051
052
053
054
055
056
057
058
060
061
062
063
064
065
066
069
231
232
239
240
283
068
228
229
230
233
234
235
238
241
242
243
244
732
733
734

Kolor
bazalt 64
beż jura 33
manhattan 77
piaskowo-szary 18
kamienno-szary 22
srebrno-szary 17
jasnoszary 16
betonowo-szary 14
biały 10
szary 15
bezbarwny 00
beż bahama 34
jasny beż 29
pergamon 27
brąz bali 59
karmel 38
beż 32
antracyt 66
czarny 90
jaśmin 28
anemon 35
sahara 40**
brąz 52
mahoń 55**
heban 62**
czerwono-brązowy 56
umbra 58
wanilia 30
toffi 57
kasztan 50**
bermuda 82*
koral 43*
mięta 42*
giada 41*
stella 74*
krokus 78*
ciemnozielony 12*
magnolia 76*
brzoskwinia 46*
oliwka 45*
zielony 49*
niebieski 79*
czerwony sygnałowy 91*
ciemnoczerwony 92*
ciemnoniebieski 93*

Nr kat.
038B

Kolor
betonowo-szary 14

051B

szary 15

**

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Dostępne w drugim półroczu 2018

Forma dostawy
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml

Karton (szt.)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Forma dostawy
Elastyczny pojemnik
580 ml
Elastyczny pojemnik
580 ml

Karton (szt.)
20
20

2. Zaprawy fugowe i fugi

Silikon sanitarny
• Trwale elastyczny
• Hamuje rozwój grzybów
• Odporny na warunki atmosferyczne,
proces starzenia i promieniowanie UV

n is

zo

OCHRONA KOLORU

OGRANICZA ROZWÓJ
GRZYBÓW I PLEŚNI

ODPORNY NA
DZIAŁANIE WILGOCI

ODPORNY NA
PROMIENIOWANIE UV

DO BASENÓW

MROZO
I WODOODPORNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

em

b ard

is ji

• Do stosowania w pomieszczeniach
i na zewnątrz

k i p ozio m

BARDZO NISKI POZIOM
EMISJI LZO
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2. Zaprawy fugowe i fugi
790 Sopro
791 MarmorSilicon
Silikon do kamieni
792* naturalnych
793
794
795*
796*
797
798
799
842
844*
891*
899*
OGRANICZA ROZWÓJ
GRZYBÓW I PLEŚNI

ODPORNA NA
PROMIENIOWANIE UV

OCHRONA KOLORU

MROZO
I WODOODPORNY

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Zużycie:
310 ml na 3,1 m fugi (10x10 mm)

817 SoproDur® HF-D
Fuga dylatacyjna
- wysokowytrzymała

ODPORNA NA
PROMIENIOWANIE UV

MROZO
I WODOODPORNY

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Trwale elastyczny, neutralnie sieciujący, bez zawartości oksymów, silikonowy materiał uszczelniający do elastycznego wypełniania szczelin łączących i dylatacyjnych w okładzinach z kamienia naturalnego, płyt betonowych i w połączeniu z metalem.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bardzo dobre właściwości obróbki
Do przyklejania luster
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Do wszystkich rodzajów kamieni naturalnych
Wysoka przyczepność do płytek
Nie powoduje zabrudzeń na obrzeżach okładzin
Nie jest wymagana wstępna obróbka podkładem (primerem)
Odporny na warunki atmosferyczne, proces starzenia i promieniowania UV

Nr kat.
790
791
793
794
797
798
799
842
792
795
796
844
891
899

Kolor
bezbarwny 00
biały 10
szary 15
beż jura 33
czarny 90
antracyt 66
betonowo-szary 14
beż 32
srebrno-szary 17
piaskowo-szary 18
jasny beż 29
bazalt 64
jasnoszary 16
kamienno-szary 22

Forma dostawy
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml
Pojemnik 310 ml

Karton (szt.)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Trwale elastyczny, sieciujący kwasem octowym, bez zawartości oksymów odporny na oddziaływanie chemikaliów materiał do uszczelniania wysoko obciążonych mechanicznie i chemicznie szczelin łączących
oraz dylatacyjnych w pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych,
warsztatach, myjniach, kuchniach zbiorowego żywienia.
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Wysoka odporność termiczna
• Bardzo wysoka odporność na oddziaływanie chemikaliów, proces starzenia, promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne
• Wysoka odporność na czyszczenie wysokociśnieniowe

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Zużycie:
310 ml na 3,1 m fugi (10x10 mm)
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Nr kat.
817
817B

*

Kolor
szary 15
szary 15

Forma dostawy
Pojemnik 310 ml
Elastyczny pojemnik
580 ml

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Karton (szt.)
12
20

2. Zaprawy fugowe i fugi
682 Sopro PUD 682
Fuga dylatacyjna
poliuretanowa

ODPORNA NA
PROMIENIOWANIE UV

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

ODPORNA
NA OBCIĄŻENIA

MROZO
I WODOODPORNY

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Trwale elastyczna, jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników,
fuga poliuretanowa do wypełniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych i łączących. Na powierzchnie ścian i posadzek z betonu, płyt
betonowych oraz nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, w obszarach podlegających wysokim obciążeniom, jak np. parkingi, centra handlowe, hale magazynowe itp. Nadaje się do wytwarzania trwale elastycznych połączeń pomiędzy podobnymi i różnorodnymi materiałami. Na
powierzchnie i drogi z kostki brukowej na ulicach, w ogrodach i terenach
kształtowania krajobrazu. Jako podkład zwiększający przyczepność fugi
do podłoża zalecamy Sopro PPU 683.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Na ściany i podłogi
Gotowa do użycia
Stabilna
Wysokoelastyczna
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
Wysoka przyczepność do różnych materiałów budowlanych
Nadaje się również do szerokich szczelin
Utwardzanie bez powstawania pęcherzyków powietrza

* Z przyczyn technicznych prezentowany kolor może różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału.
ciemnoszary*

Zużycie:
840 g na 6 m fugi (10 × 10 mm)

Nr kat.

Forma dostawy

682

Pojemnik elastyczny 840 g (600 ml)
(Pakowane po 20 sztuk w kartonie)

683 Sopro PPU 683

Podkład zwiększający przyczepność fugi dylatacyjnej poliuretanowej Sopro
PUD 682 do podłoża.

Podkład do fugi
dylatacyjnej
poliuretanowej

Zużycie:
50-60 g/m2
(w zależności od chłonności podłoża)

•
•
•
•

Jednoskładnikowy
Na chłonne i niechłonne podłoża
Nie zawiera rozpuszczalników
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Nr kat.

Forma dostawy

683

Butelka 250 g (12 szt. w kartonie)
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2. Zaprawy fugowe i fugi
021 Sopro P 4050
025 Sopro UW 025
Podkłady do fug
silikonowych

Zużycie:
ok. 5 ml/mb przy głębokości
fugi 10 mm

022 Sopro SPM 022*
Podkład do fug
silikonowych
na podłoża metalowe

Zużycie:
ok. 2 ml/mb przy głębokości
fugi 10 mm

567 Sopro PER 567
Sznur pod fugi
dylatacyjne

38

Podkład zwiększający przyczepność fug silikonowych Sopro do krawędzi
różnego rodzaju okładzin.
P 4050: Podłoża chłonne.
UW 025: Obszar podwodny / baseny kąpielowe.
Przy użyciu podkładów należy stosować się do informacji zawartych
w kartach technicznych produktów.

Nr kat.

Forma dostawy

021

Butelka 100 ml (15 szt. w kartonie)

025

Butelka 250 ml (15 szt. w kartonie)

Podkład do obróbki krawędzi szczelin spoinowych podłoży metalowych
(np. stal nierdzewna, miedź itp.) przed zastosowaniem fug silikonowych.
Nadaje się również do marmuru, płyt z kamienia naturalnego i betonu.
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Jednoskładnikowy
• Szczególnie na podłoża metalowe

Nr kat.

Forma dostawy

022

Butelka 100 ml (15 szt. w kartonie)

Sznur z pianki polietylenowej, o okrągłym przekroju, do wypełniania przestrzeni pod fugę silikonową i poliuretanową.

Nr kat.

Średnica

Rolka

567

Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 13 mm, Ø 15 mm*,
Ø 20 mm*, Ø 25 mm*, Ø 30 mm*, Ø 40 mm*,

50 m

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

2. Zaprawy fugowe i fugi
026 Sopro GM 026
Preparat do kształtowania
fug dylatacyjnych

Płyn ułatwiający kształtowanie i obróbkę wszystkich silikonowych, poliuretanowych i akrylowych materiałów dylatacyjnych Sopro.
Nadaje się na okładziny ceramiczne i kamienne.
•
•
•
•
•

Zużycie:
ok. 20 ml na 1 mb fugi
NOWOŚĆ

113 Sopro SB 113*
Taśma ochronna
pod silikony

Nr kat.

Forma dostawy

026/0,5

Butelka ze spryskiwaczem 0,5 l

026/1

Butelka ze spryskiwaczem 1 l (10 szt. w kartonie)

026/5

Kanister 5 l

Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

NOWOŚĆ

Ochronna, elastyczna taśma z nierdzewnej stali szlachetnej. Do długotrwałej i niezawodnej ochrony przed przecięciem taśm uszczelniających, stosowanych na szczelinach łączących i dylatacyjnych w uszczelnieniach zespolonych, przy wymianie fug silikonowych.
•
•
•
•
•
•
•

Zużycie:
1,05 m/m

Gotowy do użycia
Nieszkodliwy dla środowiska
Ulega biologicznemu rozkładowi
W praktycznej butelce ze spryskiwaczem
W pomieszczeniach i na zewnątrz

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Na ściany i podłogi
Elastyczna
Wykonana ze stali nierdzewnej
Z praktycznym dozownikiem kartonowym
Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów uszczelnień
Również do stosowania w obszarach o dużym obciążeniu, jak baseny
i kuchnie przemysłowe

Nr kat.

Forma dostawy

113

Rolka (szer. 50 mm) 10 m

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
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2. Zaprawy fugowe i fugi

Design Fuga Flex
1-10 mm
• Wysoka odporność na ścieranie
• Nie tworzy osadów wapiennych
• Odporna na wnikanie wody
• Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni
• Możliwość dodania brokatu Sopro
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2. Tabela zużycia zapraw fugowych

Tabela 1
Płytki (format) w cm

Długość fugi m/m²

1×1

190,0

2×2

90,0

5×5

35,0

10 × 10

19,5

10 × 15

16,2

10 × 20

14,5

11,5 × 24

12,5

15 × 15

13,4

15 × 20

11,5

20 × 20

9,9

Przykład

20 × 30

8,2

25 × 25

7,9

Wielkość:

10 × 20 cm

Długość:

30 × 30

6,6
5,0

4 mm
8 mm

Współczynnik: 48

30 × 60

Szerokość:
Głębokość:

40 × 40

5,0

Zużycie:

14,5 × 48 = 696 g/m²

50 × 50

4,0

60 × 60

3,3

40 × 80

3,8

15 × 90

7,8

45 × 90

3,3

100 × 100

2,0

Długość fugi (Tabela 1)
pomnożona przez współczynnik zużycia (Tabela 2)
daje zużycie w gramach na m²

14,5 m/m²

Tabela 2
Szerokość
fugi (mm)

Głębokość fugi
(mm)
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Współczynnik zużycia (gram)
2

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

3

22,5

27

31,5

36

40,5

45

49,5

54

58,5

63

67,5

4

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

5

37,5

45

52,5

60

67,5

75

82,5

90

97,5

105

112,5

6

45

54

63

72

81

90

99

108

117

126

135

7

52,5

63

73,5

84

94,5

105

115,5

126

136,5

147

157,5

8

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

180

9

67,5

81

94,5

108

121,5

135

148,5

162

175,5

189

202,5

10

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

11

82,5

99

115,5

132

148,5

165

181,5

198

214,5

231

247,5

12

90

108

126

144

162

180

198

216

234

252

270

Tabela zawiera wartości praktyczne, które w zależności od właściwości podłoża, rodzaju płytek, różnorodnych profili spodu płytki, rodzaju użytych narzędzi, metody pracy, mogą
się zwiększać lub zmniejszać. Dlatego wartości te mogą służyć tylko do wstępnej kalkulacji. Przy dużych projektach zaleca się sprawdzenie zużycia na powierzchni próbnej.
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2. Tabela zastosowań zapraw fugowych

Saphir®
Fuga perłowa

DF 10®
Design Fuga Flex

FL plus
Fuga elastyczna plus

Szerokość spoiny

1-6 mm

1-10 mm

2-20 mm

Spoiwo

Cement

Cement

Cement

PN-EN 13 888

CG2 WA

CG2 WA

CG2 WA

EMICODE wg GEV

EC1PLUSR

EC1PLUS

EC1PLUS

●●

●



Płytki kamionkowe, płytki i płyty ekstrudowane (ciągnione)



●●

●●

Gres

●

●●

●●

Kamień (niewrażliwy na przebarwienia)

●

●●

●●

●●

●●

●●

●●





●

●●

●●

●●

●●

●●

●

●●

●●

Baseny / Strefy podwodne





Wysokie obciążenie (np. obszary przemysłowe
lub użyteczności publicznej)



●

●●

●●

●●

●

●●

●●

Ogólne

Rodzaj okładziny
Płytki chłonne (ceramiczne)

Kamień (wrażliwy na przebarwienia)
Okładziny betonowe



Płyty Cotto
Mozaika szklana, porcelanowa, drobna, okładziny szklane, pustaki
szklane

Zastosowanie
Pomieszczenia mieszkalne, wilgotne
Obszary zewnętrzne (balkony, tarasy, elewacje)

Podłoża ogrzewane np. podłogi ogrzewane
Odporność na preparaty czyszczące stosowane
w gospodarstwach domowych
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2. Tabela zastosowań zapraw fugowych

Fuga FL
Fuga szeroka
elastyczna z trasem

Fuga
Fuga wąska

TF+
Fuga wąska wysokowytrzymała

Sopro TFb
Fuga szeroka wysokowytrzymała

FEP plus
Fuga epoksydowa plus

Sopro FEP
Fuga epoksydowa wąska,
specjalna

2-20 mm

1-5 mm

1-10 mm

3-30 mm

2-12 mm

2-12 mm

Cement

Cement

Cement

Cement

Epoksyd

Epoksyd

CG2 WA

CG1

CG2 WA

CG2 WA

RG

RG

EC1PLUS

EC1PLUSR

●●

●●

EC1PLUS(R)



●●

●●

●

●●

●●

●●

●●

●●



●●

●●

●●

●●

●●

●

●●

●●

●

●

●

●●

●●



●●



●●

●●

●

●

●

●●

●

●●

●●

●

●

●●

●●

●●

●●

●

●●

●●

●●

●●

●●

●

●

●

●

●●

●●

●●

●●

●
●●
●
●
tylko pustaki szklane

●●
●●



●

●

szczególnie zalecany

możliwe zastosowanie



warunkowo
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3. Fugi do kostki brukowej
574 Sopro PFM
5761) Zaprawa fugowa

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa fugowa do spoinowania okładzin z kostki brukowej i kamienia naturalnego w obszarach lekko,
średnio i mocno obciążonych. Dodatek trasu zapobiega powstawaniu wykwitów wapiennych. Szczególnie wskazana do stosowania w obszarach o wysokich obciążeniach mechanicznych na drogach (np. mocno obciążone strefy
hamowania, ronda komunikacyjne, ruch samochodów ciężarowych i autobusów), w wysoko obciążonych obszarach usługowych i przemysłowych oraz do
budowli ogrodowych i krajobrazowych.

do kostki brukowej

ZAWIERA
TRAS REŃSKI

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

MROZO
I WODOODPORNA

NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ODPORNA
NA OBCIĄŻENIA

Krajowa Ocena
Techniczna IBDiM

CG2 WA

IBDiM-KOT-2017/0053

Zużycie:
1,9 kg na 1 l świeżej zaprawy
(Tabela zużycia - patrz str. 47)

Kolorystyka Sopro

1)

PFM**

Szerokość spoiny: 5-30 mm
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 N/mm²
Szczególnie nadaje się na powierzchnie wysokoobciążone
Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie
Możliwość wczesnego chodzenia i obciążania
Odporna na czyszczenie mechaniczne
Odporna na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem
Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2017/0053
Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodniez Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Kolor

Forma dostawy

574/25

szary brukowy 13

Worek 25 kg

576/25

antracyt 66 1)

Worek 25 kg

Produkt wytwarzany na indywidualne zamówienie min. 15 ton

antracyt 66 1)

szary brukowy 13

674* Sopro TNF
675 Fuga z trasem do
naturalnego
676* kamienia
5 – 40 mm
677*
684*

ZAWIERA
TRAS REŃSKI

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

ODPORNA
NA OBCIĄŻENIA

MROZO
I WODOODPORNA

NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Krajowa Ocena
Techniczna IBDiM

CG2 WA

IBDiM-KOT-2017/0053

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa do spoinowania
płyt kamiennych i kostki brukowej w obiektach ogrodowych i architektury krajobrazu oraz lekko i średnio obciążonych okładzin infrastruktury
drogowej. Również nadaje się do fugowania płyt z kamienia naturalnego
na balkonach i tarasach, przy szerszych spoinach z rustykalną, gruboziarnistą strukturą powierzchni lub wielokątnych płyt łamanych. Zawartość
trasu reńskiego radykalnie zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów wapiennych. Nadaje się również na podłogi ogrzewane.
• Szerokość spoiny 5-40 mm
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 N/mm2
• Szczególnie nadaje się do łamanych płyt kamiennych
• Możliwość wczesnego chodzenia i obciążania
• Odporna na czyszczenie mechaniczne
• Odporna na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem
• Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
• Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888
• Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2017/0053
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodniez Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS
Nr kat.
674/25
675/25
676/25
677/25
684/25

Zużycie:
1,9 kg na 1 l świeżej zaprawy
(Tabela zużycia - patrz str. 47)

Kolor
szary 15
szary brukowy 13
antracyt 66
piaskowo-szary 18
beż 32

Forma dostawy
Worek 25 kg
Worek 25 kg
Worek 25 kg
Worek 25 kg
Worek 25 kg

Kolorystyka Sopro TNF**

beż 32
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szary 15

*

szary brukowy 13

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

piaskowo-szary 18

**

antracyt 66

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego
zabarwienia materiału.

3. Fugi do kostki brukowej
612 Sopro BSF
6111) Fuga do nawierzchni

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa szczególnie do spoinowania kostki betonowej w obiektach ogrodowych i architektury krajobrazu oraz średnio i wysoko obciążonych okładzin infrastruktury drogowej,
a także obszarów obciążonych oddziaływaniem mrozu i soli. Specjalnie
dostosowana do właściwości betonowej kostki brukowej (jak np. wytrzymałość, zachowanie się wobec zmiennych temperatur). Do budowania
ciągłych struktur, jak np. kanałów odwadniających, ulic, rond komunikacyjnych oraz do wykończenia placów targowych.
Do fugowania nawierzchni z kamiennej kostki brukowej zalecamy Sopro PFM.

brukowych i z płyt

ZAWIERA
TRAS REŃSKI

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

MROZO
I WODOODPORNA

NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

ODPORNA
NA OBCIĄŻENIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajowa Ocena
Techniczna IBDiM

CG2 WA

IBDiM-KOT-2017/0053

Zużycie:
1,9 kg na 1 l świeżej zaprawy
(Tabela zużycia - patrz str. 47)

Kolorystyka Sopro

szary 15

1)

BSF**

Szerokość spoiny 5-30 mm
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 35 N/mm²
Możliwość wczesnego chodzenia i obciążania
Odporna na czyszczenie mechaniczne
Odporna na czyszczenie strumieniem wody po ciśnieniem
Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2017/0053
Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodniez Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Kolor

612/25
611/25

szary brukowy 13
szary 151)

Forma dostawy
Worek 25 kg
NOWOŚĆ Worek 25 kg

Produkt wytwarzany na indywidualne zamówienie min. 15 ton

szary brukowy 13

670* Sopro PF
671 Jednoskładnikowa fuga
672 do kostki brukowej

OPTYMALNA
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ

MROZO
I WODOODPORNA

Zużycie:
1,7 kg na 1 l świeżej zaprawy
(Tabela zużycia - patrz str. 47)

Jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, nie zawierająca rozpuszczalników, gotowa do użycia, utwardzana pod wpływem tlenu z
powietrza zaprawa fugowa na lekko obciążone nawierzchnie z kostki brukowej i z kamienia naturalnego, np. na tarasach, ścieżkach i powierzchniach ogrodowych, jak również wjazdach na dziedzińce lub do garaży.
•
•
•
•
•
•
•
•

Do spoin o szerokości od 3 mm
Na zewnątrz
Wodoprzepuszczalna
Łatwa w obróbce
Gotowa do użycia
Odporna na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem
Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
Bez porostu chwastów

Nr kat.

Kolor

Forma dostawy

670/25

piaskowy 36

Wiadro 25 kg

671/25

szary brukowy 13

Wiadro 25 kg

672/25

antracyt 66

Wiadro 25 kg

Kolorystyka Sopro PF**

piaskowy 36

szary brukowy 13

antracyt 66

sprowadzany na indywidualne zamówienie.
** Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić
* Produkt
się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

45

3. Fugi do kostki brukowej
594 Sopro EPF*

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, na bazie emulgującej żywicy epoksydowej zaprawa fugowa na lekko i średnio obciążone
nawierzchnie z kostki brukowej i z kamienia naturalnego, jak np. ciągi
komunikacyjne, miejsca postojowe, drogi dojazdowe, parkingi.

Fuga epoksydowa,
dwuskładnikowa
do kostki brukowej

OPTYMALNA
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MROZO
I WODOODPORNA

Zużycie:
1,7 kg na 1 l świeżej zaprawy
(Tabela zużycia - patrz str. 47)

Do spoin o szerokości od 5 mm
Na zewnątrz
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 N/mm2
Wodoprzepuszczalna
Łatwa w obróbce
Konsystencja szlamu
Odporna na czyszczenie mechaniczne
Odporna na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem
Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
Bez porostu chwastów

Nr kat.

Forma dostawy

594/25

Wiadro 25 kg

Kolorystyka Sopro EPF**

szary brukowy 13

693 Sopro HFE*

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, na bazie żywicy
epoksydowej zaprawa fugowa do spoinowania okładzin z kostki brukowej i kamienia naturalnego.
Jako fuga nieprzepuszczalna dla wody do stosowania w obszarach
mocno obciążonych jak np. ulice, parkingi, strefy załadunku.

Fuga epoksydowa
do kostki brukowej
– wysokowytrzymała

ODPORNA
NA OBCIĄŻENIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MROZO
I WODOODPORNA

Zużycie:
1,8 kg na 1 l świeżej zaprawy
(Tabela zużycia - patrz str. 47)

Do spoin o szerokości od 10 mm
Na zewnątrz
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 N/mm²
Nieprzepuszczająca wody (przy intensywnym zagęszczeniu)
Łatwa w obróbce
Konsystencja szlamu
Odporna na czyszczenie mechaniczne
Odporna na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem
Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
Bez porostu chwastów

Nr kat.

Forma dostawy

693/25

Wiadro 25 kg

Kolorystyka Sopro HFE**

szary brukowy 13
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*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie, min.
24 sztuki. Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia
zamówienia.

**

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego
zabarwienia materiału.

3. Tabela zużycia fug do kostki brukowej

(Głębokość
fugi 30 mm)

Zużycie kg/m2
(wartość przybliżona)

Zużycie kg/m2
(wartość przybliżona)

Zużycie kg/m2
(wartość przybliżona)

200 × 200

300 × 300

400 × 400

600 × 400

120 × 160

140 × 180

160 × 180

60 × 80

Szerokość � długość (mm)

80 × 100

Szerokość � długość (mm)

100 × 100

Szerokość � długość (mm)

100 × 120

Szerokość � długość (mm)

100 × 200

Okładziny płytowe

40 × 40

Kostka duża

40 × 60

Kostka mała

50 × 50

Szerokość
spoiny
(mm)

Kostka mozaikowa

Zużycie kg/m2
(wartość przybliżona)

Sopro PF - Jednoskładnikowa fuga do kostki brukowej
3 1)

5,8

6,0

7,1

2,2

2,7

3,0

3,3

4,3

1,8

1,9

2,2

0,6

0,8

1,0

1,5

5 1)

9,3

9,6

11,3

3,7

4,5

4,9

5,4

6,9

2,9

3,1

3,6

1,1

1,3

1,7

2,5

8

14,1

14,5

17,0

5,7

7,0

7,6

8,4

10,6

4,6

4,9

5,6

1,7

2,0

2,7

3,9

10

17,0

17,5

20,4

7,1

8,6

9,3

10,3

13,0

5,7

6,1

6,9

2,1

2,5

3,3

4,9

15

23,5

24,1

27,8

10,2

12,3

13,3

14,7

18,3

8,3

8,9

10,0

3,1

3,7

4,9

7,1

Sopro EPF - Fuga epoksydowa, dwuskładnikowa, do kostki brukowej
5 1)

9,3

9,6

11,3

3,7

4,5

4,9

5,4

6,9

2,9

3,1

3,6

1,1

1,3

1,7

2,5

8

14,1

14,5

17,0

5,7

7,0

7,6

8,4

10,6

4,6

4,9

5,6

1,7

2,0

2,7

3,9

10

17,0

17,5

20,4

7,1

8,6

9,3

10,3

13,0

5,7

6,1

6,9

2,1

2,5

3,3

4,9

15

23,5

24,1

27,8

10,2

12,3

13,3

14,7

18,3

8,3

8,9

10,0

3,1

3,7

4,9

7,1

Sopro HFE - Fuga epoksydowa do kostki brukowej - wysokowytrzymała
5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10

18,0

18,5

21,6

7,5

9,1

9,8

10,9

13,7

6,0

6,4

7,3

2,2

2,6

3,5

5,1

15

24,9

25,5

29,5

10,8

13,0

14,1

15,6

19,3

8,8

9,4

10,6

3,3

3,9

5,1

7,5

Sopro TNF - Fuga z trasem do kamienia naturalnego / Sopro PFM - Zaprawa fugowa do kostki brukowej /
Sopro BSF - Fuga do nawierzchni brukowych i z płyt
5

10,4

10,7

12,7

4,1

5,0

5,4

6,1

7,7

3,3

3,5

4,0

1,2

1,4

1,9

2,8

8

15,7

16,2

19,0

6,4

7,8

8,4

9,4

11,9

5,1

5,5

6,3

1,9

2,2

3,0

4,4

10

19,0

19,5

22,8

7,9

9,6

10,4

11,5

14,5

6,4

6,8

7,7

2,3

2,8

3,7

5,4

15

26,3

27,0

31,1

11,4

13,8

14,9

16,4

20,4

9,3

9,9

11,2

3,5

4,1

5,4

8,0

1)

Uwaga: przy szerokości spoiny od 3-8 mm dla fugi Sopro PF i od 5-8 mm dla fugi Sopro EPF konieczne jest szczególnie intensywne zagęszczenie fugi.
Tabela zawiera wartości, które zostały określone rachunkowo na podstawie naszych doświadczeń. Ze względu na naturalną formę okładzin brukowych i płytowych zużycie może
się wahać zarówno w górę, jak i w dół. W przypadku wątpliwości wykonać próbę. Głębokość spoiny 30 mm. Podane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

47

4. Szpachle samopoziomujące
mm

5

10

15

20 25

30 35

40

45

50

55

60 65

70

75 80

...

2 – 150 mm

Sopro FS 15 plus

Szybkowiążąca, do wyrównywania podłoży mineralnych
oraz wytwarzania równych i gładkich powierzchni,
przygotowanych pod wszelkiego rodzaju okładziny
ceramiczne, kamienne, panele i wykładziny winylowe,
wykładziny tekstylne, parkiet, linoleum oraz PCV.

3 – 70 mm

Sopro VS 582

Samopoziomująca lub stabilna czyli dwie metody stosowania w 1 recepturze, szybkowiążąca, wzmocniona włóknami,
elastyczna, cementowa masa szpachlowa do wygadzania,
wyrównywania powierzchni i kształtowania spadków.

5 – 70 mm

Sopro FS 45

Do wyrównywania podłoży mineralnych oraz wytwarzania gładkich powierzchni, przygotowanych pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne, kamienne, wykładziny
tekstylne i elastyczne oraz parkiet.

do 40 mm
zmieszać
z piaskiem

3 – 20 mm

Sopro FAS 551

Elastyczna, wzmocniona włóknami, samopoziomująca
masa szpachlowa do wyrównywania drewnianych
i mineralnych podłoży.

4 – 40 mm

SoproDur® HF-S

Wysokowytrzymała, samopoziomująca masa szpachlowa
do wytwarzania powierzchni użytkowych w obszarach
usługowych i przemysłowych, garażach, pomieszczeniach
gospodarczych.

2 – 25 mm

Sopro NSM 550
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Do wyrównywania podłoży mineralnych oraz wytwarzania gładkich powierzchni, przygotowanych pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne, kamienne, wykładziny
tekstylne i elastyczne oraz parkiet.

150

4. Szpachle samopoziomujące
NOWOŚĆ

550p Sopro FS 15 plus*

Samopoziomująca, szybkowiążąca, cementowa masa szpachlowa do wyrównywania podłoży mineralnych oraz wytwarzania równych i gładkich
Szpachla samopoziomująca powierzchni, przygotowanych pod wszelkiego rodzaju okładziny pod2 - 150 mm
łogowe jak płyty i płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny tekstylne i elastyczne oraz parkiet. Również do stosowania na podłogach
ogrzewanych. Możliwość nanoszenia pompą.

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

ODPORNY NA OBCIĄŻENIA
KÓŁEK KRZESEŁ / WOZKÓW

OD 2 MM
WARSTWY

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja CT-C35-F9 wg normy PN-EN 13813
Grubość warstw: od 2 do 150 mm1)
Szybkowiążąca
Szczególnie wysoka wytrzymałość dzięki zastosowaniu mikrocementów (technologii Mikrodur®)
Czas użycia: ok. 20-30 minut
Możliwość chodzenia/ układania płytek : po ok. 2-3 godzinach
Szczególnie polecana do cienkowarstwowego ogrzewania podłogowego
Bardzo dobra rozpływność
Na podłogi w pomieszczeniach
Możliwość nanoszenia pompą
Jednorodna gładka powierzchnia pod następnie wykonywane prace
Optymalna przewodność cieplna po 28 dniach: 1,1 W/mk
Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisji PLUS
1)

CT-C35-F9

Zużycie:
ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

do 150 mm jako warstwa związana z podłożem

Nr kat.

Forma dostawy

550p/25 Worek 25 kg

Szpachla samopoziomująca
Sopro FS 15® plus
• Optymalna rozpływność dzięki zawartości
superplastyfikatora
• Wysoka wytrzymałość dzięki zastosowaniu
technologii Mikrodur®
• Szczególnie niski skurcz i małe ryzyko powstawania
pęknięć
• Już po 2-3 h możliwość prowadzenia prac okładzinowych

OD 2 MM
WARSTWY

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

*

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

Dostępne w drugim półroczu 2018

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

ODPORNY NA OBCIĄŻENIA
KÓŁEK KRZESEŁ / WOZKÓW

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO
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4. Szpachle samopoziomujące
582 Sopro VS 582

NOWOŚĆ

Uniwersalna szpachla
szybkowiążąca 3-70 mm

SAMOPOZIOMUJĄCA
I DO SPADKÓW

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

BARDZO NISKI
SKURCZ

ŁATWE WYKONANIE
SPADKÓW

RÓWNIEŻ NA
PODŁOŻA DREWNIANE

ELASTYCZNA

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Teraz do warstw o grubości

do

70 mm

Samopoziomująca lub do kształtowania spadków czyli dwie metody
stosowania w jednej recepturze; szybkowiążąca, wzmocniona włóknami, elastyczna, cementowa masa szpachlowa do wyrównywania powierzchni i wytwarzania spadków. Bardzo dobre właściwości
i parametry robocze dzięki możliwości zmiany ilości wody zarobowej.
Do wytwarzania powierzchni pod wszelkiego rodzaju okładziny, jak np.
okładziny ceramiczne, kamienne, wykładziny podłogowe i elastyczne
oraz parkiet. Również do łatwego wytwarzania powierzchni ze spadkiem
do 4% w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na balkonach, tarasach.1) Tworzy optymalne, równe podłoże pod następnie wykonywane
uszczelnienie zespolone.
• Do warstw o grubości od 3-70 mm3)
• Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz1)
• 2 w 1 recepturze: stosowany jako szpachla samopoziomująca i jako
stabilna masa szpachlowa do kształtowania spadków
• Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ok. 35 N/mm2 (jako szpachla kształtowania spadku)
• Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ok. 7 N/mm2 (jako szpachla
do kształtowania spadku)
• Samopoziomująca
• Doskonała do kształtowania spadków
• Szybkowiążąca
• Elastyczna, wzmocniona włóknami
• Również do nanoszenia pompą
• Do stosowania na podłogi drewniane
• Do stosowania na podłogi ogrzewane
• Długi czas użycia: 30-40 minut
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE® wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisji PLUS

CT-C35-F7

2)

Zużycie:
ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Nr kat.

Forma dostawy

582/25

Worek 25 kg

Uniwersalna szpachla szybkowiążąca
• Receptura 2 w 1: szpachla samopoziomująca i do kształtowania spadków
• Elastyczna i wzmocniona włóknami
• Szybkowiążąca
• W pomieszczeniach i na zewnątrz

SAMOPOZIOMUJĄCA
I DO SPADKÓW
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1)
2)
3)

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

BARDZO NISKI
SKURCZ

ŁATWE WYKONANIE
SPADKÓW

RÓWNIEŻ NA
PODŁOŻA DREWNIANE

ELASTYCZNA

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

W obszarach zewnętrznych szpachlowane powierzchnie muszą zostać odpowiednio uszczelnione Sopro AEB® plus. Szpachlowana powierzchnia nie pokryta okładziną, w warunkach zewnętrznych musi zostać zabezpieczona epoksydowym lakierem do betonu – wysokowytrzymałym SoproDur® HF-L 513 z posypką z piasku kwarcowego.
Jako szpachla samopoziomująca osiąga niższą wytrzymałość z powodu wyższego zapotrzebowania na wodę zarobową.
Do 70 mm jako warstwa związana z podłożem.

4. Szpachle samopoziomujące
NOWE WŁAŚCIWOŚCI

546 Sopro FS 45
Szpachla samopoziomująca
grubowarstwowa 5 - 70 mm

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

ODPORNA NA OBCIĄŻENIA
KÓŁEK KRZESEŁ / WOZKÓW

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

OD 5 MM
WARSTWY

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Samopoziomująca, szybkowiążąca, cementowa masa szpachlowa do wyrównywania podłoży mineralnych oraz wytwarzania równych i gładkich
powierzchni, przygotowanych pod wszelkiego rodzaju okładziny jak płyty
i płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny tekstylne i elastyczne oraz parkiet. Również do nanoszenia pompą. Nadaje się na podłogi
ogrzewane.
•
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja CT-C35-F7 wg normy PN-EN 13813
Na podłogi w pomieszczeniach
Wysoka wytrzymałość dzięki technologii Mikrodur®
Grubość warstw: od 5 do 70 mm
Czas użycia ok. 60 – 70 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 2,5 – 3 godzinach
Możliwość układania płytek: po ok. 24 godzinach na każdy cm grubości warstwy
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

Teraz do warstw o grubości

do

70 mm

CT-C35-F7

Zużycie:
ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

551 Sopro FAS 551*
Szpachla samopoziomująca
do podłoży drewnianych
3-40 mm

CT-C30-F7

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

RÓWNIEŻ NA
PODŁOŻA DREWNIANE

ELASTYCZNA

DO PRZEMYSŁU
STOCZNOWEGO

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Zużycie:
ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Nr kat.

Forma dostawy

455/25

Worek 25 kg

Samopoziomująca, szybkowiążąca, cementowa, wzmocniona włóknami,
elastyczna, rozpływna masa szpachlowa do wyrównywania drewnianych
i mineralnych podłoży, szczególnie przy renowacji i modernizacji. Nadaje
się na podłogi ogrzewane.
• Na podłogi drewniane
• Grubość warstw: 3–40 mm, od grubości 20 mm szpachlę należy zmieszać z piaskiem o uziarnieniu 0–4 mm
• Na podłogi w pomieszczeniach
• Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ok. 30 N/mm2
• Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ok. 7 N/mm2
• Elastyczna
• Posiada dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym
• Czas użycia: 20–30 minut
• Możliwość chodzenia: po ok. 2 godzinach
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

Nr kat.

Forma dostawy

551/25

Worek 25 kg

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
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4. Szpachle samopoziomujące
563 SoproDur® HF-S*
Szpachla samopoziomująca
- wysokowytrzymała

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Wysokowytrzymała, cementowa, samopoziomująca, szybkowiążąca
masa szpachlowa do wytwarzania powierzchni użytkowych np. w warsztatach, halach fabrycznych, magazynach (szczególnie pod wózki widłowe), garażach, piwnicach, itp. Nadaje się do przygotowania podłoży
pod narażone na wysokie obciążenia okładziny ceramiczne i z kamienia
naturalnego. Dzięki technologii Mikrodur® charakteryzuje się wysoką
wytrzymałością. Optymalna rozpływność dzięki zastosowaniu superplastyfikatorów. Również do nanoszenia pompą. Zastosowana w obszarach zewnętrznych powinna być wykończona epoksydowym lakierem do
betonu SoproDur® HF-L i piaskiem kwarcowym.
• Klasyfikacja CT-C45-F11-A12 wg normy PN-EN 13813
• Grubość warstwy: 4-40 mm; od 10 mm można dodać piasek kwarcowy o uziarnieniu 0-4 mm lub 0-8 mm
• Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Szybkowiążąca
• Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ok. 45 N/mm2
• Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ok. 11 N/mm2
• Odporność na ścieranie: klasa A 12
• Czas użycia: 30-40 minut
• Możliwość chodzenia: po 2-3 godzinach
• Możliwość obciążania: jako warstwa użytkowa po ok. 24 godzinach
na każdy cm grubości warstwy; układanie płytek po ok. 12 godzinach
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

CT-C45-F11-A12

Zużycie:
ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

550 Sopro NSM 550**
Szpachla samopoziomująca
2 - 25 mm

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

ODPORNY NA OBCIĄŻENIA
KÓŁEK KRZESEŁ / WOZKÓW

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

OD 2 MM
WARSTWY

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Nr kat.

Forma dostawy

563/25

Worek 25 kg

Samopoziomująca, szybkowiążąca, cementowa masa szpachlowa
do wyrównywania podłoży mineralnych oraz wytwarzania płaskich
i gładkich powierzchni, przygotowanych pod wszelkiego rodzaju okładziny
jak płyty i płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny tekstylne i elastyczne oraz parkiet. Również do nanoszenia pompą. Nadaje się na podłogi ogrzewane.
•
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja CT-C35-F9 wg normy PN-EN 13813
Na podłogi w pomieszczeniach
Wysoka wytrzymałość dzięki technologii Mikrodur®
Grubość warstw: od 2 do 25 mm
Czas użycia: ok. 20-30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 2-3 godzinach
Możliwość układania płytek: po ok. 24 godzinach na każdy cm grubości warstwy
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

CT-C35-F9
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Zużycie:
ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

*

Nr kat.

Forma dostawy

550/25

Worek 25 kg

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

**

Dostępne do wyczerpania zapasów.

4. Szpachle samopoziomujące
NOWOŚĆ

568 Sopro S-Tex 568*
Włóknina zbrojąca do mas
samopoziomujących

Mata zbrojąca na bazie rozproszonych włókien szklanych o długości 76
mm o wysokiej wytrzymałości, odporna na alkalia, do wzmocnienia mas
szpachlowych na podłożach o słabej nośności. Do trwałej stabilizacji podłoży narażonych na wibracje i pękanie oraz do zmniejszenia naprężeń
w cementowych i anhydrytowych masach wyrównujących i samopoziomujacych. Tkanina z włókna szklanego zapobiega pękaniu, optymalizuje nośność podłoży i nadaje się do stosowania w obszarach napraw, renowacji
i nowych konstrukcji.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Zużycie:
ok. 1,1 m²/m²

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Łatwe stosowanie i szybki postęp prac
Wysoka skuteczność wzmocnienia mas szpachlowych
Optymalizacja wytrzymałości na rozciąganie i zginanie
Odporna na alkalia
Przejmowanie obciążeń dynamicznych
Brak unoszenia się włókien szklanych
Tworzy doskonale gładkie powierzchnie
Trwałe zbrojenie nawet w wilgotnych warunkach

Nr kat.

Forma dostawy

568

Rolka (szer. 90 cm) 100 m

Sposób montażu Sopro S-Tex 568

Kawałki maty układać na przygotowanym podłożu, z zakładem 1-5 cm.

Przygotowaną szpachlę, powoli wylać na powierzchnię z małej wysokości, w warstwie o grubości co najmniej 5 mm, w kierunku nakładających się krawędzi mat.

Szpachlę Sopro równomiernie rozprowadzić przy pomocy gładkiej pacy (nie
stosować rakli).

Następnie masę szpachlową Sopro przewalcować walcem kolczastym
ruchem krzyżowym, by usunąć z niej powietrze.

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
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5. Szpachle
NOWE WŁAŚCIWOŚCI

454 Sopro RAM 3®
Szpachla wyrównawcza
i renowacyjna

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

ŁATWE WYKONANIE
SPADKÓW

MOŻLIWOŚĆ UKŁADANIA
PŁYTEK PO 2 GODZINACH

MROZO
I WODOODPORNA

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO BASENÓW

Cementowa, szybkowiążąca, uniwersalna, stabilna, szara zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do szybkiego wyrównywania, modelowania
i napraw powierzchni ścian i podłóg. Na mineralne podłoża, jak np. beton
i mur. Bardzo dobre właściwości robocze. Idealna do renowacji i napraw.
Już po 2 godzinach możliwość układania płytek. Nadaje się do tynkowania cokołów i kształtowania wyobleń (faset), do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na balkonach i tarasach.
Dzięki szybkiemu przyrostowi wytrzymałości, wcześnie można przystąpić
do obróbki powierzchniowej szpachli.
•
•
•
•
•
•
•
•

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Klasyfikacja CS IV wg normy PN-EN 998-1
Grubość warstwy: 3–60 mm
Czas użycia: ok. 20 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 1,5 godziny
Możliwość układania płytek: po ok. 2 godzinach
Na podłogi, ściany i sufity
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1 R bardzo niski poziom emisji
Teraz do warstw o grubości

do

CS IV

60 mm

Zużycie:
1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy;
jako zaprawa do wykonania faset
0,4-0,5 kg/mb

Nr kat.

Forma dostawy

454/25

Worek 25 kg

Szpachla wyrównawcza i renowacyjna
• Bardzo dobre właściwości robocze
• Idealna do renowacji i modernizacji
• Możliwość układania płytek już po 2 godzinach
• Grubość warstwy: 3-60 mm w jednym cyklu pracy

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

54

MOŻLIWOŚĆ UKŁADANIA
PŁYTEK PO 2 GODZINACH

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

ŁATWE WYKONANIE
SPADKÓW

MROZO
I WODOODPORNA

DO BASENÓW

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

5. Szpachle
468 Sopro AMT 468
Szpachla wyrównawcza
z trasem

ZAWIERA
TRAS REŃSKI

ŁATWE WYKONANIE
SPADKÓW

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

MROZO
I WODOODPORNA

462 Sopro RS 462
Szpachla do napraw

ŁATWE WYKONANIE
SPADKÓW

•
•
•
•
•
•
•
•

Zużycie:
1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

Stabilna, szybkowiążąca, cementowa, szara zaprawa szpachlowa
do wygładzania i napraw powierzchni ścian i podłóg z betonu, tynku,
murów, jastrychów. Szczególnie jako tynk wyrównawczy oraz warstwa tworząca spadki w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz
na balkonach i tarasach.

MROZO
I WODOODPORNA

Zużycie:
1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Na ściany i podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Zawiera tras reński
Grubości warstw: 2-20 mm, do 30 mm na niewielkich powierzchniach
(< 1 m²)
Czas użycia: ok. 45 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 6 godzinach
Możliwość układania płytek: po ok. 12 godzinach
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

468/25

Worek 25 kg

Szybkowiążąca, cementowa, szara masa szpachlowa do wypełniania,
wyrównywania i naprawiania powierzchni betonu, tynku, muru, jastrychów. W celu uzyskania zaprawy wyrównawczej oraz zaprawy do
napraw, należy zmieszać szpachlę z cementem (CEM I 32,5) i piaskiem
(o uziarnieniu 0-2 mm lub 0-4 mm) w stosunku objętościowym 1:1:1
oraz dodać wody, aby powstała jednolita, gęsta masa.
• Na podłogi, ściany i sufity
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Grubości warstw: do 10 mm w jednym cyklu pracy; do 40 mm z dodatkiem cementu i piasku
• Czas użycia: ok. 30 minut bez dodatków; ok. 2 godziny z dodatkiem
cementu i piasku
• Możliwość obciążania: po ok. 6 godzinach bez dodatków; po ok. 20
godzinach z dodatkiem cementu i piasku
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

462/25

Worek 25 kg
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5. Szpachle
467 Sopro BS 467
Szpachla do betonu

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

MROZO
I WODOODPORNA

Zużycie:
1,3 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

900 Soprodur®
Środek iniekcyjny
do wypełniania pustek
pod płytkami

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

MROZO
I WODOODPORNA

Stabilna, cementowa, drobnoziarnista, szara, szybkowiążąca, stabilna masa szpachlowa do wygładzania, naprawiania i nakładania powłok
na stabilne powierzchnie ścian i sufitów z betonu, betonu elewacyjnego
i prefabrykatów betonowych.
Do zamykania drobnych rys, porów i jam skurczowych na powierzchniach betonowych.
•
•
•
•
•
•

Na ściany, sufity i podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Grubości warstw: 1-5 mm
Czas użycia: 20-30 minut
Odporna na oddziaływanie wody i warunki atmosferyczne
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

467/25

Worek 25 kg

Jednoskładnikowy, wiążący hydraulicznie mikrocement ze specjalnymi
dodatkami do napraw odspojonej okładziny i wypełnienia pustych przestrzeni pod płytkami ceramicznymi, okładzinami z kamieni naturalnych
i podłogami wykonananymi metodą wibrowania. Wzmacnia porowate
podłoże. Stosuje się metodą wlewania, wtryskiwania lub urządzeniem do
iniekcji.
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Przeznaczony również do stosowania pod wrażliwymi na przebarwienia kamieniami naturalnymi
• Na podłogi wykonywane metodą wibrowania
• Wnika w najdrobniejsze pęknięcia i puste przestrzenie (od 0,05 mm)
• Zachowuje dotychczasowy wygląd okładziny
• Naprawa okładziny bez jej demontażu
• Czas użycia: minimum 60 minut
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące technologii wykonania, zawarte w karcie technicznej.

Zużycie:
zależnie od konkretnego przypadku
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Nr kat.

Forma dostawy

900/5

Worek 5 kg

900/0,5

Saszetka 0,5 kg

6. Preparaty gruntujące i przyczepne
NOWE OPAKOWANIE

263 Sopro GP 263
Grunt głęboko penetrujący

SZYBKOSCHNĄCY
10 MINUT

WYSOKA ZDOLNOŚĆ
PENETRACJI

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Zużycie:
ok. 150 g/m2 w zależności od chłonności
podłoża

749 Sopro GD 749
Podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

SZYBKOSCHNĄCY
10 MINUT

WYSOKA ZDOLNOŚĆ
PENETRACJI

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Szybkoschnący, nie zawierający rozpuszczalników, podkład gruntujący
na bazie żywicy syntetycznej do podłoży o dużej i zróżnicowanej chłonności, jak beton, beton komórkowy, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, płyty gipsowo-kartonowe, tynki wykonane ze spoiw tynkarskich i murarskich, mur, jastrychy cementowe. Do gruntowania podłoża
pod mineralne kleje, masy szpachlowe i uszczelnienia zespolone.
•
•
•
•
•

Szybkoschnący
Wysoka zdolność penetracji
Nadaje się na podłogi i ściany ogrzewane
Na ściany i podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

Nr kat.

Forma dostawy

263/5

Kanister 5 kg

263/1

Kanister 1 kg

Wysoko skoncentrowany, nie zawierający rozpuszczalników, szybkoschnący podkład na bazie żywicy syntetycznej, jasnoniebieski, przezroczysty
po wyschnięciu, do podłoży o dużej i zróżnicowanej chłonności. Do gruntowania jastrychów cementowych i anhydrytowych, płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, tynków cementowo-wapiennych i gipsowych. Przy chłonnych podłożach cementowych podkład rozcieńczyć
wodą. W przypadku podłoży gipsowych i anhydrytowych nie rozcieńczać.
• Szybkoschnący
• Czas schnięcia: ok. 10 minut w temperaturze +23°C, ok. 12 godzin na
podłożach gipsowych i anhydrytowych
• Wysoka zdolność penetracji
• Nadaje się na podłogi i ściany ogrzewane
• Możliwość rozcieńczania wodą
• Na ściany i podłogi
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

Zużycie:
ok. 50-100 g/m² (bez rozcieńczenia)
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Nr kat.

Forma dostawy

749/25

Kanister 25 kg

749/10

Kanister 10 kg

749/5

Kanister 5 kg
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6. Preparaty gruntujące i przyczepne
637 Sopro MGR 637
Multigrunt

PRODUKT
SZYBKOSCHNĄCY

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Szybkoschnący, jednoskładnikowy, nie zawierający rozpuszczalników
podkład gruntujący na bazie żywicy reaktywnej. Szczególnie nadaje się
na jastrychy anhydrytowe pod wielkoformatowe okładziny gresowe oraz
do zastosowania w celu zwiększenia przyczepności na wszystkie chłonne i niechłonne podłoża. Do nanoszenia przy pomocy wałka malarskiego
z krótkim włosem. Świeżą warstwę gruntu obsypać piaskiem kwarcowym Sopro QS 511.
•
•
•
•
•
•

Na ściany i podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
Szczególnie na jastrychy anhydrytowe pod okładziny wielkoformatowe
Gotowy do użycia
Możliwość układania płytek: po 30-40 minutach
Nie zawiera wody i rozpuszczalników
Nadaje się na podłogi i ściany ogrzewane

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Zużycie:
ok. 175 g/m2

673 Sopro HPS 673
Podkład gruntujący
do podłoży niechłonnych

PRODUKT
SZYBKOSCHNĄCY

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO PRZEMYSŁU
STOCZNOWEGO

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Nr kat.

Forma dostawy

637/10

Pojemnik metalowy 10 kg

Nie zawierający rozpuszczalników, jasnoszary, zawierający piasek kwarcowy, specjalny preparat gruntujący na bazie dyspersji polimerowej do przygotowania zwartych, gładkich i niechłonnych podłoży przed układaniem
płyt i płytek. Nadaje się szczególnie do stosowania na istniejącej okładzinie ceramicznej, jak również do zwiększania przyczepności na drewnie,
jastrychach asfaltowych, magnezjowych i na przylegających resztkach starego kleju, lakieru i wykładzin PCV.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szybkowiążący
Gotowy do użycia
Doskonały do prac renowacyjnych i modernizacyjnych
Posiada dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym
Nadaje się na podłogi i ściany ogrzewane
Czas schnięcia: 1-2 godzin
Wysoka wydajność
Na ściany i podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

Zużycie:
ok. 150 g/m² w zależności od właściwości
podłoża
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Nr kat.

Forma dostawy

673/10

Wiadro 10 kg

673/5

Wiadro 5 kg

673/1

Pojemnik 1 kg

Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

6. Preparaty gruntujące i przyczepne
449 Sopro HE 449
Emulsja sczepna

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

Dyspersja na bazie żywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podłożach mineralnych pod szpachle i tynki oraz do ulepszania
zapraw budowlanych. Stosowana metodą „mokre na mokre”.
•
•
•
•

Wysoka przyczepność
Łatwość stosowania
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Zmniejsza zjawisko tworzenia się pęcherzyków powietrza przy nakładaniu szpachli samopoziomujących

Zużycie:
ok. 100-200 g/m² jako warstwa
kontaktowa

Nr kat.

Forma dostawy

449/10

Kanister 10 kg

449/5

Kanister 5 kg

449/1

Puszka 1 kg (12 szt. w kartonie)

748 Sopro HSF 748

Jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, zawierająca
tras zaprawa zwiększająca przyczepność.

Zaprawa sczepna
elastyczna

ZAWIERA
TRAS REŃSKI

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

Zużycie:
1,5 - 2,0 kg/m² w postaci szlamu
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Do zastosowań:
– jako elastyczna zaprawa przyczepna do układania okładzin ceramicznych i kamiennych metodą wibracyjną albo metodą tradycyjną. Szczególnie do układania gresów.
– jako warstwa kontaktowa pod wykonany jastrych zespolony z podłożem.
– jako warstwa kontaktowa do zaprawy drenażowej Sopro DM 610
•
•
•
•

Nadaje się do układania płytek o niskiej nasiąkliwości
Nadaje się na podłogi ogrzewane
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

748/25

Worek 25 kg
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6. Preparaty gruntujące i przyczepne
522 Sopro EPG 522
Epoksydowy podkład
gruntujący

WYSOKA ZDOLNOŚĆ
PENETRACJI

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

DO PRZEMYSŁU
STOCZNOWEGO

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Nie zawierający rozpuszczalników, transparentny, dwuskładnikowy preparat na bazie płynnej żywicy epoksydowej. Jako podkład gruntujący do
wzmacniania piaszczących, mineralnych podłoży oraz preparat zwiększający przyczepność, stosowany na gładkie podłoża, jak np. metal, asfalt lany
i stare powłoki malarskie. Również do gruntowania jastrychów anhydrytowych, z posypką z piasku kwarcowego Sopro QS 511, pod układane płyty
wielkoformatowe. Do zamykania i kapilarnego uszczelniania podłoży cementowych, do zamykania pęknięć, do wytwarzania płynnych mas wypełniająco-uszczelniających rynny przelewowe i odpływy podłogowe, do wytworzenia antykapilarnej zaprawy do wypełniania szczelin i doszczelniania
budowlanych elementów instalacyjnych. Po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym Sopro QS 511 lub Sopro QS 507 jako zaprawa epoksydowa. Jest wodoodporny, odporny na wodę morską, ścieki oraz ługi, rozcieńczone kwasy,
roztwory soli, oleje mineralne, smary i materiały pędne.
•
•
•
•

Zużycie:
300-500 g/m² w zależności
od właściwości podłoża

868 Sopro ESG 868*
Grunt epoksydowy
odcinający

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

Zużycie:
2 cykle pracy po 0,6 - 0,9 kg/m2
= 1,2 - 1,8 kg/m2
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Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Na ściany i podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
Posiada dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym
Czas użycia: ok. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godzinach

Nr kat.

Forma dostawy

522/10

Wiadro 10 kg

522/4

Wiadro 4 kg

Dwuskładnikowy, nie zawierający rozpuszczalników grunt na bazie
żywicy epoksydowej, szczególnie na świeże i / lub wilgotne jastrychy.
Wyróżnia się dobrą przyczepnością do wilgotnych podłoży betonowych
i jastrychów oraz zmniejsza ryzyko szkód spowodowanych podciąganiem
wilgoci. Zalecany jako warstwa izolująca na podłoża o zwiększonej wilgotności. Jest wodoodporny, odporny na wodę morską i ścieki. Odporny
również na rozcieńczone kwasy, ługi, oleje mineralne, smary i paliwa.
•
•
•
•

Na podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Odporny na ścieranie i obciążenia chemiczne
Czas użycia: ok. 30 minut

Nr kat.

Forma dostawy

868/18

Opakowanie zbiorcze 18 kg
(Składnik A 15,8 kg + Składnik B 2,2 kg)

868/9

Opakowanie zbiorcze 9 kg
(Składnik A 7,9 kg + Składnik B 1,1 kg)

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

6. Preparaty gruntujące i przyczepne

Pod zaprawy klejowe i szpachle

GP 263

Grunt
głęboko
penetrujący

GD 749

Podkład gruntujący do podłoży chłonnych

HPS 673

Podkład gruntujący do podłoży
niechłonnych

MGR 637
Multigrunt

Pod szpachle

EPG 522

Epoksydowy
podkład
gruntujący

Ogólne
EMICODE wg GEV

Sopro HE 449*
Emulsja szczepna
do szpachli

koncentrat

EC1PLUS

EC1PLUS

EC1PLUS

●

●

●

●

●

●

●

rozcieńczony

EC1PLUS R

Podłoża
Jastrychy cementowe
Jastrychy anhydrytowe

Tynki cementowe
i cementowo-wapienne

●

Tynki gipsowe
Beton chłonny

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Beton niechłonny

●

●

●

●

Stare (istniejące)
okładziny ceramiczne

●

●

●

●

Lastrico

●

●

●

●

Stare (istniejące) okładziny
z kamienia naturalnego i betonu

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Suche płyty budowlane
Płyty gipsowo-kartonowe

●

Podłoża drewniane

●

●

●

Dobrze przylegające
resztki klejów

●

●

●

Dobrze przylegające
lakiery do betonu

●

●

●

Metal

*

●

●

Jastrychy z lanego asfaltu

●

●

●

Metodą „mokre na mokre” na powierzchnię obrobioną emulsją Sopro HE 449 (po krótkim przeschnięciu, po ok. 10-15 min, maks. 30 min) nanieść masę szpachlową np. Sopro NSM 550,
Sopro FS 45. Nałożenie szpachli może nastąpić, gdy stwierdza się lepkość warstwy przyczepnej; wyschniętą warstwę emulsji należy usunąć. Dalsze szczegóły dotyczące sposobu użycia
znajdują się w karcie technicznej produktu.
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7. Uszczelnienia
NOWE OPAKOWANIE*

523 Sopro DSF® 523
Elastyczna zaprawa
uszczelniająca
jednoskładnikowa

JEDNOSŁKADNIKOWA

WODOSZCZELNA

DO BASENÓW

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

KLEJENIE PŁYTEK
PO 12 GODZINACH

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

DO ZBIORNIKÓW
Z WODĄ PITNĄ

ODPORNY NA
PROMIENIOWANIE UV

Zużycie:
ok. 1,4 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania
elastycznych powłok nie przepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Przy renowacji istniejących, trwałych i nośnych okładzin z płytek
ceramicznych na balkonach i tarasach (metodą „płytka na płytkę”).
Do stosowania w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, natryskach,
pralniach, kuchniach) pod okładzinami i wykładzinami z płytek ceramicznych, w basenach kąpielowych, na balkonach i tarasach pod okładzinami i wykładzinami z płytek ceramicznych jak i pod deski tarasowe
i płyty na podkładkach dystansowych, w podziemnych częściach budynku, w zbiornikach na wodę użytkową. Posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0027.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Na ściany i podłogi
Paroprzepuszczalna
Na balkony i tarasy
Do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
Do basenów kąpielowych
Do podziemnych części budynków
Do zbiorników z wodą pitną
Odporna na działanie promieni UV
Odporna na parcie negatywne
Czas schnięcia: ok. 4 godziny na warstwę
Czas użycia: ok. 2 godziny
Możliwość chodzenia: po ok. 5-6 godzinach
Do nanoszenia wałkiem, szpachlą, do malowania i natryskiwania
Produkt o niskiej zawartości chromianow zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

523/20

Worek 20 kg

523/4

Torba 4 kg

Jednoskładnikowe uszczelnienie
• Uszczelnienie balkonów, tarasów i basenów
• Do zbiorników wody użytkowej
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Na ściany i podłogi

JEDNOSŁKADNIKOWA
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WODOSZCZELNA

DO BASENÓW

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

KLEJENIE PŁYTEK
PO 12 GODZINACH

*

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

DO ZBIORNIKÓW
Z WODĄ PITNĄ

ODPORNY NA
PROMIENIOWANIE UV

Nowe opakowanie dostępne w drugim półroczu 2018

7. Uszczelnienia
423 Sopro DSF® 423
Elastyczna zaprawa
uszczelniająca
dwuskładnikowa

DWUSKŁADNIKOWA

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

WODOSZCZELNA

DO BASENÓW

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

DO PRZEMYSŁU
STOCZNIOWEGO

KLEJENIE PŁYTEK
PO 24 GODZINACH

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

NIE WYMAGA SIATKI
ZBROJĄCEJ

Zużycie:
ok. 1,5 kg/m² składnika A
i ok. 0,5 kg/m² składnika B
na 1 mm grubości warstwy

823 Sopro TDS 823
Elastyczna zaprawa
uszczelniająca
szybkowiążąca - turbo

DWUSKŁADNIKOWA

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

SZYBKOSCHNĄCA
2 GODZ. / WARSTWA

TECHNOLOGIA
MICROGUM®

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

WODOSZCZELNA

DO BASENÓW

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

RÓWNIEŻ W CHŁODNYCH
PORACH ROKU

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Zużycie:
ok. 0,8 kg /m² składnika proszkowego
+ ok. 0,8 kg /m² dyspersji na 1 mm
grubości suchej warstwy
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Dwuskładnikowa, wzmocniona włóknami, cementowa zaprawa
uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok, nie przepuszczających
wody i mostkujących pęknięcia. Uszczelnienie zespolone balkonów, tarasów, natrysków, pralni, toalet, basenów kąpielowych. Przy renowacji istniejących, trwałych i nośnych okładzin z płytek ceramicznych na balkonach
i tarasach (metodą „płytka na płytkę”). Jako uszczelnienie od wewnątrz w
zbiornikach wody użytkowej do 6 m głębokości. Posiada certyfikat (abP)
niemieckiego nadzoru budowlanego dla powierzchni o wysokim obciążeniu wodą klas A i B (nadzór regulowanych obszarów zastosowań) oraz
powierzchni o umiarkowanym obciążeniu wodą klas A0 i B0 zgodnie z instrukcją niemieckiego Związku Rzemiosł Budowlanych (ZDB).
•
•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Na ściany i podłogi
Paroprzepuszczalna
Wzmocniona włóknami
Do nanoszenia przy pomocy wałka, szpachli lub pędzla
Posiada dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

423/24

Składnik proszkowy A
(Worek 24 kg)

423/8

Składnik płynny B
(Kanister 8 kg)

Szybkoschnąca, dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa, o wysokiej wydajności zaprawa uszczelniająca do wytwarzania powłok nie
przepuszczających wody i szybko mostkujących rysy. Stosowana do
uszczelnień pomieszczeń mokrych, balkonów i tarasów oraz obszarów
basenów, pod okładziny z płyt i płytek. Jako uszczelnienie od wewnątrz
w zbiornikach wody użytkowej do 10 m głębokości. Wysychanie powłoki,
dzięki systemowi dwóch składników nie jest uzależnione od warunków
atmosferycznych. Posiada najwyższą elastyczność dzięki technologii MicroGum®. Charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem, jest łatwa w obróbce. Również do wodoszczelnego klejenia krawędzi mat uszczelniająco-odcinających Sopro AEB® i AEB® plus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szybkoschnąca (ok. 2 godziny na warstwę)
Już po ok. 2 godzinach odporna na deszcz
Już po ok. 6 godzinach odporna na ciśnienie wody 3 bar
Już po ok. 6 godzinach zdolność mostkowania rys
W pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi
Paroprzepuszczalna
Również do stosowania w zimnych porach roku
Jako uszczelnienie ścian piwnic i fundamentów
Do nanoszenia wałkiem, szpachelką, do malowania i natryskiwania
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS
Nr kat.

Forma dostawy

823/10A Składnik proszkowy A
(Worek 10 kg)
823/10B Składnik płynny B (dyspersja)
(Kanister 10 kg)
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7. Uszczelnienia
NOWE OPAKOWANIE*

525 Sopro FDF

Wysokoelastyczna, jednoskładnikowa, mostkująca rysy płynna powłoka z tworzywa sztucznego bez rozpuszczalników, do uszczelniania ścian
i podłóg wykładanych płytkami i płytami. Chroni przed wodą działającą
bez ciśnienia w obciążonych wilgocią pomieszczeniach, np. łazienkach, natryskach, umywalniach, pomieszczeniach sanitarnych.

Folia w płynie

ETA

DANMARK

PRODUKT
SZYBKOSCHNĄCY

WODOSZCZELNA

WYSOKOWYDAJNA

SZYBKOSCHNĄCA
4 GODZINY

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

W POMIESZCZENIACH

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Zużycie:
ok. 0,6 kg/m² na warstwę

•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach
Grubość powłoki min. 0,5 mm
Szybkoschnąca (1 warstwa 1,5-2,5 godziny, 2 warstwa 3-5 godzin)
Do nanoszenia wałkiem, szpachlą, do malowania i natryskiwania
Na podłogi ogrzewane
Posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA-13/0155

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

Nr kat.

Forma dostawy

525/20

Wiadro 20 kg

525/5

Wiadro 5 kg

525/3

Wiadro 3 kg

Wysokowydajna folia
uszczelniająca w płynie
• Wodoszczelna
• Szybkowiążąca
• Łatwa w nanoszeniu
• Nadaje się na podłogi ogrzewane

WODOSZCZELNA
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*

WYSOKOWYDAJNA

SZYBKOSCHNĄCA
4 GODZINY

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

Nowe opakowanie dostępne w drugim półroczu 2018

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

W POMIESZCZENIACH

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

7. Uszczelnienia
618 Sopro ZR Turbo
XXL
Cementowa reaktywna
zaprawa uszczelniająca 2-K

BARDZO WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

TECHNOLOGIA
MICROGUM®

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

PRODUKT
SZYBKOSCHNĄCY

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

DO BASENÓW

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

WYSOKOELASTYCZNA
BEZ BITUMÓW

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Lekka!
eXXmtarlnaie wydajna
extre

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm suchej warstwy

Cementowa, dwuskładnikowa, szybkoschnąca, elastyczna i bardzo wydajna reaktywna zaprawa uszczelniająca. Do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnic
i fundamentów (w oparciu o normę DIN 18195 część 4,5 i 6 oraz niemieckie
wytyczne „Projektowanie i wykonanie uszczelnień elementów budowlanych,
mających kontakt z gruntem, z zastosowaniem elastycznych zapraw uszczelniających”), na stare uszczelnienia bitumiczne, jako poziome uszczelnienie
płyt fundamentowych, jako uszczelnienie zabezpieczające przed parciem negatywnym, do klejenia płyt izolacyjnych i ochronnych, do naprawy elementów
budowlanych, jako uszczelnienie cokołów i uszczelnienie poziome, do klejenia
i uszczelniania doświetlaczy piwnicznych, do zbiorników wody użytkowej do
10 m głębokości, do fontann, do kwietników betonowych oraz w ogrodach
i obiektach architektury krajobrazu. Optymalna stabilność przy łatwej obróbce. Bardzo wysoka elastyczność dzięki technologii MicroGum®. Bardzo niskie
zużycie, bardzo dobre właściwości i parametry robocze, również w przypadku
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Na wiele rodzajów podłoży, także
bez gruntowania.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cementowa, reaktywna zaprawa uszczelniająca
Bardzo wydajna
Niezawodne, szybkie schnięcie
Wysokoelastyczna, nie zawiera bitumów
Już po ok. 6 godzinach odporna na działanie wody pod ciśnieniem 2,5 bar
Już po ok. 3 godzinach odporna na deszcz
Już po ok. 6 godzinach mostkuje rysy
Możliwość zasypania wykopu już ok. 6 godzinach
Również do stosowania na zimnych i lekko wilgotnych podłożach
Paroprzepuszczalna
Optyczna kontrola stanu wyschnięcia dzięki zmianie kolorystyki
Do nakładania wałkiem, szpachelką, pędzlem i metodą natryskową
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Na ściany i podłogi
Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

618/20

Pojemnik połączony 20 kg

Wszechstronne uszczelnienie
• Przetestowana elastyczność w niskich temperaturach do -20ºC
• Również do stosowania na zimne i wilgotne podłoża
• Już po ok. 3 godzinach powłoka staje się odporna na deszcz
• Po ok. 6 godzinach odporna na ciśnienie wody 2,5 bar
• Możliwość zasypania wykopu już po ok. 6 godzinach

BARDZO WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

TECHNOLOGIA
MICROGUM®

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

PRODUKT
SZYBKOSCHNĄCY

WYSOKOELASTYCZNA
BEZ BITUMÓW

DO BASENÓW

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI
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7. Uszczelnienia
NOWOŚĆ

588 Sopro Racofix®
WB 588
Uszczelniacz hybrydowy
uniwersalny

PRODUKT
SZYBKOSCHNĄCY

NA ŚCIANY I PODŁOGI

ODPORNY NA
PROMIENIOWANIE UV

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Jednoskładnikowe, wysokoelastyczne, nie zawierające rozpuszczalników,
gotowe do użycia uniwersalne uszczelnienie na bazie polimerów. Do zastosowania w różnych częściach budynku.
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®.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Na ściany i podłogi
Gotowy do użycia
Wysokoelastyczny
O krótkim czasie schnięcia
Już po 2 godzinach odporny na deszcz
Do nanoszenia metodą malowania
Odporny na działanie promieni UV
Również do stosowania na wilgotnych podłożach
Paroprzepuszczalny

Do klejenia krawędzi mat

Sopro AEB®

Zużycie:
ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Nr kat.

Forma dostawy

588

Kartusz 438 g

588/3

Puszka 3 kg*

Zastosowania Sopro Racofix® WaterBlock 588

Uszczelnienie i naprawa dachówek

Uszczelnienie połączeń z kominami

Uszczelnienie i naprawa rynien

Uszczelnienie przejść i połączeń w obszarze dachu

Uszczelnienie połączeń ościeżnić okiennych

Naprawa pęknięć i ubytków
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*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

7. Uszczelnienia
422 Sopro DS 422
Zaprawa uszczelniająca

JEDNOSKŁADNIKOWA

WODOSZCZELNA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

DO ZBIORNIKÓW
Z WODĄ PITNĄ

Zużycie:
ok. 3-6 kg/m² w zależności od stopnia
obciążenia i zakresu zastosowania

570 Sopro PU-FD*
571 Elastyczna poliuretanowa
powłoka uszczelniająca

KLEJENIE PŁYTEK
PO 12 GODZINACH

DO BASENÓW

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

DO PRZEMYSŁU
STOCZNIOWEGO

Zużycie:
ok.1,6-2,0 kg/m²; zużycie może się
zmieniać w zależności od szorstkości
i nierówności
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Hydraulicznie utwardzalna, jednoskładnikowa, mineralna zaprawa drobnoziarnista do wytwarzania nieprzepuszczających wody powłok, chroniących mury, powierzchnie otynkowane i beton przed wodą powierzchniową, działającą bez ciśnienia i wodą przesączającą się.
Do zastosowań w budynkach nowych i starych, budowlach naziemnych
i podziemnych, do zbiorników wody użytkowej do głębokości 5 m.
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Czas użycia: ok. 45-60 minut, w zależności od konsystencji
Nadaje się do zbiorników wody pitnej
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

422/25

Worek 25 kg

Dwuskładnikowa, poliuretanowa, nie zawierająca rozpuszczalników, barwiona na biało, półpłynna żywica do wytwarzania warstw uszczelniających stabilnych (na ścianach – Sopro PU-FD 570) i samorozpływnych (na
podłogach – Sopro PU-FD 571), pod okładziny ceramiczne. W pomieszczeniach i na zewnątrz Do obszarów narażonych na wysokie obciążenia
typu: baseny, kuchnie przemysłowe, powierzchnie użytkowe i przemysłowe, balkony, tarasy.
• Odporna na ścieki i wodę morską
• Odporna na oddziaływanie uwodnionych kwasów, zasad, roztworów
soli, chlorku wapnia oraz wód termalnych
• Mostkuje rysy
• Posiada dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym
• Zachowuje elastyczność w niskiej temperaturze
• Trwale przejmuje obciążenia w warunkach suchych do +70 °C, w warunkach mokrych do +40 °C
• Odporna na zmienne cykle pogodowe i proces starzenia

Nr kat.

Forma dostawy

570

Wiadro 5 kg (A + B)

571

Wiadro 26 kg (A)
Wiadro 4 kg (B)

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
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7. Uszczelnienia
680 Sopro Racofix®
WSM*
Zaprawa do tamowania
przecieków

TWARDNIEJE
W 90 SEKUND

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Zużycie:
1,8 kg na 1 l pustki do wypełnienia

690 VK 690*
Iniekcyjna izolacja
pozioma na bazie
silikatów

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Zużycie:
W zależności od chłonności muru
ok. 2,5 kg/mb przy 10 cm grubości ściany
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Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Cementowa, błyskawicznie wiążąca zaprawa do tamowania przecieków wody np. w piwnicach, szybach, studzienkach oraz przy awariach
rur. Skuteczna przy likwidacji awarii rur z wodą pod ciśnieniem. Po wymieszaniu Sopro Racofix® z wodą uzyskuje się plastyczną, tiksotropową,
łatwo urabialną zaprawę do tamowania przecieków wody.
Szczególnie do wypełniania nawierconych otworów po zakończeniu prac
związanych z wykonaniem izolacji poziomej z zastosowaniem środka hydrofobizującego Sopro VK 690.
•
•
•
•
•
•

Uszczelnia przecieki wody już po kilku sekundach
Wysoka wodoszczelność
Twardnieje w ciągu 90 sekund
Nie zawiera chlorków
Nie zawiera składników wywołujących korozję
Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

680/5

Wiadro 5 kg

Jednoskładnikowy koncentrat uszczelniający, nie zawierający rozpuszczalników, na bazie specjalnych silikatów i dodatków hydrofobizujących. Preparat wprowadza się metodą grawitacyjną lub iniekcyjną, odtwarzając w murach izolację poziomą, zapobiegającą podciąganiu wilgoci w górne części muru. Stosowane również jako powłoka do impregnowania powierzchni materiałów chłonnych i do pokrywania podłoża przed
nałożeniem tynków i powłok malarskich.
Dla długotrwałego osuszenia wilgotnych ścian.
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Przeciwdziała podciąganiu wilgoci
Przeciwko wykwitom solnym i zawilgoceniom muru
Wzmacnia piaszczące tynki

Nr kat.

Forma dostawy

690/30

Kanister 30 kg

690/10

Kanister 10 kg

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

7. Uszczelnienia
524 Sopro FDB 524
Taśma uszczelniająca
samoklejąca

Elastyczna, wytrzymała na rozerwanie, nieprzepuszczająca wody taśma
z kauczuku butylowego do uszczelniania złączy i szczelin dylatacyjnych. Stosowana jako element systemu uszczelnień zespolonych przy wykonywaniu
powłok uszczelniających pod płytkami ceramicznymi z użyciem Sopro PU-FD,
Sopro FDF 525 oraz Sopro DSF® 423, 523 lub Sopro TDS 823. Również
na szczególnie obciążone powierzchnie typu baseny, obiekty przemysłowe
i handlowe, jak i miejsca krytyczne m.in. łączenia ścian, ścian i podłóg, ościeżnic.
•
•
•
•

Samoprzylepna
Odporna na działanie zasad, czynników atmosferycznych i wody
Optymalna przyczepność do podłoża
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Nr kat.

Forma dostawy

524/150/30MB Rolka (szer. 150 mm) 30 m

638 Sopro DBF 638
Taśma uszczelniająca

018 Sopro EDE
019 Narożnik uszczelniający
elastomerowy

524/30M

Rolka (szer. 100 mm) 30 m

524/5M

Rolka (szer. 100 mm) 5 m

Systemowa taśma uszczelniająca z fizelinową częścią montażową
do wodoszczelnego i elastycznego przykrywania szczelin dylatacyjnych
i narożnych w połączeniu z uszczelnieniami zespolonymi Sopro DSF®
423/523, Sopro TDS 823 i Sopro FDF 525 pod płytkami ceramicznymi
i kamiennymi.
Nr kat.

Forma dostawy

638/100/50

Rolka (szer. 100 mm) 50 m

638/120/10

Rolka (szer. 120 mm) 10 m

638/120/50

Rolka (szer. 120 mm) 50 m

638/150/50

Rolka (szer. 150 mm) 50 m

Narożniki z elastomerowej taśmy uszczelniającej, wzmocnione flizeliną
do elastycznego i wodoszczelnego uszczelniania szczelin dylatacyjnych
i złączeniowych w narożach zewnętrznych i wewnętrznych. Stosuje się
razem z taśmą Sopro DBF 638.

Nr kat.

089 Sopro DWF 089
Uszczelka ścienna
z elastycznym kołnierzem

NOWOŚĆ

Forma dostawy

018

Zewnętrzny

Pojedynczo

019

Wewnętrzny

Pojedynczo

Uszczelka z elastycznym kołnierzem, odporna na działanie alkaliów
do uszczelniania przepustów rur o średnicy ½” pod okładzinami ceramicznymi, przy wykonywaniu powłok uszczelniających. Optymalna możliwość połączenia z innymi produktami systemu uszczelnień Sopro.
• Wymiary: 120x120 mm

082 Sopro EDMB 082
Uszczelka elastomerowa
podłogowa

Nr kat.

Forma dostawy

089

Pojedynczo

Uszczelka elastomerowa wzmocniona flizeliną do uszczelniania odpływów w podłogach pod okładzinami ceramicznymi, przy wykonywaniu
powłok uszczelniających.
• Wymiary: 400x400 mm

Nr kat.

Forma dostawy

082

Pojedynczo

69

7. Uszczelnienia
639 Sopro AEB®
plus 639
Mata uszczelniającoodcinająca plus

WODOSZCZELNA

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

Elastyczna, wodoszczelna, mostkująca rysy i eliminująca naprężenia
mata uszczelniająco-odcinająca. Specjalna powłoka z flizeliny pokrywająca matę po obu stronach zapewnia dobrą przyczepność do cementowych zapraw klejowych. Szczególnie nadaje się jako niezawodne i elastyczne uszczelnienie oraz warstwa redukująca naprężenia w obszarach
zewnętrznych, na balkony i tarasy pod okładziny z płytek i płyt ceramicznych oraz kamienia naturalnego. Specjalna membrana wyrównuje naprężenia przy nagłych zmianach temperatury. Maty Sopro AEB® plus układane na styk łączone są taśmą Sopro AEB® 641 na kleju montażowym
Sopro Racofix® RMK 818 lub zaprawie uszczelniającej Sopro TDS 823.
Produkty te zapewniają wodoszczelność łączenia. Układanie okładzin ceramicznych lub kamiennych może nastąpić bez długiego czasu oczekiwania.
•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi
Wodoszczelna, szczególnie na balkony i tarasy
Elastyczna, mostkująca rysy, redukująca naprężenia
Odporna na działanie alkaliów oraz procesy starzenia i gnicia
Do układania wielkoformatowych płyt z gresu w obszarach zewnętrznych
Grubość: ok. 1,1 mm

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

Zużycie:
ok. 1,00 m²/m²

Nr kat.

640 Sopro AEB® 640
Mata uszczelniającoodcinająca

WODOSZCZELNA

Forma dostawy

639/100/15 Rolka (szerokość 100 cm) 15 m

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

W POMIESZCZENIACH

Cienkowarstwowa, wodoszczelna, mostkująca rysy i eliminująca naprężenia mata uszczelniająco-odcinająca, dwustronnie pokryta specjalną
warstwą z flizeliny. Warstwa flizeliny zapewnia optymalną przyczepność
maty do cementowych zapraw klejowych. Nadaje się do niezawodnego
i elastycznego uszczelnienia powierzchni ścian i podłóg pod okładziny
z płytek i płyt ceramicznych oraz kamienia naturalnego w łazienkach, natryskach i pomieszczeniach mokrych.
Obszar zakładek lub łączenia krawędzi mat klejone są klejem montażowym Sopro Racofix® 818, uszczelniaczem hybrydowym uniwersalnym
Sopro Racofix® WB 588 lub zaprawą uszczelniającą Sopro TDS 823.
Szczególnie zalecana jako uszczelnienie do zastosowania w terminowych pracach budowlanych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach, na ściany i podłogi
Wodoszczelna, odporna na działania alkaliów
Elastyczna i mostkująca rysy
Odporna na procesy starzenia i gnicia
Gotowa do użycia, łatwa i szybka w obróbce
Odporna na oddziaływanie mikroorganizmów
Z praktyczną podziałką
Grubość: ok. 0,4 mm
Posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA 13/0154

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

ETA

DANMARK
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Zużycie:
ok. 1,00-1,05 m²/m²

Nr kat.

Forma dostawy

640/100/30

Rolka (szerokość 100 cm) 30 m

7. Uszczelnienia
641 Sopro AEB® 641
Taśma uszczelniająca
AEB®

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

ETA

DANMARK

NOWOŚĆ

Taśma uszczelniająca, dwustronnie pokryta specjalną powłoką z flizeliny,
do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego uszczelnienia szczelin dylatacyjnych i naroży. Do stosowania w systemie z matami uszczelniająco-odcinającymi Sopro AEB® i Sopro AEB® plus pod okładziny
z płytek i płyt ceramicznych oraz kamienia naturalnego. Do wykonywania
uszczelnienia z profilami balkonowo-tarasowymi i innymi elementami.
Do uszczelnienia styków mat uszczelniająco-odcinających Sopro AEB®
i Sopro AEB® plus.
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

Nr kat.

Forma dostawy

641

Rolka (szer. 120 mm) 25 m

641/300/25 Rolka (szer. 300 mm) 25 m

148 Sopro AEB® 148
Taśma uszczelniająca
elastyczna AEB®

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Elastyczna taśma uszczelniająca, dwustronnie pokryta specjalną powłoką
z flizeliny do niezawodnego uszczelnienia szczelin dylatacyjnych 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.
• Elastyczna na całej powierzchni
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

Nr kat.

Forma dostawy

148/120/50 Rolka (szerokość 120 mm) 50 m
148/120/10 Rolka (szerokość 120 mm) 10 m*

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
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7. Uszczelnienia
642 Sopro AEB® 642
Narożnik uszczelniający
AEB® wewnętrzny

643 Sopro AEB® 643

Uformowane z taśmy uszczelniającej AEB® narożniki do niezawodnego,
elastycznego i wodoszczelnego mostkowania szczelin dylatacyjnych i złączeniowych w narożach wewnętrznych i zewnętrznych. Stosuje się razem
z taśmą Sopro AEB® 641.
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

Narożnik uszczelniający
AEB® zewnętrzny

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

ETA

DANMARK

Nr kat.

Forma dostawy

642

Pojedynczo

120 x 120 mm

643

Pojedynczo

110 x 110 mm

Sopro AEB®

Uszczelki ścienne oraz podłogowa (AEB® 645) dwustronnie pokryte specjalną powłoką z flizeliny, do niezawodnego uszczelniania wszystkich typowych przejść rur pod okładzinami z płytek i płyt ceramicznych oraz kamienia
naturalnego. Przy wykonywaniu powłok uszczelniających z zastosowaniem np. mat Sopro AEB® i Sopro AEB® plus oraz uszczelnień Sopro DSF®
423/523, Sopro TDS 823 i Sopro FDF 525.

Uszczelki ścienne
i podłogowe AEB®

AEB® 129
AEB® 130

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Wymiary

• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Z elastycznym kołnierzem (poza AEB® 645)

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS
AEB® 112
AEB® 133
AEB® 131A

AEB® 132

Nr kat.

Forma dostawy

Wymiary

Średnica
zewnętrzna
przepustów

AEB® 645

ETA

DANMARK
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129

Pojedynczo

150 x 150 mm

10-30 mm

130

Pojedynczo

170 x 170 mm

32-55 mm

112

Pojedynczo

200 x 200 mm

50-75 mm

133*

Pojedynczo

250 x 250 mm

75-110 mm

131A*

Pojedynczo (podwójny otwór)

175 x 140 mm każdy 10-16 mm

132*

Pojedynczo (podwójny otwór)

300 x 150 mm każdy 10-30 mm

645*

Pojedynczo (podłogowa)

450 x 450 mm

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

10-350 mm

8. Bitumy
754 Sopro KD 754
Bitumiczna masa
uszczelniająca
– dwuskładnikowa

CHRONI PRZED WODĄ
NAPIERAJĄCĄ Z GRUNTU

PRODUKT
SZYBKOSCHNĄCY

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

SZCZELNA DLA
RADONU

ODPORNA NA WYSOKIE
I NISKIE TEMPERATURY

ODPORNA NA SUBSTANCJE
AGRESYWNE DLA BETONU

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powłoka
do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych według normy DIN 18195 cz. 4, 5 i 6. Również jako zewnętrzne
uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w nieprzepuszczalnych dla wody budowlach betonowych. Stosowana do klejenia płyt ochronnych, drenażowych i izolacyjnych w obszarach poniżej powierzchni gruntu.
•
•
•
•
•
•
•

Optymalna stabilność
Szybko osiąga odporność na deszcz (po ok. 5-6 godzinach)1)
Szybkoschnąca
Niewielki ubytek grubości warstwy podczas schnięcia
Odporna na działanie niskich i wysokich temperatur
Do szpachlowania lub natryskiwania
Odporna na działanie powszechnie występujących w obszarze gruntu
miejscowych wód, agresywnych dla betonu
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Szczelna dla radonu
1)

Krótki czas schnięcia
w skrajnych warunkach

Zużycie:
ok. 3,5–4,7 l/m² w zależności
od rodzaju obciążeń wodą

652 Sopro KSP 652
Bitumiczna masa
uszczelniająca

CHRONI PRZED WODĄ
NAPIERAJĄCĄ Z GRUNTU

PRODUKT
SZYBKOSCHNĄCY

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

SZCZELNA DLA
RADONU

ODPORNA NA WYSOKIE
I NISKIE TEMPERATURY

ODPORNA NA SUBSTANCJE
AGRESYWNE DLA BETONU

Łatwość aplikacji

W zależności od warunków atmosferycznych, siły wiatru, temperatury powietrza
i podłoża oraz grubości uszczelnienia czas może ulec zmianie.

Nr kat.

Forma dostawy

754/30

Pojemnik 30 l (21,7 kg)
Składnik płynny A 26,1 l (15,7 kg) + Składnik proszkowy B (6 kg)

Jednoskładnikowa, szybkoschnąca, nie zawierająca rozpuszczalników,
z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych mostkujących rysy
uszczelnień budowlanych, według normy DIN 18195 cz. 4, 5 i 6. Również jako zewnętrzne uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w nieprzepuszczalnych dla wody budowlach betonowych. Stosowana do klejenia
płyt ochronnych, drenażowych i izolacyjnych w obszarach poniżej powierzchni gruntu.
Szybko osiąga odporność na deszcz (po ok. 3-4 godzinach)1)
Bardzo krótki czas wysychania
Niewielki ubytek grubości warstwy podczas schnęcia
Wysoka wydajność powierzchniowa
Odporna na działanie niskich i wysokich temperatur
Gotowa do użycia
Łatwa w nanoszeniu
Do szpachlowania lub natryskiwania
Odporna na działanie powszechnie występujących w obszarze gruntu
miejscowych wód, agresywnych dla betonu
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Szczelna dla radonu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1)

W zależności od warunków atmosferycznych, siły wiatru, temperatury powietrza
i podłoża oraz grubości uszczelnienia czas może ulec zmianie.

Wysoka wydajność

Zużycie:
ok. 3,5–4,6 l/m² w zależności
od rodzaju obciążeń wodą
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Nr kat.

Forma dostawy

652/30

Pojemnik 30 l
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8. Bitumy
651 Sopro KMB 651*
Grubowarstwowa
bitumiczna masa
uszczelniająca
- dwuskładnikowa

CHRONI PRZED WODĄ
NAPIERAJĄCĄ Z GRUNTU

PRODUKT
SZYBKOSCHNĄCY

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

SZCZELNA DLA
RADONU

ODPORNA NA WYSOKIE
I NISKIE TEMPERATURY

ODPORNA NA SUBSTANCJE
AGRESYWNE DLA BETONU

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, wzmocniona włóknami,
zmodyfikowana polimerami, grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, według normy DIN
18195 cz. 4,5 i 6. Również jako zewnętrzne uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w nieprzepuszczalnych dla wody budowlach betonowych.
Stosowana do klejenia płyt ochronnych, drenażowych i izolacyjnych
w obszarach poniżej powierzchni gruntu.
•
•
•
•
•
•

Optymalna stabilność
Szybko osiąga odporność na deszcz (po ok. 4 godzinach)1)
Szybkoschnąca
Odporna na działanie niskich i wysokich temperatur
Do szpachlowania lub natryskiwania
Odporna na działanie powszechnie występujących w obszarze gruntu
miejscowych wód, agresywnych dla betonu
• Szczelna dla radonu
1)

W zależności od warunków atmosferycznych, siły wiatru, temperatury powietrza
i podłoża oraz grubości uszczelnienia czas może ulec zmianie.

Najwyższa stabilność pod
wpływem działających obciążeń

Zużycie:
4,2-5,8 kg/m2 w zależności
od rodzaju obciążenia wodą

657 Sopro BBS 657*
Dodatek przyspieszający
wiązanie mas bitumicznych
jednoskładnikowych

Nr kat.

Forma dostawy

651/30

Pojemnik 30 kg
(Składnik płynny A 22 kg + Składnik proszkowy B 8 kg)

Dodatek w formie proszku, przyspieszający wiązanie bitumicznej masy
uszczelniającej Sopro KSP 652.
Stosowany dla szybkiego osiągnięcia odporności na deszcz i przyspieszenia wiązania również w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
2)

2)
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Zużycie:
1 kg na 30 l Sopro KSP 652
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Tylko w połączeniu z bitumiczną masą uszczelniającą Sopro KSP 652.

Nr kat.

Forma dostawy

657/1

Worek 1 kg (6 szt. w kartonie)

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

8. Bitumy
755 Sopro ISA 755
Emulsja bitumiczna

CHRONI PRZED WODĄ
NAPIERAJĄCĄ Z GRUNTU

PRODUKT
SZYBKOSCHNĄCY

ODPORNA NA SUBSTANCJE
AGRESYWNE DLA BETONU

Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników
emulsja bitumiczna stosowana jako warstwa izolująca i ochronna konstrukcji z betonu, tynku, muru z cegieł, betonu lekkiego i betonu komórkowego przed naturalnymi, agresywnymi wodami i substancjami występującymi w obszarze gruntu. Na suche i lekko wilgotne podłoża.
•
•
•
•
•

Szybkoschnąca
Nie zanieczyszczająca wód gruntowych
Łatwa w obróbce
Nie zawiera rozpuszczalników
Nakładana pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

Zużycie:
ok. 150–200 g/m²

751 Sopro KDG 751
Podkład gruntujący
bitumiczny

1:10
KONCENTRAT

PRODUKT
SZYBKOSCHNĄCY

Zużycie:
20-30 g/m2 (koncentrat)
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

Nr kat.

Forma dostawy

755/30

Pojemnik 30 kg

Koncentrat wodorozcieńczalny, nie zawierający rozpuszczalników na
bazie emulsji bitumicznej. Stosowany jako podkład gruntujący na wszystkie chłonne i mineralne podłoża jak np. mur z cegły wapienno-piaskowej,
tynk, beton komórkowy, pod bitumiczne uszczelnienia Sopro KMB 651,
Sopro KSP 652 i Sopro KD 754. Przy obróbce nie wydzielają się łatwopalne
lub szkodliwe dla zdrowia opary.
•
•
•
•
•

Rozcieńczany wodą w proporcji 1:10
Szybkoschnący
Łatwy w obróbce
Nakładany pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku
Poprawia przyczepność do podłoża

Nr kat.

Forma dostawy

751/5

Wiadro 5 kg
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8. Bitumy
662 Sopro KDA 662
Siatka zbrojąca

•
•
•
•
•
•

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Zużycie:
ok. 1,1 m²/m²

663 Sopro KDS 663
Mata ochronna
do uszczelnień
bitumicznych

OPTYMALNE WŁAŚCIWOŚCI
DRENAŻOWE

Odporna na działanie mas bitumicznych i alkaliów, pokryta tworzywem sztucznym siatka zbrojąca z włókna szklanego do wzmocnienia i kontroli grubości
warstwy bitumicznych uszczelnień grubowarstwowych przy tworzeniu elastycznych i pozbawionych rys uszczelnień budowli, chroniących przed spiętrzającą
się wodą infiltracyjną (zgodnie z normą DIN 18195 cz.6) i wodą napierającą
z zewnątrz. Stosowana z bitumicznymi masami uszczelniającymi Sopro KSP
652, Sopro KD 754, Sopro ZR Turbo XXL lub Sopro KMB 651.

ODPORNA NA SUBSTANCJE
AGRESYWNE DLA BETONU

NA ZEWNĄTRZ

Poprawia zdolność mostkowania pęknięć
Odporna na działanie wody i warunki atmosferyczne
Dla wzmocnienia cokołów i krawędzi
Łatwa w obróbce
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Rozpiętość oczek siatki 4 mm x 4 mm

Nr kat.

Forma dostawy

662

Rolka (szerokość 100 cm) 50 m

Drenażowa i ochronna mata z polistyrenu, kaszerowana rozdzielającą folią
i stabilizującym nacisk filtrem flizelinowym z polipropylenu i polietylenu.
Stanowi optymalną ochronę dla uszczelnień wykonanych z użyciem bitumicznych mas uszczelniających Sopro KSP 652, Sopro KD 754 lub Sopro
KMB 651 jak i samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878. Folia
umieszczona na spodniej stronie maty, zapewnia bezpieczną ochronę również przy późniejszych ruchach podłoża lub zjawisku jego osiadania. Mata
spełnia wymagania dotyczące ochrony uszczelnień, zgodnie z normą DIN
18195 (cz. 10) jak i wykonania drenażu, zabezpieczającego obiekty budowlane, zgodnie z normą DIN 4095 oraz wytycznymi określającymi planowanie
i wykonywanie uszczelnień z zastosowaniem modyfikowanych tworzywem
sztucznym grubowarstwowych mas uszczelniających.
•
•
•
•
•
•

Wysoka wytrzymałość na ściskanie
Odporna na działanie szkodliwych czynników
Niezawodny pionowy drenaż
Nie zapycha się
Odporna na proces starzenia
Odporna na działanie powszechnie występujących w obszarze gruntu
miejscowych wód, agresywnych dla betonu
• Oznaczenie CE zgodnie z normą EN 13252
• Wysokość wypustek: ok. 6 mm
• Na zewnątrz

Zużycie:
ok. 1,1 m²/m²
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Nr kat.

Forma dostawy

663

Rolka (szerokość 125 cm) 14 m

8. Bitumy
756 Sopro KDB 756
Taśma dylatacyjna
do uszczelnień
bitumicznych

879 SoproThene®
VA 879*
Podkład gruntujący pod
izolację samoprzylepną

PRODUKT
SZYBKOSCHNĄCY

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

Zużycie:
ok. 100 – 150 ml/m²
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Taśma uszczelniająca z polipropylenu na bazie elastycznych polimerów
(poliolefiny) do przykrycia dylatacji konstrukcyjnych w połączeniu z bitumicznymi masami uszczelniającymi Sopro KSP 652, Sopro KD 754 lub
Sopro KMB 651 oraz z uszczelnieniem Sopro ZR Turbo XXL.

Nr kat.

Forma dostawy

756

Rolka (szerokość 24 cm) 10 m

Szybkoschnący, nie zawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia bezzapachowy grunt na bazie emulsji bitumiczno-kauczukowej. Stosowany
na podłoża mineralne przed nakładaniem samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878. Poprawia przyczepność do podłoża.
•
•
•
•
•

Czas schnięcia ok. 45 minut
Na suche i lekko wilgotne podłoża
Poprawia przyczepność do podłoża
Łatwy w obróbce
Nakładany pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku

Nr kat.

Forma dostawy

879/10

Wiadro 10 l

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
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8. Bitumy
878

SoproThene®
BA 878
Samoprzylepna izolacja
bitumiczna

MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA
OD TEMPERATURY -5°C

SZCZELNA DLA
RADONU

Samoprzylepna, klejona na zimno, elastyczna, mostkująca rysy izolacja
bitumiczna typu KSK, modyfikowana polimerami do wytwarzania elastycznych uszczelnień budowlanych, zgodnie z normą DIN 18195 cz.4
i 5. Do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnic, balkonów i tarasów.
Do przygotowania podłoża użyć podkładu gruntującego pod izolację samoprzylepną SoproThene® 879.
• Z pasem czystej masy bitumicznej (szerokość 50 mm), ulegającym
wulkanizacji
• Zgodna z normą PN-EN 13969, PN-EN 14967
• Natychmiast po nałożeniu zapewnia odporność na wodę i deszcz
• Stosowana w temperaturze od -5°C do +30°C
• W pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi

Zużycie:
ok. 1,1 m²/m²

87809 SoproThene®
EB 87809*
Taśma narożnikowa

Nr kat.

Forma dostawy

878/100/15

Rolka (szerokość 100 cm) 15 cm, grubość ok. 1,5 mm

Samoprzylepna, elastyczna, mostkująca rysy taśma narożnikowa, modyfikowana polimerami, która naniesiona jest na wytrzymałą na zerwanie folię
nośną. Powleczona na obu krawędziach pasami czystej masy bitumicznej,
o szerokości 50 mm, podlegającymi wulkanizacji. Do uszczelniania obszarów
naroży i krawędzi, a także cokołów oraz miejsc styku płyty fundamentowej
ze ścianami piwnic, w połączeniu z samoprzylepną izolacją bitumiczną SoproThene® 878.
Nr kat.

Forma dostawy

87809/300/15 Rolka (szerokość 300 mm) 15 m, grubość ok. 1,5 mm

87806 SoproThene®
ABV 87806*
Taśma klejąca zamykająca
- flizelinowa

Samoprzylepna, mostkująca rysy, uniwersalna taśma uszczelniająca na
bazie butylo-kauczukowej, stosowana w kombinacji z samoprzylepną izolacją bitumiczną SoproThene® 878, do zamykania górnej pionowej krawędzi i poziomych krawędzi uszczelnianych powierzchni. Wierzchnia strona
taśmy wzmocniona syntetyczną flizeliną umożliwia nanoszenie tynku lub
klejenie płytek cokołowych.

Nr kat.

Forma dostawy

87806/100/25 Rolka (szerokość 100 mm) 25 m, grubość ok. 1,5 mm

87807 SoproThene®
ABA 87807*
Taśma klejąca zamykająca
- aluminiowa

87808 SoproThene®
KB 87808*
Dwustronna taśma klejąca
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Samoprzylepna, odporna na działanie promieni UV, aluminiowa taśma
uszczelniająca, pokryta silnie klejącą kauczukowo-bitumiczną masą, stosowana w kombinacji z samoprzylepną izolacją bitumiczną SoproThene® 878, do zamykania górnej pionowej krawędzi i poziomych krawędzi
uszczelnianych powierzchni.

Nr kat.

Forma dostawy

87807/100/15

Rolka (szerokość 100 mm) 15 m, grubość ok. 1,5 mm

Dwustronna, samoprzylepna, wytrzymała na zrywanie, mostkująca rysy
taśma, wykonana z silnie klejącej kauczukowo-bitumicznej masy, stosowana do łączenia styków oraz przyklejania zakładek z samoprzylepnej
izolacji bitumicznej SoproThene® 878. Do niezawodnego uszczelniania
skomplikowanych detali jak np. przejść rur i wpustów podłogowych.
Również do mocowania mat izolacyjnych, drenażowych lub ochronnych
na samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878.
Nr kat.

Forma dostawy

87808/100/15

Rolka (szerokość 100 mm) 15 m, grubość ok. 1 mm

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

9. Jastrychy
678 Sopro Rapidur
FE 678*
Jastrych płynny
szybkowiążący

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

BARDZO NISKI
SKURCZ

WYSOKA
HYDROFOBOWOŚĆ

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

W POMIESZCZENIACH

NA PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

CT-C25-F5-A12

Zużycie:
19-20 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy
1.900-2.000 kg/m3 gotowego jastrychu

Gotowa, sucha mieszanka, wzbogacona specjalnymi spoiwami i dodatkami, do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów
cementowych. Klasyfikacja CT-C25-F5 zgodnie z normą PN-EN 13813.
Nadaje się do wykonania jastrychów ogrzewanych, zespolonych oraz jastrychów na warstwie oddzielającej i na izolacji termicznej. Do układania
wszelkiego rodzaju podłogowych materiałów okładzinowych, jak płyty
i płytki ceramiczne oraz z kamienia naturalnego, wykładziny dywanowe
i elastyczne. Również jako bezpośrednio użytkowane powierzchnie np.
w pomieszczeniach gospodarczych. Możliwość uzyskania dekoracyjnej faktury po szlifowaniu. Bardzo dobre właściwości robocze i wytrzymałościowe
dzięki technologii Mikrodur®. Szczególnie do wytwarzania jastrychów, gdy
konieczna jest oszczędność czasu lub do pilnych realizacji.
• Możliwość układania okładzin ceramicznych: już po ok. 24 godzinach
• Możliwość uruchomienia ogrzewania podłogowego już po 1 dniu
• Na podłogi, w pomieszczeniach
• Samopoziomujący
• Bardzo dobre właściwości robocze, dobra rozpływność
• Tworzy równą powierzchnię, optymalną pod płyty wielkoformatowe
• Doskonały do renowacji i modernizacji
• Grubość warstwy dla jastrychu zespolonego: 20-70 mm
• Grubość warstwy dla jastrychu na warstwie oddzielającej: 35-70 mm
• Grubość warstwy dla jastrychu na warstwie izolacyjnej: 35-70 mm
• Dla różnych cienkowarstwowych systemów grzewczych
• Czas użycia: 60-90 minut
• Możliwość chodzenia: po ok. 3 godzinach
• Wysoka hydrofobowość, ograniczona możliwość wchłaniania wilgoci z powietrza
• Nadaje się na podłogi ogrzewane
• Również do nanoszenia pompą, efektywne wykorzystanie w dużych
obiektach budowlanych
• Uziarnienie: 0-4 mm
• Odpowiednia taśma izolacji brzegowej Sopro ERS 961
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS
Nr kat.

Forma dostawy

678/25

Worek 25 kg

Jastrych płynny szybkowiążący
• Do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających
jastrychów cementowych
• Bardzo dobre właściwości robocze i wytrzymałościowe dzięki
technologii Mikrodur®
• Możliwość układania okładzin ceramicznych: już po ok. 24 godzinach

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

*

BARDZO NISKI
SKURCZ

WYSOKA
HYDROFOBOWOŚĆ

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

W POMIESZCZENIACH

NA PODŁOGI

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO
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9. Jastrychy
769 Sopro Rapidur®
M1*
Zaprawa szybkowiążąca
do jastrychów

CT-C50-F7-A12

TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

BARDZO NISKI
SKURCZ

WYSOKA
HYDROFOBOWOŚĆ

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Zużycie:
ok. 18-20 kg/m²
na 1 cm grubości warstwy

747 Sopro Rapidur®
M5
Zaprawa szybkowiążąca
do jastrychów

CT-C40-F6-A9
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TECHNOLOGIA
MIKRODUR®

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

SZYBKI CEMENT - SYSTEM
TRÓJSKŁADNIKOWY

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

BARDZO NISKI
SKURCZ

WYSOKA
HYDROFOBOWOŚĆ

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Zużycie:
ok. 18-20 kg/m²
na 1 cm grubości warstwy

Ulepszona tworzywem sztucznym, gotowa, sucha zaprawa do wytwarzania
szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie
oddzielającej. Szczególnie do wytwarzania jastrychów, gdy konieczna jest
oszczędność czasu lub do prac terminowych. Również jako bezpośrednio
użytkowane powierzchnie np. w pomieszczeniach gospodarczych. Także do
szybkiego montażu słupków ogrodzeniowych.
• Klasyfikacja CT-C40-F6 zg. z normą PN-EN 13813 po 24 godzinach,
CT-C50-F7 po 28 dniach
• Kruszywo: 0-4 mm
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Możliwość chodzenia: po ok. 3 godzinach
• Nadaje się na podłogi ogrzewane
• Również do nanoszenia pompą
• Odpowiednia taśma dylatacji brzegowej Sopro ERS 961
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Nr kat.

Forma dostawy

769/25

Worek 25 kg

Ulepszona tworzywem sztucznym, gotowa, sucha zaprawa do ekonomicznego wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów
cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Szczególnie do wytwarzania jastrychów,
gdy konieczna jest oszczędność czasu lub do prac terminowych.
• Klasyfikacja CT-C35-F5 zg. z normą PN-EN 13813 po 7 dniach; CT-C40-F6
po 28 dniach
• Możliwość układania płytek: po ok. 24 godzinach;
• Kruszywo: 0-4 mm
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Czas użycia: ok. 3-4 godziny
• Możliwość chodzenia: po ok. 12 godzinach
• Grubość warstwy 12-100 mm
• Nadaje się na podłogi ogrzewane
• Również do nanoszenia pompą
• Odpowiednia taśma dylatacji brzegowej Sopro ERS 961
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Nr kat.

Forma dostawy

747/25

Worek 25 kg

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

9. Jastrychy
601 Sopro Rapidur®
M8

NOWOŚĆ

Zaprawa szybkowiążąca
do jastrychów

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

WYSOKA
HYDROFOBOWOŚĆ

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Zmodyfikowana dodatkiem tworzyw sztucznych, gotowa, sucha mieszanka wysokiej jakości spoiw i wyselekcjonowanych kruszyw jako zaprawa do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Nie wymaga dodatku piasku. Do wytwarzania
jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Również jako warstwa użytkowana bezpośrednio.
• Klasyfikacja CT-C16-F3 zgodnie z normą PN-EN 13813 po 7 dniach;
CT-C25-F4 po 28 dniach.
• Już po 48-72 godzinach możliwość układania płytek; w przypadku bardzo
szczelnych okładzin jak np. linoleum, PCV itd. oraz okładzin drewnianych
i parkietu, możliwość układania przy wilgotności resztkowej ≤ 1,8% wag.
• Kruszywo: 0-4 mm
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Gotowa mieszanka do rozrobienia z wodą
• Do wytwarzania jastrychów w przypadku pilnych realizacji i gdy wymagane jest zminimalizowanie czasochłonności
• Doskonała do renowacji i napraw
• Wysoka ochrona przed ponownym zwilżaniem
• Grubość warstwy 20-80 mm
• Również na podłogi ogrzewane
• Wygrzewanie: po ok. 5 dniach
• Także do nanoszenia pompą
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

CT-C25-F4-A12

Zużycie:
19-21 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy;
1900-2100 kg/m3

767 Sopro Rapidur®
B5
Spoiwo szybkowiążące
do jastrychów

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

WYSOKA
HYDROFOBOWOŚĆ

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

CT-C55-F9

1)

Zużycie:
ok. 2,8 - 3,5 kg/m2 na 1 cm grubości
warstwy (w zależności od użytej proporcji);
ok. 11,2 kg - 14,0 kg/m2 przy 4 cm
grubości jastrychu;
ok. 350-280 kg/m3 (proporcje mieszania:1:4-1:5 części wagowo); 2-2½ worka
na 200 l mieszarkę.

Nr kat.

Forma dostawy

601/25

Worek 25 kg

Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających
jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej.
Kruszywo o uziarnieniu 0-8 mm dodawane jest na budowie.
• Klasyfikacja CT-C45-F7 zg. z normą PN-EN 13813 po 3 dniach, CT-C55-F9
po 28 dniach1)
• Możliwość układania płytek: po ok. 3 dniach; w przypadku bardzo szczelnych okładzin jak np. linoleum, PCV itp. oraz okładzin drewnianych i parkietu możliwość układania przy wilgotności resztkowej ≤ 1,8 % wag.
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Czas użycia: ok. 2 godziny
• Możliwość chodzenia: po ok. 6-10 godzinach
• Nadaje się na podłogi ogrzewane
• Również do nanoszenia pompą
• Odpowiednia taśma dylatacji brzegowej Sopro ERS 961
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS
1)

Podane wartości odnoszą się do proporcji mieszania 1 : 5 tj. 25 kg Rapidur®B5 : 125 kg
kruszywa o uziarnieniu 0-8 mm, zgodnie z normą DIN EN 12620, współczynnik w/c 0,31.

Nr kat.

Forma dostawy

767/25

Worek 25 kg
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9. Jastrychy
610 Sopro DM 610
Zaprawa drenażowa

ZAWIERA
TRAS REŃSKI

OPTYMALNE WŁAŚCIWOŚCI
DRENAŻOWE

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

CT-C25-F4

Zużycie:
ok. 16 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

653 Sopro DRM 653
Mata drenażowa

OPTYMALNE WŁAŚCIWOŚCI
DRENAŻOWE

SZCZEGÓLNIE NA
TARASY I BALKONY

NA PODŁOGI

Zużycie:
ok. 1,05 m²/m²

82

W POMIESZCZENIACH

Zaprawa cementowa zawierająca tras przeznaczona do układania kamienia naturalnego oraz płyt i płytek ceramicznych na zewnątrz. Dzięki
specyficznej krzywej przesiewu uzyskuje się podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, charakteryzujące się niemal zerowym podciąganiem
kapilarnym. To ogranicza skutecznie szkody wywoływane przez wodę, jak
np. wykwity lub uszkodzenia mrozopochodne na balkonach i tarasach,
schodach, podestach i innych obszarach zewnętrznych.
• Do układania okładzin kamiennych przy zastosowaniu Sopro HSF 748
metodą "mokre na mokre"
• Po ok. 3 dniach istnieje możliwość cienkowarstwowego układania
okładzin na elastycznej zaprawie klejowej
• Na podłogi w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Bardzo wysoka wodoprzepuszczalność
• Bardzo dobre właściwości robocze
• Minimalna grubość warstwy 2 cm (zespolona z podłożem)
• Również do nanoszenia pompą
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

610/25

Worek 25 kg

Mata drenażowa z polietylenu, na siatce z włókna szklanego, która
w połączeniu z zaprawą dranażową Sopro DM 610 służy niezawodnemu,
poziomemu odwodnieniu powierzchni balkonów, tarasów i schodów,
pod okładzinami ceramicznymi i z kamienia naturalnego. Matę dranażową układa się luźno na elastycznych uszczelnieniach jak Sopro DSF®
423/523, Sopro TDS 823 czy izolacji samoprzylepnej SoproThene® lub
Sopro ZR Turbo XXL.
•
•
•
•
•

Zwiększona wytrzymałość na ściskanie - ok. 25 t/m2
Na zewnątrz
Niezawodne poziome odwodnienie pod zaprawą drenażową
Niewielka wysokość zabudowy: ok. 8 mm
Pod okładziny ceramiczne i kamienne

Nr kat.

Forma dostawy

653/100/12,5

Rolki (100 cm szerokości) 12,5 m

9. Jastrychy
869 Sopro BH 869
Żywica budowlana

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA ŚCIANY I PODŁOGI

Dwuskładnikowa, epoksydowa żywica budowlana stosowana jako podkład gruntujący i zwiększający przyczepność na wszystkich gładkich podłożach. Również jako odporna na ścieranie i oddziaływanie chemikaliów
lekka posadzka przemysłowa na jastrychach i podłożach betonowych. Do
posadzek w obiektach przemysłowych i halach, warsztatach i pomieszczeniach w znacznym stopniu obciążonych mechanicznie i chemicznie.
Do wytwarzania jastrychu epoksydowego po wymieszaniu z kruszywem
Sopro EEK 871. Do napraw posadzek i elementów betonowych. Do wykonania epoksydowych zapraw antykapilarnych w budownictwie basenowym.
•
•
•
•

Zużycie:
250-350 g/m² - jako podkład gruntujący;
170-210 g/m² na mm grubości warstwy
i w zależności od uziarnienia piasku
– jako dodatek do zapraw

646 Sopro RH 646
Żywica poliestrowa

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

z 10 klamrami
do jastrychu
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Zużycie:
ok. 1,0 kg/dm³

NA PODŁOGI

Na ściany i podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Czas użycia: ok. 50 minut
Możliwość chodzenia: po 12 godzinach

Nr kat.

Forma dostawy

869/12

Wiadro 12 kg (zestaw 2 komponentów)

869/5

Wiadro 5 kg (zestaw 2 komponentów)

869/1

Wiadro 1 kg (zestaw 2 komponentów)

Dwuskładnikowa, płynna żywica poliestrowa do trwałego wypełniania
rys i pęknięć w jastrychach oraz do wytworzenia zaprawy reaktywnej
w przypadku małych napraw.
•
•
•
•
•
•
•

Bardzo szybkie utwardzanie
Odporna na działanie wody i warunków atmosferycznych
O wysokiej wytrzymałości mechanicznej
Doskonała przyczepność do betonu i stali
W komplecie klamry do jastrychu
Na podłogi
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Nr kat.

Forma dostawy

646/0,5

Puszka 0,5 kg
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9. Jastrychy
564 Sopro GH 564
Żywica akrylowa

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

NA PODŁOGI
OGRZEWANE

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Dwuskładnikowa, szybkowiążąca, płynna żywica akrylowa do trwałego
wypełniania rys i pęknięć w jastrychach pochodzenia mineralnego i betonie. Z dodatkiem piasku kwarcowego może być stosowana do wypełniania szczelin i ubytków oraz szpachlowania nierówności.
• Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Odporna na działanie wody, zmiennych warunków atmosferycznych
i cehmikaliów
• Nadaje się na podłogi ogrzewane
• W komplecie klamry do jastrychów
• Czas użycia: 10-20 minut w zależności od ilości utwardzacza
• Możliwość chodzenia: po ok. 1 godzinie

NA PODŁOGI

z 10 klamrami
do jastrychu

Zużycie:
ok. 1,0 kg/dm³

152 Sopro EDD 152*
Dybel dylatacyjny
do jastrychów

Nr kat.

Forma dostawy

Karton

564

Puszka 0,75 kg

12 ����

Specjalny, elastyczny dybel z trzpieniem ze stali nierdzewnej, pokryty
tworzywem sztucznym, do łączenia szczelin przeciwskurczowych i dylatacyjnych w jastrychach na warstwie oddzielającej. Jako element zbrojący/dyblowanie łączące do wbudowania w świeży jastrych.
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Do wszystkich rodzajów jastrychów mineralnych
• Nie ogranicza pełnej funkcjonalności szczelin dylatacyjnych

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ
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Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Nr kat.

Forma dostawy

152/10

Karton (10 szt.)

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

9. Jastrychy
961 Sopro ERS 961*
Taśma dylatacji brzegowej

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

• Samoprzylepna
• Prosta i niezawodna w zabudowie
• Zapobiega powstawaniu mostków akustycznych i naprężeń
na połączeniu ściana/posadzka
• Wysoka przyczepność do czystych podłoży
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Wymiary: wysokość 100 mm, grubość 8 mm, pasek klejący 40 mm

513 SoproDur® HF-L
Epoksydowy lakier
do betonu
- wysokowytrzymały

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

Samoprzylepna taśma dylatacji brzegowej z pianki polietylenowej, pokrytej flizeliną, o zamkniętej strukturze, odporna na proces gnicia. Prosta
i niezawodna w obróbce. Na łączeniach podłoga/ściana dla uniknięcia
wycieku zaprawy i tworzenia się mostków akustycznych.
Do wszystkich rodzajów jastrychów cementowych i anhydrytowych.
Szczególnie do stosowania w systemie z jastrychem płynnym Sopro Rapidur® FE 678.

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

Nr kat.

Forma dostawy

961

Rolka 20 m

Dwuskładnikowa powłoka ochronna na bazie żywicy epoksydowej
do podłoży cementowych jak np. jastrychy lub powierzchnie betonowe oraz do bezpośrednio użytkowanych powierzchni, wykonanych
samopoziomującą szpachlą wysokowytrzymałą SoproDur® HF-S. Chroni
przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Twardnieje, wytwarzając powierzchniową warstwę ochronną nieprzepuszczalną dla wody
i pary wodnej. Stąd przydatna również do zabezpieczania młodych jastrychów po uprzednim zagruntowaniu preparatem Sopro EPG 522.
•
•
•
•
•
•
•
•

Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
Wysoka odporność na ścieranie
Nie zawiera rozpuszczalników
Wysoka odporność na chemikalia
Łatwa obróbka
Może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową
Antypoślizgowość: R11 (obsypana piaskiem Sopro QS 511)
Czas użycia: 30-40 minut

szary kamienny (RAL 7030)

Zużycie:
300 - 400 g/m² na jedną warstwę;
niezbędne 2 warstwy
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Nr kat.

Forma dostawy

513

Zestaw 5 kg
Składnik A 4 kg (wiadro) + Składnik B 1 kg (butelka)

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
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9. Jastrychy
871 Sopro EEK 871*
Kruszywo do jastrychu
epoksydowego

Specjalnie dobrane kruszywo o uziarnieniu 0,063-4,0 mm, w połączeniu z żywicą budowlaną Sopro BH 869, służy do wytworzenia szybkowiążącej zaprawy żywicznej zgodnie z klasyfikacją SR-C25-F7 wg normy
PN-EN 13818.
Wysoka wytrzymałość na ścieranie, ściskanie, zginanie i odrywanie.
Do wytworzenia cienkich, przenoszących obciążenia warstw jastrychu
zespolonego, jastrychu na warstwie oddzielającej i warstwie izolacji termicznej. Idealna do prac renowacyjnych.
•
•
•
•
•
•
•
•

SR-C25-F7

Zużycie:
ok. 17 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy

507 Sopro QS 507
Piasek kwarcowy
0,1-0,5 mm

511 Sopro QS 511
Piasek kwarcowy
0,4-0,8 mm
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Proporcje mieszania: 1 worek (25 kg) Sopro EEK 871 : 1 puszka (1 kg) Sopro BH
Wysoka wytrzymałość mechaniczna i termiczna
Klasyfikacja SR-C25-F7 już po 3 dniach
Czas użycia: ok. 1 godzina
Możliwość chodzenia: po ok. 8 godzinach
Możliwość układania płytek: po ok. 24 godzinach
Wiązanie bez dodatku wody
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Nr kat.

Forma dostawy

871/25

Worek 25 kg

Stosowany jako dodatek do fugi epoksydowej Sopro FEP 604 oraz jako
dodatek do żywic Sopro EPG 522, Sopro BH 869 (po zmieszaniu z Sopro
QS 511) dla wytworzenia zaprawy epoksydowej.

Nr kat.

Forma dostawy

507/25

Worek 25 kg

Stosowany jako dodatek do żywic Sopro EPG 522 i Sopro BH 869 dla
wytworzenia zaprawy epoksydowej oraz jako posypka antypoślizgowa
do lekkich posadzek przemysłowych, wykonanych z Sopro BH 869, Sopro
EPG 522 lub SoproDur® HF-L 513.

Nr kat.

Forma dostawy

511/25

Worek 25 kg

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

10. Zaprawy montażowe
744 Sopro VM S*
Szybkowiążąca zaprawa
montażowa do podlewek

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

ZREDUKOWANY
SKURCZ

ODPORNA
NA OBCIĄŻENIA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

Zużycie:
ok. 2,1 kg suchej zaprawy na każdy dm3
świeżej zaprawy

745 Sopro VM 12
Zaprawa montażowa
do podlewek 2-12 cm

ZREDUKOWANY
SKURCZ

ODPORNA
NA OBCIĄŻENIA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

NA PODŁOGI

Zużycie:
ok. 2,1 kg suchej zaprawy na każdy dm3
świeżej zaprawy

460 Sopro Rapidur®
460
Zaprawa montażowa
szybkowiążąca

PRODUKT
SZYBKOWIĄŻĄCY

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Cementowa, szybkowiążąca, o zredukowanym skurczu, płynna zaprawa
o bardzo szybkim przyroście wytrzymałości i wysokiej wczesnej wytrzymałości. Głębokość wypełnienia do 15 cm. Do osadzania ram włazów i elementów studzienek, do mocowania słupków oznakowania drogowego, słupków
i słupów betonowych oraz wielu innych zastosowań z wykorzystaniem podlewek w nowych konstrukcjach betonowych i renowacjach. Na posadzki przemysłowe i powierzchnie obciążone ruchem kołowym, które w krótkim czasie powinny być udostępnione do ruchu.
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Bardzo szybki przyrost wytrzymałości
Uziarnienie 0-2,5 mm
Głębokość wypełnienia: do 15 cm; od 5 cm można zmieszać ze żwirem
o uziarnieniu 2/8; przy zastosowaniu na małych powierzchniach do 20 cm
bez dodatku żwiru
• O zredukowanym skurczu
• Czas wiązania: rozpoczęcie po ok. 15 minutach
zakończenie po ok. 30 minutach
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
Nr kat.

Forma dostawy

744/25

Worek 25 kg

Cementowa, o zredukowanym skurczu, płynna zaprawa do podlewek
o bardzo wysokiej płynności i wysokiej wytrzymałości, do warstw o grubości do 12 cm. Do wysokowytrzymałościowego kotwienia przez zalewanie w fundamentach maszyn, śrub kotwiących, kotew, łożysk mostowych
itp. Do łączenia prefabrykatów betonowych, kotwienia stali zbrojeniowej
oraz wypełniania sztywnych łączeń w murach.
•
•
•
•
•

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Uziarnienie 0-5 mm
Głębokość wypełnienia 2-12 cm
O zredukowanym skurczu
Czas wiązania: rozpoczęcie po ok. 11 godzinach;
zakończenie po ok. 12 godzinach
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

Nr kat.

Forma dostawy

745/25

Worek 25 kg

Cementowa, szybkowiążąca zaprawa wodoszczelna do zamocowań. Do
szybkiego osadzania ościeżnic drzwiowych, słupków, balustrad i montowania rur grzewczych. Do mocowania i stabilizowania elementów budowlanych.
•
•
•
•

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

W pomieszczeniach i na zewnątrz
Czas użycia: 4-6 minut
Nie powoduje korozji stali
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Nr kat.

Forma dostawy

460/25

Worek 25 kg

460/5

Worek 5 kg

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
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11. Zaprawy do murowania
182 Sopro KMT plus
198 Zaprawa z trasem do
199 cegieł nasiąkliwych
259
260
ZAWIERA
TRAS REŃSKI

M10

Kolor

Forma dostawy

szary

Worek 25 kg

198/25

ciemnoszary

Worek 25 kg

Zużycie:
ok. 40 kg/m² dla muru o grubości 12 cm

199/25

piaskowo-żółty

Worek 25 kg

259/25

jasnobeżowy

Worek 25 kg

260/25

alabastrowo-biały

Worek 25 kg

258 Sopro KMT
402 Zaprawa do klinkieru
405 z trasem
443
452
456

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa z dodatkiem trasu do murowania
i fugowania murów z cegły klinkierowej. Zapewnia całkowitą przepuszczalność
pary wodnej przy wysokiej szczelności materiału i nie dopuszcza poprzez swoją
elastyczność do powstawania rys skurczowych. Spoina muru jest całkowicie
odporna na czynniki atmosferyczne, mróz i oddziaływania środowiskowe. Dodatek trasu reńskiego radykalnie zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień na spoinie oraz na cegłach.

MROZO
I WODOODPORNA

Zużycie:
ok. 40 kg/m² dla muru o grubości 12 cm

Zaprawa bazowa z trasem
do murowania klinkieru

ZAWIERA
TRAS REŃSKI
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Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2
Zawiera tras reński
Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień
Szczególnie do murów dekoracyjnych
Szczególnie do cegieł ręcznie formowanych o zwiększonej nasiąkliwości
Mrozoodporna
Odporna na wodę i czynniki atmosferyczne
Przepuszcza parę wodną
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

182/25

408 Sopro KMT 408

M10

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr kat.

ZAWIERA
TRAS REŃSKI

M10

MROZO
I WODOODPORNA

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa z dodatkiem trasu do murowania i fugowania murów z cegły klinkierowej o nasiąkliwości > 8%. Zapewnia całkowitą przepuszczalność pary wodnej przy wysokiej szczelności
materiału i nie dopuszcza poprzez swoją elastyczność do powstawania rys
skurczowych.

MROZO
I WODOODPORNA

Zużycie:
ok. 40 kg/m² dla muru o grubości 12 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2
Zawiera tras reński
Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień
Szczególnie do murów dekoracyjnych
Mrozoodporna
Odporna na wodę i czynniki atmosferyczne
Przepuszcza parę wodną
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.
258/25
402/25
405/25
443/25
452/25
456/25

Kolor
grafitowo-szary
jasnoszary
czerwono-brązowy
antracyt
ciemnoszary
brązowy

Forma dostawy
Worek 25 kg
Worek 25 kg
Worek 25 kg
Worek 25 kg
Worek 25 kg
Worek 25 kg

Zaprawa cementowa z dodatkiem trasu reńskiego do murowania murów
z cegły klinkierowej. Zawiera tras reński, który zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień na spoinie oraz na cegłach. Jest odporna
na wilgoć atmosferyczną i mróz. Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność
i szczelność związanego materiału.
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2
Zawiera tras reński
Mrozoodporna
Odporna na wodę i czynniki atmosferyczne
Przepuszcza parę wodną
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

408/25

Worek 25 kg

12. Materiały do renowacji betonu
850 Sopro Repadur
KS*
Zaprawa antykorozyjna
PCC

JEDNOSKŁADNIKOWA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Zużycie:
ok. 120 g/mb stali ∅ = 10 mm

851 Sopro Repadur
MH*
Zaprawa sczepna PCC

JEDNOSKŁADNIKOWA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

852 Sopro Repadur 50
Zaprawa do uzupełniania
ubytków betonu PCC

WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI

•
•
•
•
•
•

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Zużycie:
ok. 2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Jednoskładnikowa
Mineralna
Łatwa w obróbce
Do nanoszenia pędzlem
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

850/5

Wiadro 5 kg

Cementowa zaprawa sczepna zapewniająca optymalne wiązanie z podłożem zaprawy do uzupełniania ubytków betonu Sopro Repadur 50, zgodnie
z wytycznymi dla działań naprawczych betonowych elementów budowlanych ZTV-ING i wytycznymi niemieckiej komisji ds. żelbetu (DAfStb).
•
•
•
•
•

Zużycie:
ok. 1,65 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

JEDNOSKŁADNIKOWA

Cementowa zaprawa antykorozyjna do nanoszenia na oczyszczoną z rdzy
stal zbrojeniową w celu przywrócenia ochrony antykorozyjnej, zgodnie
z wytycznymi dla działań naprawczych betonowych elementów budowlanych ZTV-ING i wytycznymi niemieckiej komisji ds. żelbetu (DAfStb).

Jednoskładnikowa
Właściwości sczepne
Do łatwej obróbki i poprawy przyczepności zapraw naprawczych
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

851/25

Worek 25 kg

Cementowa, wzmocniona włóknami zaprawa do wypełniania ubytków
betonu i nakładania warstw naprawczych o dużej powierzchni na podłoża betonowe, zgodnie z wytycznymi dla działań naprawczych betonowych
elementów budowlanych ZTV-ING i wytycznymi niemieckiej komisji ds. żelbetu (DAfStb). Bardzo stabilna. Nakładana na świeżą warstwę kontaktową
wykonaną zaprawą Sopro Repadur MH. Pozwala się dobrze wygładzić.
•
•
•
•
•
•

Jednoskładnikowa
Mineralna
Wzmocniona włóknami
Do warstw o grubości: 10-50 mm
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

852/25

Worek 25 kg

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
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12. Materiały do renowacji betonu
853 Sopro Repadur 5
Szpachla drobnoziarnista
PCC

JEDNOSKŁADNIKOWA

W POMIESZCZENIACH
I NA ZEWNĄTRZ

Zużycie:
ok. 1,75 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Cementowa szpachla drobnoziarnista do wypełniania porów i wyrównywania podłoży betonowych, zgodnie z wytycznymi dla działań naprawczych betonowych elementów budowlanych ZTV-ING i wytycznymi
niemieckiej komisji ds. żelbetu (DAfStb). Do wygładzania powierzchni wykonanych za pomocą zaprawy Sopro Repadur 50. Do uzyskania gładkiej
powierzchni pod naniesienie dodatkowej, systemowej warstwy ochronnej.
•
•
•
•

Jednoskładnikowa
Do warstw o grubości: 1-5 mm
Do wypełniania porów i rys skurczowych
Jako podkład pod systemy powłok malarskich i inne wykończenia powierzchni
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Szpachla drobnoziarnista do napraw kosmetycznych betonu
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, załącznik XVII

Nr kat.

Forma dostawy

853/25

Worek 25 kg

Renowacja betonu systemem Sopro Repadur

Ochrona antykorozyjna: Repadur KS
Zaprawa sczepna:
Zaprawa naprawcza:

Repadur MH
Repadur 50

Szpachla drobnoziarnista: Repadur 5

3 Nałożenie warstwy kontaktowej
90

1 Przygotowanie podłoża

antykorozyjne
2 Zabezpieczenie
odsłoniętego zbrojenia

zaprawy do uzupełniania
4 Nałożenie
ubytków betonu

5 Końcowe wyrównanie powierzchni

13. Płyty i maty wygłuszające i kompensujące naprężenia
558 Sopro FDP 558
Płyty izolacyjne

TŁUMIENIE DŻWIĘKÓW
DO 10 dB

W POMIESZCZENIACH

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Płyty z włókien poliestrowych, wytworzone na bazie żywic syntetycznych, prasowane i kaszerowane flizeliną, o grubości 2 mm/4 mm/7 mm/
9 mm/12 mm, do izolacji akustycznej i termicznej w połączeniu z okładzinami ceramicznymi i z kamieni naturalnych oraz do likwidowania naprężeń na podłożach krytycznych i skłonnych do odkształceń. Wskazane
również pod wykładziny dywanowe, parkiet, elastyczne wykładziny podłogowe z PCV, kauczuku, linoleum itp.
• W pomieszczeniach
• Podwyższa sztywność, poprawia izolację termiczną oraz likwiduje naprężenia przy renowacji podłoży drewnianych
• Poprawia izolację termiczną przy źle izolowanych, pływających jastrychach, względnie na jastrychach zespolonych
• Likwiduje naprężenia na świeżych, podatnych na skurcz powierzchniach betonowych, jak również na podatnych na powstawanie rys jastrychach lub podłożach mieszanych
• Jako izolacja pod maty grzewcze w celu zmniejszenia strat ciepła i zwiększenie wydajności ogrzewania
• Do wyrównywania powierzchni przy klejeniu okładzin metodą „płytka
na płytkę”
• W połączeniu z uszczelnieniami zespolonymi do renowacji łazienek
• Odpowiada grupie przewodności cieplnej 095 dla materiałów izolacji
termicznej
• Wymiary 60 x 100 cm
• Dla obciążeń użytkowych do 5 kN/m2
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

664 Sopro TEB 664
Mata wygłuszająco
-odcinająca

TŁUMIENIE DŻWIĘKÓW
DO 17 dB

Zużycie:
ok. 1,0 m²/m²
1)

W POMIESZCZENIACH

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

Grubość płyty

Opór cieplny

Przewodność
cieplna

Tłumienie
dźwięków

Płyta 2 mm

0,039 m2 K/W

0,0511 W/mK

do 8 dB1)

Płyta 4 mm

0,042

m2

K/W

0,0954 W/mK

do 10 dB1)

Płyta 7 mm

0,088 m2 K/W

0,0793 W/mK

do 10 dB1)

Płyta 9 mm

0,095 m2 K/W

0,0950 W/mK

do 10 dB1)

Płyta 12 mm

0,127 m2 K/W

0,0944 W/mK

do 10 dB1)

Nr kat.

Forma dostawy

Karton

Powierzchnia

558/2

Płyty 2 mm

30 płyt

18 m2

558/4

Płyty 4 mm

15 płyt

9 m2
7,2 m2

558/7

Płyty 7 mm

12 płyt

558/9

Płyty 9 mm

10 płyt

6 m2

558/12

Płyty 12 mm

7 płyt

4,2 m2

Mata z granulatu gumowego, pochodzącego z recyklingu, do poprawy
izolacji akustycznej w przypadku bardzo niskiej wysokości nadbudowy
pod okładzinami ceramicznymi. Maty układane są na styk na zaprawie
cienkowarstwowej lub półpłynnej na przygotowanym podłożu. Również
jako warstwa odcinająca przy naprawach i w nowych obiektach oraz
w systemach ogrzewania podłogowego wodnego.
• W pomieszczeniach
• Tłumienie dźwięków do 17 dB1) pod płytkami i płytami ceramicznymi
• Jako warstwa likwidująca naprężenia na świeżych, zagrożonych powstawaniem skurczów powierzchniach betonowych oraz pęknięć na
jastrychach lub podłożach mieszanych.
• Poprawia izolację cieplną przy źle zaizolowanych jastrychach lub na
jastrychach związanych z podłożem.
• Odporna na działanie alkaliów
• Niska wysokość nadbudowy: grubość 3 mm
• Niski ciężar: ok. 3,1 kg/m2
• Format 1 m x 10 m
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS
Nr kat.

Forma dostawy

664

Rolka (szer. 100 cm) 10 m

Wyniki testów wg normy EN ISO 140-8, są orientacyjne. Rzeczywistą wartość poprawy izolacji akustycznej należy ustalić
w konkretnym obiekcie na podstawie próbnego ułożenia płyt i wykonania pomiaru.
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13. Tabela zastosowań mat i płyt
izolująco-odcinających

Właściwości

Podłoże

zo

n is

Izoluje akustycznie do 17 dB1)
Jako warstwa odcinająca od podłoży krytycznych
Poprawia izolację termiczną
Bardzo niska wysokość nadbudowy
Dla obciążeń użytkowych do 3 KN/m2

n is

zo

k i p ozio m

k i p ozio m

Beton i beton lekki, sezonowany min. 3 miesiące; jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe; jastrychy suche;
podłogi ogrzewane (jastrychy cementowe i anhydrytowe); istniejące, nośne okładziny ceramiczne, z kamienia
naturalnego, z lastrico i betonu; budowlane płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe; mur o pełnych spoinach (nie stosować do muru mieszanego); tynki
i spoiwa tynkowe; tynk cementowy; tynk cementowo-wapienny; tynk gipsowy, płyty z pianki sztywnej.
Beton i beton lekki, sezonowany min. 3 miesiące; jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe; jastrychy z lanego
asfaltu; jastrychy suche; podłogi ogrzewane (jastrychy
cementowe i anhydrytowe); istniejące, nośne okładziny,
ceramiczne, z kamienia naturalnego, z lastrico i betonu;
budowlane płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe; mur o pełnych spoinach (nie stosować do
muru mieszanego); tynki i spoiwa tynkowe; tynk cementowy; tynk cementowo-wapienny; tynk gipsowy, płyty
z pianki sztywnej.

zo

n is

em

is ji

• Wodoszczelna
• Jako warstwa odcinająca
• Eliminuje naprężenia związane z różnicami rozszerzalności termicznej materiałów
• Elastyczna, mostkująca rysy
• Szczególnie na balkony i tarasy pod układane płyty wielkoformatowe
• Odporna na działanie alkaliów
• Odporna na procesy starzenia i gnicia
• Łatwa i szybka obróbka
• Z praktyczną podziałką
• Bardzo niska wysokość nadbudowy
b ard

1)

Jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe, jastrychy
suche; beton, beton lekki i beton komórkowy; podłogi podniesione; istniejące, nośne okładziny ceramiczne, z kamienia
naturalnego, z lastrico i betonu; podłogi ogrzewane; parkiet, płyty wiórowe i deski podłogowe oraz PCV i linoleum
w pomieszczeniach. Podłoża drewniane powinny być stabilne i nie mogą być odkształcone.

is ji

b ard
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z wyjątkiem Sopro FDP gr. 2 mm

is ji
n is

zo

Sopro
plus 639
639
SoproAEB®
AEB plus

Wodoszczelna
Jako warstwa odcinająca
Elastyczna, mostkująca rysy
Odporna na działanie alkaliów
Odporna na procesy starzenia i gnicia
Łatwa i szybka obróbka
Z praktyczną podziałką
Bardzo niska wysokość nadbudowy

2

em

b ard

•
•
•
•
•
•
•
•

Sopro
640
SoproAEB®
AEB 640

k i p ozio m

em

•
•
•
•
•

Sopro
SoproTEB
TEB664
664

em

b ard

is ji

Beton, jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe, tynki
• Izoluje akustycznie do 10 dB1)
• Podwyższa sztywność, poprawia izolację termiczną oraz li- i mur o pełnych spoinach, jastrychy z lanego asfaltu, istniejące
kwiduje naprężenia przy renowacji podłoży drewnianych2 okładziny z lastrico, płyt wiórowych i desek podłogowych2
• Likwiduje naprężenia na świeżych, podatnych na skurcz
powierzchniach betonowych oraz podatnych na powstawanie rys jastrychach lub podłożach mieszanych
• Jako izolacja pod maty grzewcze
• W połączeniu z uszczelnieniami zespolonymi przy renowacji łazienek
• Dla obciążeń użytkowych do 5 kN/m²

Sopro
SoproFDP
FDP558
558

k i p ozio m

Wyniki testów wg normy EN ISO 140-8, są orientacyjne. Rzeczywistą wartość poprawy izolacji akustycznej należy ustalić
w konkretnym obiekcie na podstawie próbnego ułożenia płyt i wykonania pomiaru.

13. Tabela zastosowań mat i płyt
izolująco-odcinających

Grubość

Zastosowanie

Format

Ciężar

Tłumienie
dźwięków

Przewodność
cieplna

Opór cieplny

2 mm

• w pomieszczeniach
• ściany, podłogi

60 cm × 100 cm

ok. 0,8 kg/m²

do 8 dB1)

0,0511 W/mK

0,039 m² K/W

4 mm

• w pomieszczeniach
• ściany, podłogi

60 cm × 100 cm

ok. 2,9 kg/m²

do 10 dB1)

0,0954 W/mK

0,042 m² K/W

7 mm

• w pomieszczeniach
• ściany, podłogi

60 cm × 100 cm

ok. 4,5 kg/m²

do 10 dB1)

0,0793 W/mK

0,088 m² K/W

9 mm

• w pomieszczeniach
• ściany, podłogi

60 cm × 100 cm

ok. 6,3 kg/m²

do 10 dB1)

0,0950 W/mK

0,095 m² K/W

12 mm

• w pomieszczeniach
• ściany, podłogi

60 cm × 100 cm

ok. 8,4 kg/m²

do 10 dB1)

0,0944 W/mK

0,127 m² K/W

3 mm

• w pomieszczeniach
• ściany, podłogi

1 m × 10 m

ok. 3,1 kg/m²

do 17 dB1)

0,0750 W/mK

0,040 m² K/W

0,4 mm

• w pomieszczeniach
• ściany, podłogi

1 m × 30 m

ok. 0,25 kg/m²

–

–

–

1,1 mm

• w pomieszczeniach
i na zewnątrz
• ściany, podłogi

1 m × 15 m

ok. 0,43 kg/m²

–

–

–

1)

Wyniki testów wg normy EN ISO 140-8, są orientacyjne. Rzeczywistą wartość poprawy izolacji akustycznej należy ustalić
w konkretnym obiekcie na podstawie próbnego ułożenia płyt i wykonania pomiaru.
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14. Preparaty impregnacji i czyszczenia
Preparaty do impregnacji
704 Sopro NFS 704
Impregnat do kamieni
naturalnych

Przezroczysty impregnat do okładzin z marmuru, kamienia naturalnego i płyt betonowych zapewnia długotrwałą ochronę przed plamami
z tłuszczów i wody.
•
•
•
•
•

Do ochrony przed powstawaniem plam
Ułatwia czyszczenie
Nie zmienia koloru okładziny
Odporny na promienie UV i zażółcenia
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Uwaga:
Nowe okładziny impregnować po całkowitym wyschnięciu zaprawy
(zwykle 4-6 tygodni od ich ułożenia).

Zużycie:
w zależności od chłonności powierzchni
ok. 5-15 m2/l, w przypadku pow.
polerowanych do 30 m2/l

705 Sopro NFV 705
Impregnat pogłębiający
barwę kamieni naturalnych

Nr kat.

Forma dostawy

704/1

Puszka 1 l (4 szt. w kartonie)

Specjalny preparat pogłębiający naturalną barwę i strukturę okładzin
z kamienia naturalnego, które wydają się zbyt blade lub bezbarwne oraz
powinny być dopasowane kolorystycznie.
• Do chłonnych, porowatych płyt z kamienia naturalnego i betonu oraz
marmuru
• Ożywia naturalną barwę i strukturę kamienia
• Zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wody i brudu
• Nie nabłyszcza powierzchni
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
Uwaga:
Nowe okładziny impregnować po całkowitym wyschnięciu zaprawy
(zwykle 4-6 tygodni od ich ułożenia).

Zużycie:
1 litr wystarcza na ok. 10 m²
- zależnie od chłonności podłoża

709 Sopro KL 709
Olej do klinkieru

Nr kat.

Forma dostawy

705/1

Puszka 1 l (4 szt. w kartonie)

Gotowy do użycia specjalny preparat do odświeżania barwy i pogłębiania struktury koloru okładzin z matowych, nie glazurowanych płytek glinianych i klinkierowych, cegieł licówek i płyt łupanych.
• Nie tworzy powłoki, nie nabłyszcza powierzchni
• Zmniejsza wrażliwość na powstawanie plam i ułatwia pielęgnację
• W pomieszczeniach i zadaszonych obszarach zewnętrznych
Uwaga:
Nowe okładziny impregnować po całkowitym wyschnięciu zaprawy
(zwykle 4-6 tygodni od ich ułożenia).

Zużycie:
zależnie od chłonności okładziny
1 l wystarcza na ok. 5-10 m²
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Nr kat.

Forma dostawy

709/5

Kanister 5 l

709/1

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

14. Preparaty impregnacji i czyszczenia
712 Sopro FAD 712
Impregnat do fasad
i murów

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wodę, przepuszczający
parę wodną, jednoskładnikowy siloksanowy preparat impregnujący,
zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi mineralne materiały
fasadowe, tynki, cegły wapienno-piaskowe, cegły, nieszkliwiony klinkier,
wyroby cementowo-włóknowe, mineralne powłoki malarskie.
•
•
•
•
•
•

Zużycie:
ok. 0,1-0,5 l/m²

714 Sopro FS 714
Impregnat do okładzin
chłonnych i fug

Tylko w obszarach zewnętrznych
Zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniem i zawilgoceniem
Szybkoschnący
Paroprzepuszczalny
Gotowy do użycia
Do nakładania wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową

Nr kat.

Forma dostawy

712/6

Kanister 6 l

712/1

Puszka 1 l (6 szt. zgrzewka)

Specjalny impregnat zabezpieczający przed powstawaniem plam na okładzinach ściennych i podłogowych z chłonnych i wrażliwych na zabrudzenia materiałów (np. płyty Cotto, klinkier itp) oraz kamieni naturalnych jak
marmur, wapień i granit.
•
•
•
•

Zabezpiecza przed olejami, zatłuszczeniami i wodą
Do impregnacji fug cementowych i chłonnych okładzin
Odporny na promienie UV, zażółcenia
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zużycie:
1 l wystarcza na ok. 20-30 m²
w zależności od chłonności podłoża

Nr kat.

Forma dostawy

714/1

Puszka 1 l (4 szt. w kartonie)

719 Sopro FFS 719

Specjalny impregnat do ochrony okładzin z gresu, przed powstawaniem
plam z wody, olejów, tłuszczów i innych zanieczyszczń.

Impregnat do gresów
i fug

• Ułatwia pielęgnację, nie nabłyszcza
• Szczególnie nadaje się do nowo ułożonych i polerowanych okładzin
• Ze specjalnymi dodatkami, chroniącymi przed plamami z olejów
i tłuszczów
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
Uwaga:
Nowe okładziny impregnować po całkowitym wyschnięciu zaprawy
(zwykle 4-6 tygodni od ich ułożenia).

Zużycie:
1 l wystarcza na 30-40 m²
w zależności od chłonności podłoża

Nr kat.

Forma dostawy

719/1

Puszka 1 l (4 szt. w kartonie)
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14. Preparaty impregnacji i czyszczenia
737 Sopro CA 737
Preparat ochronny
do okładzin klinkierowych
przed fugowaniem

Zużycie:
1 l wystarcza na 5-10 m² przy chłonnych
płytkach typu terakota lub na 10-15 m²
przy włoskich płytkach Cotto

867 Sopro FH 867*
Preparat ułatwiający
zmywanie fug
z powierzchni
kamiennych i kostki
brukowej

Impregnat nie zawierający rozpuszczalników, ułatwiający zmywanie zaprawy fugowej z chłonnych okładzin ceramicznych typu Cotto, klinkier.
•
•
•
•

Chroni chłonne okładziny przed ich zabrudzeniem zaprawą fugową
Gwarantuje przyczepność fugi do krawędzi płytek
Ulega biologicznemu rozkładowi
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Nr kat.

Forma dostawy

737/1

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

Rozpuszczalny w wodzie, wysokoalkaliczny preparat do czasowej impregnacji (hydrofobizacji) chłonnych płyt i kostki brukowej z betonu
lub kamienia naturalnego. Ułatwia fugowanie nawierzchni wykonanej
z kostki. Przenika do struktury kapilarnej mineralnej kostki brukowej
i czyni ją odporną na wchłanianie wody. To ułatwia zmycie wybrukowanej
powierzchni po jej zafugowaniu. Również jako środek ułatwiający zmywanie
ułożonego na ścianach lub podłogach kamienia naturalnego.
• Do nanoszenia pędzlem lub urządzeniem natryskowym
• Bardzo wydajny
• Stosowany przed spoinowaniem cementowymi, modyfikowanymi tworzywem sztucznym i epoksydowymi zaprawami fugowymi do kostki
brukowej Sopro
• Na ściany i podłogi
• W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zużycie:
1 litr wystarcza na 5-15 m²
w zależności od chonności podłoża

Nr kat.

Forma dostawy

867/1

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

Preparaty do czyszczenia
701 Sopro GR 701
Koncentrat czyszcząco
-odtłuszczający

Zużycie:
100 ml/ m² w formie koncentratu;
20 ml/m² w formie rozcieńczonej zależnie
od podłoża

96

Uniwersalny, wodorozcieńczalny koncentrat o silnym działaniu czyszczącym do intensywnego czyszczenia mocno zabrudzonych okładzin.
• Usuwa zabrudzenia olejami i tłuszczami, smołę, wosk, pozostałości
preparatów konserwujących i wiele innych zanieczyszczeń
• Do okładzin ceramicznych, z kamienia naturalnego i betonu ciosanego
• Do mycia okładzin przed układaniem metodą „płytka na płytkę”
• W pomieszczeniach i na zewnątrz

Nr kat.

Forma dostawy

701/1

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

14. Preparaty impregnacji i czyszczenia
703 Sopro ZA 703
Koncentrat czyszczący
wykwity i resztki cementu

Skoncentrowany, zawierający kwasy preparat czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia nalotów cementowych, wapiennych, resztek zapraw
oraz wykwitów i uporczywych silnych zabrudzeń na wszystkich odpornych na działanie kwasów powierzchniach, jak płytki i płyty ceramiczne,
klinkier, mozaika, granit i płytki Cotto oraz kamień naturalny i sztuczny.
• Wyjątkowo mocne i szybkie działanie
• Z uwagi na silny zapach zalecany do stosowania na zewnątrz
• Do pierwszego czyszczenia nowo ułożonych okładzin ściennych i podłogowych na budowie
Uwaga: Powstające opary mogą powodować korozję metali. Należy
zwrócić uwagę na stężenie zastosowanego produktu.

Zużycie:
1 l wystarcza na ok. 10-15 m²
w zależności od stopnia zabrudzenia

706 Sopro NWP 706
Koncentrat do czyszczenia
i konserwacji kamieni
naturalnych

Nr kat.

Forma dostawy

703/5

Kanister 5 l

703/1

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

Przyjazny dla środowiska koncentrat do czyszczenia i pielęgnacji wszystkich okładzin z marmuru, płyt z kamienia naturalnego i betonu. Stosowany zwłaszcza tam, gdzie wymagane jest szybkie czyszczenie i jednocześnie pielęgnacja w jednym cyklu pracy.
•
•
•
•

Zużycie:
przy normalnym zabrudzeniu i czyszczeniu
1 raz w tygodniu 1 l wystarcza na 100 m2
(na ok. 6 miesięcy)

707 Sopro WP 707
Koncentrat do czyszczenia
i konserwacji okładzin
ceramicznych

Zużycie:
przy normalnym zabrudzeniu i czyszczeniu
1 raz w tygodniu 1 l wystarcza na 100 m2
(na ok. 6 miesięcy)

Nie wytwarza powłoki na powierzchni, nie ługuje
Do regularnego stosowania
Ulega biologicznemu rozkładowi
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Nr kat.

Forma dostawy

706/1

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

Bardzo wydajny, przyjazny dla środowiska preparat do czyszczenia
i pielęgnacji okładzin z płyt i płytek ceramicznych, cegły licówki, płytek
glinianych i klinkierowych, płyt betonowych i lastrico.
•
•
•
•

Do regularnego stosowania
Nie tworzy powłoki, nie ługuje
W pomieszczeniach i na zewnątrz
Czyści i pielęgnuje w jednym cyklu pracy

Nr kat.

Forma dostawy

707/1

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)
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14. Preparaty impregnacji i czyszczenia
708 Sopro FPR 708
Koncentrat do czyszczenia
i konserwacji gresów

Zużycie:
1 l wystarcza na 400-500 m2;
30-50 ml na 8 l wody

711 Sopro BR 711
Intensywny koncentrat
czyszczący

Koncentrat do czyszczenia i konserwacji w ramach regularnego utrzymywania czystości standardowo zabrudzonych okładzin z gresu.
•
•
•
•

Nr kat.

Forma dostawy

708/1

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

Nie zawierający fosforanów i rozpuszczalników preparat czyszczący do
różnego rodzaju zabrudzeń na ceramicznych okładzinach, metalach,
wszelkiego rodzaju tworzywach sztucznych itp.
•
•
•
•

Zużycie:
1 l wystarcza na ok. 20 m2 zależnie
od rodzaju i intensywności zabrudzeń

713 Sopro FIR 713
Koncentrat czyszczący
do gresów

Silny środek czyszczący
Nie uszkadza nawet wrażliwych powierzchni
Ulega biologicznemu rozkładowi
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Nr kat.

Forma dostawy

711/1S

Butelka ze spryskiwaczem 1 l (4 szt. w kartonie)

Preparat rozpuszcza i usuwa plamy po olejach i tłuszczach, ściery
gumowe i ślady butów, warstwy polimerów i wosków, emulsje nabłyszczające,
uporczywe plamy z powierzchni gresów. Do regularnego lub gruntownego
czyszczenia intensywnie użytkowanych powierzchni.
•
•
•
•
•

Zużycie:
nierozcieńczony: 1 l na 10-15 m²
rozcieńczony: 1 l na 50-100 m²

Czyści i pielęgnuje w jednym cyklu pracy
Nie tworzy powłoki na powierzchni
Nie zawiera rozpuszczalników, ulega biologicznemu rozkładowi
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Ulega biologicznemu rozkładowi
Nie zawiera rozpuszczalników
Bardzo wydajny
Stosowany również w mechanicznych urządzeniach czyszczących
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Nr kat.

Forma dostawy

713/1

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

715 Sopro WE 715

Specjalny preparat czyszczący do usuwania zabrudzeń z olejów, tłuszczów i wosków z powierzchni okładzin ceramicznych, powierzchni bePreparat czyszczący plamy tonowych, innych podłoży mineralnych oraz płyt z kamienia naturalnego
z tłuszczów i wosku
i betonu.
• Rozpuszcza i umożliwia zmywanie zabrudzenia okładziny wodą
• Gotowy do użycia
• W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zużycie:
1 l wystarcza na ok. 7-15 m² zależnie od
stopnia zabrudzenia i chłonności podłoża
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Nr kat.

Forma dostawy

715/1

Puszka 1 l (4 szt. w kartonie)

Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

14. Preparaty impregnacji i czyszczenia
716 Sopro SR 716

Specjalny preparat czyszczący na bazie kwasowej do czyszczenia i dezynfekcji łazienek, natrysków, toalet, basenów i innych pomieszczeń wyłożonych
Koncentrat do czyszczenia płytkami ceramicznymi oraz do usuwania osadów z armatury.
łazienek

• Daje połysk bez polerowania
• Ulega biologicznemu rozkładowi
• Nie uszkadza fug elastycznych i mas uszczelniających

Zużycie:
1 l wystarcza na ok. 15-30 m² zależnie od
stopnia zabrudzenia i rodzaju podłoża

718 Sopro ZE 718
Koncentrat czyszczący
z resztek cementu

Nr kat.

Forma dostawy

716/1

Butelka ze spryskiwaczem 1 l (4 szt. w kartonie)

Skoncentrowany, silnie działający specjalny preparat czyszczący do usuwania nalotów cementowych, rdzy, osadów wapiennych, resztek tłuszczów
i mydła, powszechnie występujących zabrudzeń i osadów oraz różnego
rodzaju wykwitów ze wszystkich niewrażliwych na działanie kwasów powierzchni, jak płytki ceramiczne, płyty klinkierowe, ceglane, gliniane, Cotto,
z kamienia naturalnego (granity), beton elewacyjny, tworzywa sztuczne,
konglomeraty, chrom, stal szlachetna itp.
• Szczególnie wskazany do pierwszego czyszczenia nowo ułożonych
okładzin oraz istniejących, zabrudzonych powierzchni
• Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach
• Nie zawiera kwasu solnego
• Nie wydziela żrących oparów

Zużycie:
70-100 ml/m² zależnie od intensywności
zabrudzenia

632 Sopro RU 632
Preparat odrdzewiający
do kamieni naturalnych

Nr kat.

Forma dostawy

718/1

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

Preparat czyszczący do kamieni naturalnych, zawierający kwas i utleniacze, ze specjalnymi komponentami ochronnymi do usuwania rdzy. Do
czyszczenia zawierających żelazo kamieni naturalnych, jak i usuwania
rdzy i przebarwień z rdzy z odpornych na działanie kwasów podłoży. Stosowany również ochronnie, przed powstawaniem plam z rdzy na płytach
betonowych.
•
•
•
•

Zużycie:
1 l wystarcza na 7-15 m2 w zależności od
rodzaju i intensywności zabrudzenia rdzą
Chronić przed mrozem podczas
transportu i składowania.

Silnie usuwa rdzę
Długoterminowe działanie
Chroni przed ponownym pojawieniem się rdzy
W pomieszczeniach i na zewnątrz

Nr kat.

Forma dostawy

632/1

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

99

15. Profile tarasowo-balkonowe
Produkty sprzedawane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych, z wyjątkiem narożników.

265/01 Sopro OB 265/01
265/40 Sopro OB 265/40
265/22 Sopro OB 265/22

• W opakowaniu "szablon montażowy” do wykonania wgłębienia na
okapnik w warstwie jastrychu lub szpachli

Okapnik balkonowo
-tarasowy (200 cm)1)
Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

265/01

265/40

265/22

Dostawa

Opakowanie 2 szt. x 2 mb.

265/03 Sopro OB 265/03
265/41 Sopro OB 265/41
265/24 Sopro OB 265/24
Narożnik 900 zewnętrzny2)
Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

265/03

265/41

265/24

Dostawa

Opakowanie 1 szt.

265/05 Sopro OB 265/05*
265/42 Sopro OB 265/42*
265/26 Sopro OB 265/26*
Narożnik 900 wewnętrzny2)
Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

265/05

265/42

265/26

Dostawa

Opakowanie 1 szt.

265/07 Sopro OB 265/07*
265/43 Sopro OB 265/43*
265/28 Sopro OB 265/28*
Narożnik 1350 zewnętrzny2)
Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

265/07

265/43

265/28

Dostawa

Opakowanie 1 szt.

265/09 Sopro OB 265/09*
265/44 Sopro OB 265/44*
265/30 Sopro OB 265/30*
Narożnik 1350 wewnętrzny2)
Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

265/09

265/44

265/30

Dostawa

Opakowanie 1 szt.

265/11 Sopro OB 265/11
265/45 Sopro OB 265/45
265/32 Sopro OB 265/32
Łącznik zatrzaskowy
do okapników OB
Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

265/11

265/45

265/32

Dostawa

Opakowanie 5 szt.

265/15 Sopro OB 265/15
265/16 Sopro OB 265/16
265/14 Sopro OB 265/14
Komplet zakończeń
do okapników OB
(lewy i prawy)

Nr kat.
Dostawa

100

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

265/15

265/16

265/14

Opakowanie 2 szt.

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie. Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia

1)

Opakowanie zbiorcze okapników zawiera następujące elementy montażowe: 8 kołków + 8 wkrętów + 4 poziome łączniki dylatacyjne

2)

Opakowanie zawiera narożnik i elementy montażowe: 2 kołki + 2 wkręty + 1 poziomy łącznik dylatacyjny

15. Profile tarasowo-balkonowe

Profile Sopro PT są przystosowane do mocowania systemów rynnowych wraz z hakami firm Gamrat i Marley.
Produkty sprzedawane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych, z wyjątkiem narożników.

266/01 Sopro PT 266/01*
266/40 Sopro PT 266/40*
266/22 Sopro PT 266/22*
Profil tarasowo-balkonowy
(200 cm)1)

• Możliwość montażu rynny
• W opakowaniu "szablon montażowy” do wykonania wgłębienia na
profil w warstwie jastrychu lub szpachli

Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

266/01

266/40

266/22

Dostawa

266/03 Sopro PT 266/03*
266/41 Sopro PT 266/41*
266/24 Sopro PT 266/24*
Narożnik 900 zewnętrzny2)

Opakowanie 2 szt. x 2 mb.

• Możliwość montażu rynny

Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

266/03

266/41

266/24

Dostawa

266/05 Sopro PT 266/05*
266/42 Sopro PT 266/42*
266/26 Sopro PT 266/26*
Narożnik 900 wewnętrzny2)

Opakowanie 1 szt.

• Możliwość montażu rynny

Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

266/05

266/42

266/26

Dostawa

266/07 Sopro PT 266/07*
266/43 Sopro PT 266/43*
266/28 Sopro PT 266/28*
Narożnik 1350 zewnętrzny2)

Opakowanie 1 szt.

• Możliwość montażu rynny

Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

266/07

266/43

266/28

Dostawa

266/09 Sopro PT 266/09*
266/44 Sopro PT 266/44*
266/30 Sopro PT 266/30*
Narożnik 1350 wewnętrzny2)

Opakowanie 1 szt.

• Możliwość montażu rynny

Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

266/09

266/44

266/30

Dostawa

Opakowanie 1 szt.

266/11 Sopro PT 266/11*
266/45 Sopro PT 266/45*
266/32 Sopro PT 266/32*
Łącznik zatrzaskowy
do profili PT

Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

266/11

266/45

266/32

Dostawa

Opakowanie 1 szt.

266/15 Sopro PT 266/15*
266/16 Sopro PT 266/16*
266/14 Sopro PT 266/14*
Komplet zakończeń
do profili PT (lewy i prawy)

Nr kat.

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

266/15

266/16

266/14

Dostawa

Opakowanie 2 szt.

266/13 Sopro PT 266/13*
266/46 Sopro PT 266/46*
266/34 Sopro PT 266/34*
Hak podrynnowy
Nr kat.
Dostawa

szary

grafitowy

ciemnobrązowy

266/13

266/46

266/34

Opakowanie 4 szt. + 8 wkrętów

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie. Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia

1)

Opakowanie zbiorcze okapników zawiera następujące elementy montażowe: 8 kołków + 8 wkrętów + 4 poziome łączniki dylatacyjne

2)

Opakowanie zawiera narożnik i elementy montażowe: 2 kołki + 2 wkręty + 1 poziomy łącznik dylatacyjny
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16. Narzędzia
075 Sopro packa
specjalna
do fugowania

Nr kat.

Forma dostawy

075

Pojedynczo

Nr kat.

Forma dostawy

080
088
083

Pojedynczo

Nr kat.

Forma dostawy

084

Pojedynczo

080 Sopro packa
do zmywania
fug epoksydowych
088 Sopro gąbka
gruba do
zmywania fug
epoksydowych
083 Sopro gąbka
drobna do
zmywania fug
epoksydowych

084 Sopro gąbka
wiskozowa
do zmywania
fug epoksydowych

NOWOŚĆ

086 Sopro 086*
System do precyzyjnego
układania płyt wielkoformatowych

NOWOŚĆ
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System do równego układania okładzin ceramicznych i kamiennych
na ścianach i podłogach. Zastosowanie systemu umożliwia precyzyjne
układanie płyt w jednej płaszczyźnie. Gwintowane wsporniki zabudowywane są w zaprawie klejowej przed ułożeniem płyt. Specjalne podkładki zapobiegają ścieraniu się nakrętek, zadrapaniom i innym uszkodzeniom na powierzchni płyty.

Nr kat.

Forma dostawy

086

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

Nr kat.

Forma dostawy

085

Pojedynczo

085 Sopro kielnia
murarska
180 mm

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

16. Narzędzia
NOWOŚĆ

013 Sopro 013*
Ściereczka do zmywania
i kształtowania fug

Delikatna ściereczka, modyfikowana termicznie, szczególnie zalecana do
zmywania i kształtowania wąskich fug w szczelinach spoinowych płyt
wielkoformatowych. Zastosowanie ściereczki umożliwia precyzyjne wygładzenie fugi, bez efektu jej wymywania.

Nr kat.

Forma dostawy

013

5 szt. w kartonie

Nr kat.

Forma dostawy

095

Pojedynczo

Nr kat.

Forma dostawy

076

Pojedynczo

Nr kat.

Forma dostawy

092

Pojedynczo

Nr kat.

Forma dostawy

093

Pojedynczo

Nr kat.

Forma dostawy

012

Pojedynczo

095 Sopro packa
do fugowania

076 Sopro packa
do zmywania
fug

092 Sopro wiadro
do zmywania
fug

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

093 Sopro wiadro
z podziałką 10 l

012 Sopro wiadro
do mieszania 30 l

*

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
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17. System renowacyjny I

Układanie płytek na starych, nośnych okładzinach
ceramicznych
Podłoże
Stara okładzina ceramiczna

Gruntowanie podłoża

Sopro HPS 673
Podkład gruntujący
do podłoży niechłonnych

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro No.1 extra lub Sopro FKM® XL

lub

Fugowanie
Sopro DF 10®
Design Fuga Flex 1-10 mm
lub
Sopro Saphir®
Fuga perłowa 1-6 mm
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Sopro Silicon
Silikon sanitarny

17. System renowacyjny II

Układanie płytek na starych, uszkodzonych podłożach
Podłoże
Resztki kleju do wykładzin
dywanowych i PCV

Pęknicia w jastrychu zszyte
żywicą Sopro GH 564

Gruntowanie podłoża
Sopro HPS 673
Podkład gruntujący
do podłoży niechłonnych

Sopro GD 749
Podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

Szpachlowanie
Sopro FS 45
Sopro FS 15 plus
Szpachla samopoziomująca Szpachla samopoziomująca
grubowarstwowa 5 - 70 mm 2 - 150 mm

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro No.1 extra lub Sopro FKM® XL

lub

Fugowanie
Sopro DF 10®
Design Fuga Flex 1-10 mm
lub
Sopro Saphir®
Fuga perłowa 1-6 mm

Sopro Silicon
Silikon sanitarny
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17. System renowacyjny III

Układanie płytek na podłożach krytycznych
Podłoże
Popękany jastrych

Podłoga drewniana

Przygotowanie podłoża
Sopro GD 749
Podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

Sopro HPS 673
Podkład gruntujący
do podłoży niechłonnych

Przyklejanie

od 2

mm

od 7

mm
Sopro No.1 400 extra
Multifunkcyjna,
wysokoelastyczna,
odkształcalna
zaprawa klejowa S1

Warstwa oddzielająca
Sopro FDP 558
Płyty ocieplająco-wygłuszające

Przyklejanie

Fugowanie

Sopro No.1 400 extra
Multifunkcyjna,
wysokoelastyczna,
odkształcalna
zaprawa klejowa S1

Sopro DF 10®
Design Fuga Flex 1-10 mm
lub
Sopro Saphir®
Fuga perowa 1-6 mm

Zalety płyt Sopro FDP 558
●

●
●

106

płyta odcinająca i usztywniająca stosowana
na odkształcalnych podłożach
izolacja termiczna i akustyczna
redukcja naprężeń z podłoża

17. System renowacyjny IV

Układanie płytek na elektrycznych matach grzewczych
Podłoże
Jastrych

Przygotowanie podłoża

Sopro GD 749
Podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
na jastrychu
Sopro No.1 extra lub Sopro FKM® XL

lub

Warstwa oddzielająca
Sopro FDP 558
Płyty ocieplająco-wygłuszające

Elektryczna mata grzewcza
Warstwa szpachlowa i grzebieniowa
Sopro No.1 extra lub Sopro FKM® XL

lub

Fugowanie
Sopro DF 10® Design Fuga Flex 1-10 mm
lub Sopro FL plus Fuga elastyczna plus 2-20 mm

lub
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17. System FKM XL® 444

Uniwersalne zastosowanie zaprawy klejowej
cienko-, średniowarstwowej lub półpłynnej
oraz do szpachlowania
Podłoże
Stara okładzina ceramiczna

Stabilne podłoże drewniane

Przygotowanie podłoża
Sopro HPS 673
Podkład gruntujący
do podłoży niechłonnych

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa

Zaprawa
cienkowarstwowa

Zaprawa
półpłynna

Sopro FKM® XL
Multifunkcyjna,
wysokoelastyczna,
odkształcalna,
super lekka
zaprawa klejowa S1

Fugowanie

Sopro DF 10®
Design Fuga Flex
1-10 mm

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa

Zaprawa
średniowarstwowa

Zaprawa
cienkowarstwowa

Sopro FKM® XL
Multifunkcyjna,
wysokoelastyczna,
odkształcalna,
super lekka
zaprawa klejowa S1

Podłoże

Szpachlowanie
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Beton
(nie wymaga
gruntowania)

Szpachlowanie
wyrównujące
Sopro FKM® XL

17. System FKM® Silver 600

Uniwersalne zastosowanie zaprawy klejowej,
szybkowiążącej do wszystkich rodzajów okładzin
ceramicznych i kamiennych
Podłoże
Jastrych anhydrytowy

Jastrych cementowy

Przygotowanie podłoża

Sopro GD 749
Podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

Zaprawa
cienkowarstwowa

Zaprawa
półpłynna

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa

Sopro FKM® Silver
Wysokoelastyczna,
srebrna zaprawa klejowa

Fugowanie
Sopro DF 10® Design Fuga Flex 1-10 mm
lub Sopro FL plus Fuga elastyczna plus 2-20 mm

lub

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa

Zaprawa
cienkowarstwowa
Sopro FKM® Silver
Wysokoelastyczna,
srebrna zaprawa klejowa

Zaprawa
średniowarstwowa
Szpachlowanie

Przygotowanie podłoża

Sopro GD 749
Podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

Podłoże
Jastrych cementowy
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17. System do układania płyt z konglomeratu

Układanie płyt odkształcalnych lub okładzin
poddawanych wysokim obciążeniom
Podłoże
Jastrych

Przygotowanie podłoża

Sopro GD 749
Podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

Wyrównanie podłoża

SoproDur® HF-S
Szpachla
samopoziomująca
- wysokowytrzymała

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa

SoproDur® HF 264
Wielofunkcyjna
zaprawa klejowa
– wysokowytrzymała

Fugowanie

Sopro TF+
Fuga wąska 1-10 mm
- wysokowytrzymała
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17. System uszczelniania łazienek

Trwała ochrona przeciwwilgociowa pod okładzinami
ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych
Podłoże
Płyty gipsowo-włóknowe

Przygotowanie podłoża

Sopro GD 749
Podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

jąca
czelnia
z
s
u
a
tw
1. wars

Uszczelnianie

Wyposażenie

Sopro FDF 525
Folia w płynie

Taśmy i uszczelki Sopro:
DBF 638, EDE, EDMB 082,
DWF 089

jąca
czelnia
z
s
u
a
tw
2. wars
Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro FF 450 lub FF 450 extra

lub

Fugowanie
Sopro DF 10®
Design Fuga Flex 1-10 mm
lub
Sopro Saphir®
Fuga perowa 1-6 mm

Sopro Silicon
Silikon sanitarny
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17. System uszczelniania tarasów i balkonów

Układanie płytek ceramicznych
na tarasach i balkonach
Podłoże
Podłoże z ukształtowanym spadkiem min. 1,5% (wykonanie
spadku szpachlą Sopro RAM 3® na świeżej warstwie
emulsji sczepnej Sopro HE 449

Uszczelnianie

Wyposażenie

Sopro DSF® 523
lub Sopro DSF® 423

Taśmy i uszczelki Sopro:
DBF 638, EDE, EDMB 082,
DWF 089

1 mm
ć min.
ś
o
b
u
r
ąca - g
zelniaj
c
z
s
u
stwa
1. war
mm
min. 1
ć
ś
o
b
u
a - gr
lniając
e
z
c
z
s
stwa u
2. war

Profile / okapniki tarasowo-balkonowe
Sopro OB 265
System okapników
balkonowo-tarasowych

Sopro PT 266
System profili
tarasowo-balkonowych

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro No.1 extra lub Sopro MEG 665

lub

Fugowanie
Sopro DF 10®
Design Fuga Flex 1-10 mm
lub Sopro FL plus
Fuga elastyczna plus 2-20 mm

lub
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Sopro Silicon
Silikon sanitarny

17. System uszczelniania tarasów i balkonów

Układanie płytek ceramicznych
w niskiej temperaturze min. + 5ºC
Podłoże
Powierzchnia betonowa w obszarze zewnętrznym (wykonanie spadku szpachlą Sopro RAM 3® na świeżej warstwie emulsji Sopro HE 449)

Uszczelnianie

1. warstwa uszczelnienia - grubość min. 1 mm
Sopro TDS 823
Elastyczna zaprawa
uszczelniająca
szybkowiążąca - turbo

2. warstwa uszczelnienia - grubość min. 2 mm

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa

Sopro MEG 666
Wysokoelastyczna,
wysokoodkształcalna,
dwukładnikowa
zaprawa klejowa
szybkowiążąca S2

Fugowanie

Struktura zaprawy
Sopro MEG 666
Sopro FL plus
Fuga elastyczna
plus 2-20 mm
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17. System renowacyjny V

Uszczelnienie balkonów i tarasów z warstwą
odcinająco-uszczelniającą Sopro AEB® plus
na istniejącej okładzinie ceramicznej
Podłoże
Jastrych

Stara okładzina ceramiczna

Przygotowanie podłoża
Sopro GD 749

Sopro HPS 673

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro MEG 665

Sopro MEG 666

Uszczelnianie
Mata Sopro AEB® plus 639, taśma Sopro AEB® 641,
klej Sopro Racofix® RMK 818 lub Sopro TDS 823

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro MEG 665

Sopro MEG 666

Fugowanie
Sopro DF 10®
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Sopro FL plus

17. System AEB®

Układanie płytek w pomieszczeniach na podłożach
krytycznych z warstwą uszczelniająco - odcinającą
Podłoże
Pyta gipsowo-kartonowa

Przygotowanie podłoża
Sopro GD 749
Podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro No.1 400 extra
Multifunkcyjna,
wysokoelastyczna, odkształcalna
zaprawa klejowa S1

Uszczelnianie
Mata Sopro AEB® 640, uszczelki Sopro AEB®
112/129/130/133, klej Sopro Racofix® WB 588
lub Sopro TDS 823

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro No.1 400 extra
Multifunkcyjna,
wysokoelastyczna, odkształcalna
zaprawa klejowa S1

Fugowanie
Sopro DF 10® Design Fuga Flex 1-10 mm
lub Sopro Saphir® Fuga perowa 1-6 mm

lub
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17. System uszczelniania basenów

Układanie płytek ceramicznych w niecce basenowej
i na powierzchniach okołobasenowych
Podłoże
Ściany i dno betonowej niecki

Przygotowanie podłoża
Sopro GD 749
Podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro No.1 400 extra
Multifunkcyjna,
wysokoelastyczna, odkształcalna
zaprawa klejowa S1

Szpachlowanie
Sopro RAM 3®
Szpachla wyrównawcza
i renowacyjna

Uszczelnianie
Sopro DSF®523, Sopro DSF®423 lub Sopro TDS 823

1. warstwa uszczelnienia

2. warstwa uszczelnienia
3. warstwa uszczelnienia

(zalecana w obszarach podwodnych)

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro No.1 400 extra
Multifunkcyjna,
wysokoelastyczna, odkształcalna
zaprawa klejowa S1

Fugowanie
Sopro TF+ Fuga wąska 1-10 mm - wysokowytrzymała
lub Sopro TFb Fuga szeroka 3-30 mm - wysokowytrzymała

lub
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17. Chemoodporny system uszczelniania
basenów i pomieszczeń przemysłowych

Chemoodporne powłoki uszczelniające
pod płytkami ceramicznymi, np. w basenach
lub kuchniach przemysłowych
Podłoże
Jastrych cementowy, tynk lub zaprawa wyrównawcza

Epoksydowy podkład
gruntujący posypany
piaskiem

Przygotowanie podłoża
Sopro EPG 522 Epoksydowy podkład gruntujący
z posypką z piasku kwarcowego Sopro QS 507

1. warstwa uszczelniająca

2. warstwa uszczelniająca
z posypką z piasku kwarcowego

Uszczelnianie
Sopro PU-FD Elastyczna powłoka uszczelniająca
z posypką z piasku kwarcowego Sopro QS 511

Warstwa grzebieniowa
Sopro DBE 500 Klej epoksydowy

Fugowanie
Sopro FEP 604 lub Sopro TFb oraz SoproDur® HF-D 817

lub
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17. System Sopro Design Fuga Flex

Fugi nowej generacji do wszystkich rodzajów okładzin,
zapewniające estetyczne i trwałe spoiny
Fugowanie
Sopro DF 10® Design Fuga Flex 1-10 mm

Fugowanie z brokatem
Sopro DF 10® Design Fuga Flex 1-10 mm
+ srebrny Brokat Sopro 1020

Fugowanie
Sopro DF 10® Design Fuga Flex 1-10 mm

118

17. System układania kamienia naturalnego
- metoda cienkowarstwowa

Układanie jasnych kamieni naturalnych
Podłoże
Jastrych lub tynk

Przygotowanie podłoża
Sopro GD 749 Podkład gruntujący do podłoży chłonnych

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro No. 1 996 lub Sopro FF 455

lub

Fugowanie
Design Fuga Flex Sopro DF 10®

Sopro MarmorSilicon Silikon do kamieni naturalnych
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17. System wygłuszająco-odcinający

Wygłuszanie i odcinanie pod okładzinami
ceramicznymi i z kamienia naturalnego
Podłoże
Istiniejąca okładzina
ceramiczna

Beton

Przygotowanie podłoża
Sopro HPS 673
Podkład gruntujący
do podłoży niechłonnych

Sopro GD 749
Podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

Szpachlowanie
Sopro FS 45

Sopro FS 15 plus

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro FKM® XL

Sopro FKM® Silver

Warstwa wygłuszająco-odcinająca
Sopro TEB 664 Mata wygłuszająco-odcinająca

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro FKM® XL

Sopro FKM® Silver

Fugowanie
Sopro DF 10® Design Fuga Flex 1-10 mm
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17. System układania płyt na jastrychach
anhydrytowych

Montaż wielkoformatowych okładzin gresowych
na jastrychach anhydrytowych
Podłoże
Zeszlifowany i odkurzony jastrych anhydrytowy

Przygotowanie podłoża
Sopro MGR 637 Multigrunt lub Sopro EPG 522
Epoksydowy podkład gruntujący z posypką z piasku kwarcowego 0,4-0,8 mm Sopro QS 511

lub

Warstwa kontaktowa i grzebieniowa
Sopro FKM® XL
Multifunkcyjna, wysokoelastyczna,
odkształcalna, super lekka
zaprawa klejowa S1

Fugowanie
Design Fuga Flex 1-10 mm Sopro DF 10®
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17. System FEP plus

Dekoracyjne fugowanie mozaiki szklanej, z możliwym
zastosowaniem brokatu
Fugowanie
Sopro FEP plus Fuga epoksydowa plus 2-12 mm

Fugowanie
Sopro FEP plus Fuga epoksydowa plus 2-12 mm
+ srebrny Brokat Sopro 1020

Fugowanie
Sopro FEP plus Fuga epoksydowa plus 2-12 mm
+ złoty Brokat Sopro 1020
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17. System na bazie kleju poliuretanowego

Niezawodne układanie kamienia naturalnego
na podłożu metalowym
Podłoże
Metal

Warstwa przyczepna i kontaktowa
Sopro PUK 503 Klej poliuretanowy

Fugowanie
Sopro DF 10® Design Fuga Flex 1-10 mm

lub Sopro FL plus Fuga elastyczna plus 2-20 mm
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17. System uszczelnień bitumicznych

Hydroizolacja ścian piwnic i fundamentów z zastosowaniem grubowarstwowych powłok bitumicznych
Podłoże
Mur z bloczków betonowych

Przygotowanie podłoża
Sopro KDG 751 Podkład gruntujący bitumiczny

Uszczelnianie
Sopro KSP 652
Bitumiczna masa
uszczelniająca

1. warstwa uszczelnienia

Sopro KD 754
Bitumiczna masa uszczelniająca - dwuskładnikowa

1. warstwa uszczelnienia

Siatka zbrojąca
Siatka zbrojąca Sopro KDA 662 ułożona w pierwszej
warstwie

2. warstwa uszczelnienia

2. warstwa uszczelnienia

Warstwa drenażowa i ochronna
Sopro KDS 663 Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych

Faseta
Sopro RAM 3®

Izolacja pozioma / cokół
Sopro ZR Turbo XXL lub Sopro DSF® 523 / Sopro TDS 823
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17. System renowacji betonu

Naprawa skorodowanych elementów żelbetowych
i powierzchni betonowych
Podłoże
Uszkodzony beton ze skorodowaną stalą zbrojeniową;
usunąć luźny beton, oczyścić stal zbrojeniową

Zabezpieczenie antykorozyjne
Sopro Repadur KS 850 Zaprawa cementowa antykorozyjna

Warstwa szczepna
Sopro Repadur MH 851 Zaprawa szczepna

Uzupełnianie ubytków betonu
Sopro Repadur 50 852
Zaprawa do uzupełniania ubytków betonu

Wykończenie powierzchni
Sopro Repadur 5 853 Szpachla drobnoziarnista
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17. System drenażowy do układania płyt kamiennych

Układanie i fugowanie łamanych płyt kamiennych
w obszarach zewnętrznych
Podłoże
Jastrych cementowy lub beton

Uszczelnianie
Sopro DSF® 523 Elastyczna zaprawa uszczelniająca
jednoskładnikowa

1. warstwa uszczelnienia

2. warstwa uszczelnienia

Uszczelnianie
Sopro DRM 653
Mata drenażowa

Sopro DM 610
Zaprawa drenażowa

Warstwa przyczepna i kontaktowa
Sopro HSF 748 Zaprawa szczepna elastyczna

Fugowanie
Sopro TNF Fuga z trasem do kamienia naturalnego 5 – 40 mm
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17. System układania betonowej kostki brukowej

Układanie i fugowanie kostki brukowej
w przypadku średniego lub wysokiego obciążenia
Warstwa drenażowa
Sopro DM 610 Zaprawa drenażowa

Warstwa przyczepna i kontaktowa
Sopro HSF 748 Zaprawa szczepna elastyczna

Fugowanie
Sopro BSF Fuga do nawierzchni brukowych i z płyt
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17. Wysokowytrzymały system układania
kostki brukowej

Układanie i fugowanie kostki brukowej
w przypadku średniego lub wysokiego obciążenia
Podłoże
Beton

Warstwa przyczepna i kontaktowa
Sopro HSF 748 Zaprawa szczepna elastyczna

Warstwa drenażowa
Sopro DM 610 Zaprawa drenażowa

Warstwa przyczepna i kontaktowa
Sopro HSF 748 Zaprawa szczepna elastyczna

Fugowanie
Sopro PFM Zaprawa do fugowania kostki brukowej
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17. System drenażowy do układania kostki brukowej

Wodoprzepuszczalne układanie i fugowanie
kostki brukowej w przypadku lekkiego
i średniego obciążenia
Podłoże
Zagęszczony żwir

Warstwa drenażowa
Sopro DM 610 Zaprawa drenażowa

Warstwa przyczepna i kontaktowa
Sopro HSF 748 Zaprawa szczepna elastyczna

Fugowanie
Sopro PF
Jednoskładnikowa fuga
do kostki brukowej

Sopro EPF
Fuga epoksydowa,
dwuskładnikowa
do kostki brukowej
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Zrównoważone budownictwo

Członek

Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa
Zrównoważonego

Dynamiczny rozwój sektora budowlanego i deweloperskiego niesie za sobą istotne zmiany
w podejściu do każdej nowo powstałej inwestycji. Projektanci, inżynierowie i architekci kładą
coraz większy nacisk na szereg zmiennych, które zagwarantują budynkowi spełnienie restrykcyjnych zasad zrównoważonego rozwoju i proekologicznego podejścia do tematu budownictwa, a co za tym idzie zdobycia punktów, umożliwiających otrzymanie prestiżowych certyfikatów LEED, BREEAM oraz DGNB.
Temat ekologii i zrównoważonego rozwoju jest dla nas szczególnie ważny. Chemia budowlana
to bowiem cichy strażnik każdego budynku, który musi być przede wszystkim bezpieczny. Nasze produkty
przyczyniają się do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań łączących korzystne efekty ekonomiczne
z dbałością o zdrowie i komfort użytkowników biur i budynków publicznych, a także do poprawy istniejących oraz kształtowania nowych, korzystnych warunków pracy.

Zrównoważone budownictwo
Temat zrównoważonego budownictwa to ostatnio szeroko omawiana kwestia, zwłaszcza w kontekście
współczesnej architektury, podejmowanych inwestycji budowlanych i ich wpływie na kondycję środowiska
czy tkankę miejską. Celem zrównoważonego budownictwa jest takie projektowanie i dobór takich rozwiązań materiałowych czy konstrukcyjnych, które nie tylko poprawią komfort i warunki życia użytkowników
budynków, ale przełożą się również na stan środowiska. Dbałość o środowisko naturalne poprzez ograniczenie zużycia energii, wykorzystanie zasobów energii odnawialnej czy zminimalizowanie emisji negatywnych związków do atmosfery daje bieżące, jak i perspektywiczne efekty w trosce o zdrowie i komfort –
zarówno swoje, jak i przyszłych pokoleń.
Zrównoważone budownictwo zaczyna się więc od projektu inwestycji, który ma kluczowy wpływ na przyszłe
koszty eksploatacyjne, otaczające środowisko oraz to, jak szybko zwrócą się koszty poniesione we wstępnych
etapach wykonawczych. Wartość takiego projektu, pod kątem szeroko rozumianej ekologii i ekonomii, oceniamy głównie na podstawie materiałów i komponentów, które bezpośrednio prowadzą do ograniczenia
zużycia energii, wody oraz unikania związków szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego.
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Punkty dla świadomego i odpowiedzialnego inwestora
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To, czy budynek pretenduje do miana ekologicznego, można stwierdzić niemal na pierwszy rzut oka.
To, czy faktycznie nim jest, określają jednak systemy weryfikacji i certyfikacji LEED oraz BREEAM.
Leadership in Energy and Enviromental Design, znany szerzej jako LEED (certyfikat amerykański), to wysoce
kompleksowy, wielokryterialny system certyfikacyjny, który ocenia dostosowanie nowo powstających
budynków do standardów zrównoważonego ekologicznie rozwoju. Pozwala zweryfikować czy konkretna
inwestycja została wykonana z wykorzystaniem przyjaznych, bezpiecznych materiałów i technik budowlanych, które mają bezpośredni wpływ na oszczędność zasobów naturalnych, wydajność energetyczną czy
poziom emisyjności szkodliwych związków do atmosfery. Poszczególne elementy, które podlegają ocenie,
tworzą składową ostatecznego wyniku, klasyfikując projekt na czterech poziomach: certyfikowany, srebrny,
złoty, platynowy. Wiele produktów Sopro posiada prestiżową klasyfikację LEED, a ich wykorzystanie przyczynia się do zwiększenia punktacji certyfikacyjnej obiektu, starającego się o to wyróżnienie. Są to między
innymi zaprawy klejowe (np. No. 1), zaprawy fugowe (np. DF 10®, FL plus, Saphir®, FEP plus), silikony, produkty systemu uszczelnień (np. DSF® 523, taśmy, maty uszczelniające) i wiele innych.
Dodatkowo, wymienione produkty spełniają wszelkie wymagania niemieckiego Stowarzyszenia DGNB,
które opracowało Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego, będący wielokryterialnym systemem stanowiącym kompleksowe narzędzie planowania i oceny obiektów w kontekście standardów zrównoważonego rozwoju. Ocena budynków odbywa się w sześciu obszarach: ekologia, ekonomia, czynnik społeczno-kulturowy, technologie, procesy produkcyjne i lokalizacja. System certyfikacji zakłada dwa wymagania krytyczne, z czego jedno związane jest bezpośrednio z rozwiązaniami z zakresu chemii budowlanej, gdyż
dotyczy ilości lotnych związków organicznych w powietrzu.
Do oceny budynku pod względem ekologii i efektywności służy również brytyjski system BREEAM – BRE
Environmental Assessment Method. Certyfikat ten ocenia znaczenie większy zakres kategorii związanych
z wpływem na środowisko, między innymi zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy, komfort
użytkowników, zużycie energii, lokalizację i transport do i z budynku, gospodarkę wodno-ściekową, wykorzystane materiały, gospodarkę odpadami, wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologię, ochronę przed
emisją zanieczyszczeń i innowacyjność.

Bezpieczeństwa nigdy za wiele – klasyfikacja EMICODE®
Chemia budowlana, fundament każdej inwestycji, wymaga szczególnej troski i odpowiedzialnego podejścia do norm, które powinna spełniać. Jej skład ma bowiem wpływ na zdrowie i komfort przyszłych użytkowników budynków.
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Zrównoważone budownictwo

Nasze zaangażowanie w zrównoważone i ekologiczne budownictwo potwierdzają wysokiej jakości produkty, a działania ekologiczne rozpoczynają się już na etapie opracowywania receptur. Przy wyborze surowców pierwszeństwo otrzymują te, których emisje lub potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska
są znacznie zredukowane albo są ich całkowicie pozbawione. Tak, jak w przypadku poszczególnych elementów budowlanych można zbadać ich proekologiczność, tak w przypadku chemii budowlanej można
postawić wyraźną granicę między produktem bezpiecznym, a tym, który może budzić wątpliwości. Służy
do tego klasyfikacja EMICODE® wg GEV (Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji produktów do układania
okładzin wierzchnich, klejów i materiałów budowlanych) dostarczająca informacje na temat stopnia emisji
szkodliwych dla zdrowia, lotnych związków organicznych, LZO (ang. VOC - volatile organic compounds).
Lotne związki organiczne to duża grupa substancji organicznych, zawierających atomy tlenu, wodoru, fluoru, chloru, siarki, azotu, bromu, które, jeśli znajdą się w powietrzu, powodują szereg negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi. Uaktywniają się zwłaszcza jako uboczne produkty w wielu procesach
przemysłowych, stąd w wielu krajach świata kładzie się rygorystyczny nacisk na normy ograniczające emisję LZO do środowiska, poprzez szczegółowe określenie dopuszczalnej zawartości LZO w produktach oraz
zaostrzenie standardów emisyjnych podczas ich prac produkcyjnych.
Materiały okładzinowe, oznaczone chronionym prawem znakiem towarowym EMICODE® w klasie EC2,
EC1 lub EC1PLUS, nie zawierają rozpuszczalników i pod względem zachowania emisyjnego są produktami
o niskim (EC2) lub bardzo niskim poziomie emisji (EC1 i EC1PLUS). Symbol „R” (= regulowany) w oznaczeniu EMICODE® został wprowadzony dla produktów, które charakteryzują się bardzo niskim poziomem
emisji, ale podczas obróbki wymagają zastosowania środków ostrożności zgodnie z zasadami BHP – np.
produkty zawierające cement podczas stosowania wymagają użycia rękawic i okularów ochronnych.
Przebadane produkty zapewniają tym samym najwyższy poziom bezpieczeństwa dla ludzkiego
zdrowia poprzez wpływ na zachowanie czystego powietrza w pomieszczeniach. W trosce o środowisko i zdrowie użytkowników dbamy, by produkty Sopro zachowywały jak najniższą wartość maksymalną LZO, odbiegającą nawet od dolnej granicy dopuszczalnego poziomu LZO, przewidzianego w ustawie o ochronie środowiska. W niemal wszystkich grupach produktowych oferowane są wyroby certyfikowane pod względem niskiej emisji - rozpoczynając od preparatów gruntujących, poprzez uszczelnienia,
masy szpachlowe, maty odcinające i izolujące, kleje, kończąc na fugach.

Dbałość o środowisko

ETA

DANMARK

Firma Sopro zaangażowana jest w wytwarzanie przyjaznych dla środowiska produktów i rozwiązań, wdrażając przy tym jednocześnie efektywne i zarazem ekonomiczne procedury. Różnorodnością działań od lat
przekonuje, że sukces ekonomiczny w żadnym razie nie musi odbywać się kosztem natury czy przyszłych
pokoleń. Takie myślenie perspektywiczne niesie za sobą wiele korzyści. Oparcie projektu na produktach
wysoko cenionych przez instytucje certyfikujące, pozwala bowiem na zgromadzenie wystarczającej ilości
punktów, by cieszyć się prestiżowym, oficjalnym wyróżnieniem oraz świadomością dołożenia swojej
„cegiełki” do przyjaznego, zielonego budownictwa.
Analiza trendów rodzimego budownictwa wskazuje, że do rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych
najczęściej przekonuje inwestorów rzetelna kalkulacja kosztów eksploatacji w zestawieniu z koniecznymi
nakładami finansowymi. Choć koszty budowy ekologicznych budynków przewyższają tradycyjne rozwiązania, to zwracają się one w ciągu kilku lat od poczynionych inwestycji. Szacuje się, że budynki spełniające
wymagania ośrodków certyfikujących, nadających im miano „ekologicznych”, potrafią zaoszczędzić
do 50% energii, 40% wody, a także obniżyć emisję szkodliwych gazów nawet do 30-40%. Dostosowanie
projektu do standardów eko to opłacalność, na którą warto zdecydować się już teraz – zwłaszcza w obliczu zachodzących obecnie zmian w przepisach prawnych, wedle których stopniowo będziemy budować
z jeszcze większą troską o wpływ na środowisko. Należy podkreślić, że budowanie zgodne ze standardami
LEED czy BREEAM to nie tylko niepodważalne korzyści ekonomiczne, ale bezcenny spokój związany
z ochroną zdrowia użytkowników.
Niezawodne, ekologiczne produkty, niskoemisyjna chemia budowlana, surowce odnawialne – to klucz
do zapewnienia sobie i otaczającemu środowisku bezpiecznej przyszłości. To dlatego rozwiązania Sopro
są tak chętnie wybierane przez świadomych tego zagadnienia inwestorów.
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Europejska normalizacja dla klejów do okładzin
ceramicznych – PN-EN 12004
Zaprawy cienkowarstwowe do układania okładzin ceramicznych muszą spełniać określone wymagania techniczne. Definiuje je dokładnie
europejska norma EN 12004 (lub norma ISO 13007), która w zależności od rodzaju spoiwa wyróżnia klasy C1 i C2 (kleje cementowe),
D1 i D2 (kleje dyspersyjne) oraz R1 i R2 (kleje na bazie żywic reaktywnych) oraz wybrane dodatkowe właściwości. W normie EN12004
opisane są również parametry S1 i S2 dla zapraw cementowych. Co oznaczają, dowiedzą się Państwo z poniższej informacji.

Kleje cementowe
Przyczepność: klasy C1 i C2 określają przyczepność (EN 12004). Aby zaprawa cienkowarstwowa mogła zostać sklasyfikowana jako
C1, jej przyczepność (wytrzymałość złącza) we wszystkich warunkach składowania musi osiągnąć wartość ≥ 0,5 N/mm2 lub ≥ 1,0 N/mm2
dla klasyfikacji C2, która charakteryzuje się znacznie wyższym poziomem skuteczności. Przyczepność dla klas C1 i C2 badana jest na próbkach, składowanych w różnych warunkach.

Klasa C1

Klasa C2

Przyczepność początkowa w warunkach suchych

≥ 0,5 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie

≥ 0,5 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 0,5 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania

≥ 0,5 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Zarówno zaprawa w klasie C1, jak i C2 wymaga przyczepności ≥ 0,5 N/mm2 po upływie czasu otwartego schnięcia 10 minut dla zapraw
szybkowiążących i 20 minut dla zapraw normalnie wiążących. Dla zapraw szybkowiążących wymagane jest również osiągnięcie przyczepności ≥ 0,5 N/mm2 po 6 godzinach.
Odkształcenie poprzeczne: aby ustalić stopień elastyczności zapraw cementowych, ocenia się je dodatkowo pod kątem odkształcenia
poprzecznego. Zaprawy klasyfikuje się jako S1 i S2 (EN 12004).
W przypadku klasyfikacji S1 odkształcenie poprzeczne musi wynosić co najmniej 2,5 mm i mniej niż 5 mm. Jeżeli wyniesie min. 5 mm
zaprawa jest klasyfikowana jako S2 i może zostać określona jako klej elastyczny o wysokiej wytrzymałości na odkształcenie.

Kleje dyspersyjne
Oznaczenia D1 i D2 zostały zdefiniowane na podstawie wytrzymałości na ścinanie (EN 12004). Wymagania dla wszystkich klejów dyspersyjnych w klasie D1 dotyczące wytrzymałości na ścinanie początkowe i po starzeniu termicznym wynoszą co najmniej 1,0 N/mm2. Aby
klej uzyskał oznaczenie D2 musi dodatkowo wykazać się przyczepnością po zanurzeniu w wodzie nie mniejszą niż 0,5 N/mm2 oraz przyczepnością w podwyższonej temperaturze nie mniejszą niż 1,0 N/mm2. Zarówno klej D1, jak i D2 wymagają przyczepności ≥ 0,5 N/mm2
po upływie czasu otwartego schnięcia, nie krótszym niż 20 minut.

Kleje reaktywne
Oznaczenia R1 i R2 zostały zdefiniowane również jak kleje dyspersyjne na podstawie wytrzymałości na ścinanie (EN 12004). Wymagania
dla klejów reaktywnych w klasie R1 dotyczące wytrzymałości na ścinanie początkowej i po zanurzeniu w wodzie wynoszą co najmniej
2,0 N/mm2. Aby klej uzyskał oznaczenie R2 musi dodatkowo wykazać się wytrzymałością na ścinanie po szoku termicznym nie mniejszą
niż 2,0 N/mm2. Zarówno klej R1, jak i R2 wymagają przyczepności ≥ 0,5 N/mm2 po upływie czasu otwartego schnięcia, nie krótszym
niż 20 minut.

Właściwości dodatkowe
Oznaczenia literami T,E i F definiują dodatkowe właściwości klejów cementowych, dyspersyjnych i reaktywnych.

T

=

thixotrop: oznacza zmniejszoną spływność

E

=

extended open time: oznacza wydłużony czas otwartego schnięcia (odnosi się jedynie do zapraw cementowych i klejów
dyspersyjnych D2)

F

=

fast setting: oznacza szybkie wiązanie (odnosi się jedynie do zapraw cementowych C1/C2)

C2 TE S1
Klej cementowy o przyczepności
powyżej 1,0 N/mm2
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• Zmniejszona spływność maks. 0,5 mm
• Wydłużony czas otwartego schnięcia (przyczepność
≥ 0,5 N/mm2 po upływie czasu otwartego schnięcia,
nie krótszym niż 30 minut).

Odkształcenie poprzeczne powyżej 2,5 mm

Europejska normalizacja dla klejów do okładzin
ceramicznych – PN-EN 12004
Możliwe kombinacje
T

• Zmniejszona spływność maks. 0,5 mm

E

• Wydłużony czas otwartego schnięcia (przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po upływie czasu otwartego schnięcia, nie krótszym niż 30 minut)

TE

• Zmniejszona spływność maks. 0,5 mm
• Wydłużony czas otwartego schnięcia (przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po upływie czasu otwartego schnięcia, nie krótszym niż 30 minut)

F

• Przyczepność początkowa i przyczepność wczesna po min. 6 godzinach ≥ 0,5 N/mm2
• Skrócony czas otwartego schnięcia (przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po upływie czasu otwartego schnięcia, nie krótszym niż 10 minut)

FT

• Przyczepność początkowa i przyczepność wczesna po min. 6 godzinach ≥ 0,5 N/mm2
• Skrócony czas otwartego schnięcia (przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po upływie czasu otwartego schnięcia, nie krótszym niż 10 minut)
• Zmniejszona spływność maks. 0,5 mm

EF

• Wydłużony czas otwartego schnięcia (przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po upływie czasu otwartego schnięcia, nie krótszym niż 30 minut)
• Przyczepność początkowa i przyczepność wczesna po min. 6 godzinach ≥ 0,5 N/mm2

FTE

• Przyczepność początkowa i przyczepność wczesna po min. 6 godzinach ≥ 0,5 N/mm2
• Zmniejszona spływność maks. 0,5 mm
• Wydłużony czas otwartego schnięcia (przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po upływie czasu otwartego schnięcia, nie krótszym niż 30 minut)

Oznaczenie „Flexmörtel” wg niemieckich wytycznych
Wytyczne „Flexmörtel” określają wymagania dla jednoskładnikowych, elastycznych zapraw klejowych.
Jeżeli zaprawa spełnia minimalne wymogi klasyfikacji C2 i równocześnie wykazuje odkształcenie poprzeczne min. 2,5 mm, otrzymuje
dodatkowe oznakowanie rombem „Flexmörtel”.
Gdy zaprawa cementowa spełnia wymagania C2 i S1 normy EN 12004 automatycznie spełnia wymogi niemieckiej dyrektywy dotyczącej
zapraw elastycznych.

Oznaczenie CE
Oznaczeniem CE producent potwierdza zgodność produktu z europejskimi normami zharmonizowanymi. Znak CE dla cienkowarstwowych
zapraw klejowych zgodnie z przepisami prawa stosowany jest od 01.04.2004 roku i pełni rolę „przepustki” w swobodnym przepływie
towarów na terenie Unii Europejskiej. Wymogiem minimalnym jest klasa jakości C1 zgodnie z normą EN 12004.
Zanim produkt zostanie oznaczony znakiem CE, notyfikowana jednostka badawcza musi przeprowadzić badanie, aby potwierdzić, że
spełnia wymagane normą parametry. W każdym oznaczeniu CE określony jest producent, różne sposoby składowania próbek i wyniki.
Zaprawy klejowe Sopro bez wyjątku spełniają wszystkie minimalne wymogi normy.

Uwaga!
Zaprawy klejowe mogą być oznakowane znakiem CE, gdy nie spełniają
minimalnych wymogów klasy C1. Wyjątek ten może wystąpić tylko
w przypadku parametrów przyczepności po starzeniu termicznym i po
cyklach zamrażania i rozmrażania.
Tak oznaczone kleje nie powinny być stosowane w obszarach zewnętrznych.
Zaprawy klejowe, które korzystają z zasady wyjątku, rozpoznają Państwo
po informacji NPD (No Performance Determined = nie oznaczony).
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Europejska normalizacja dla zapraw fugowych
– PN-EN 13888
Zaprawy do spoinowania okładzin ceramicznych muszą spełniać określone wymogi techniczne. Są one zdefiniowane w normie europejskiej EN 13888 (lub norma ISO 13007 część 3), która określa klasyfikację CG1 i CG2 (dla cementowych zapraw fugowych), jak i RG
(dla zapraw fugowych na bazie żywic reaktywnych).

Klasa CG zgodnie z normą EN 13888
Dla klasy CG1 wymaganych jest 8 różnych parametrów, które określają ten rodzaj klasyfikacji zapraw do spoinowania płytek.

CG1
Odporność na ścieranie

≤ 2000 mm³

Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych

≥ 2,5 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania

≥ 2,5 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych

≥ 15 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania

≥ 15 N/mm²

Skurcz

≤ 3 mm/m

Absorpcja wody po 30 minutach

≤5g

Absorpcja wody po 240 minutach

≤ 10 g

CG2 W, CG2 A i CG2 WA (wymagania dodatkowe)
Wysoka odporność na ścieranie (= A)

≤ 1000 mm³

Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach (= W)

≤2g

Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach (= W)

≤5g

Wytrzymałość na zginanie
po przechowywaniu w warunkach
suchych ≥ 2,5 N/mm2

EN 13

Wytrzymałość na ściskanie
po cyklach zamrażania i rozmrażania
≥ 15 N/mm2

88

8

Zg

N-

P

Wytrzymałość na ściskanie
po przechowywaniu w warunkach
suchych ≥ 15 N/mm2

ny z nor
od

m

Wytrzymałość na zginanie
po cyklach zamrażania i rozmrażania
≥ 2,5 N/mm2

Skurcz ≤ 3 mm/m

Wysoka odporność na ścieranie
(= A) ≤ 1000 mm3

Zmniejszona absorpcja wody
po 30 minutach (= W) ≤ 2 g

Zmniejszona absorpcja wody
po 240 minutach (= W) ≤ 5 g

Klasa RG zgodnie z normą EN 13888
Klasyfikacja RG dotyczy zapraw na bazie żywic reaktywnych i stawia im także wysokie wymagania w stosunku do odpowiednich materiałów:
Odporność na ścieranie

≤ 250 mm³

Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych

≥ 30 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych

≥ 45 N/mm²

Skurcz

≤ 1,5 mm/m

Absorpcja wody po 240 minutach

≤ 0,1 g
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Europejska normalizacja dla podkładów podłogowych
(jastrychów) – PN-EN 13813
Podkłady podłogowe (jastrychy) muszą spełniać określone wymogi techniczne. Są one zdefiniowane w normie europejskiej EN 13813,
która określa m. in. klasyfikację według rodzaju użytego spoiwa, wytrzymałości na ściskanie C, wytrzymałości na zginanie F i odporności
na ścieranie A na tarczy Böhme’go.

Klasyfikacja wg normy EN 13813
Międzynarodowe określenia i właściwości
Podkład na bazie cementu

CT Cementitious screed

Podkład na bazie siarczanu wapnia
(anhydrytowy)

CA Calcium sulfate screed

Podkład na bazie żywic syntetycznych

SR Synthetic resin screed

Podkład na bazie spoiw magnezjowych

MA Magnesite screed

Podkład asfaltowy

AS Mastic asphalt screed

Zg

ny z nor
od

Wytrzymałość na zginanie ≥ 7 N/mm²

m

Podkład na bazie cementu

CT-C50-F7-A1 2
-E N

Odporność na ścieranie
≤ 12 cm³/50 cm²

3

P

N

Wytrzymałość na ściskanie
≥ 50 N/mm²

138

1

Klasy wytrzymałości na ściskanie dla podkładów podłogowych
Klasa
w N/mm²

C5

C7

C12

C16

C20

C25

C30

C35

C40

C50

C60

C70

C80

5

7

12

16

20

25

30

35

40

50

60

70

80

Klasy wytrzymałości na zginanie dla podkładów podłogowych
Klasa

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F10

F15

F20

F30

F40

F50

w N/mm²

1

2

3

4

5

6

7

10

15

20

30

40

50

A22

A15

A12

A9

A6

A3

A1,5

22

15

12

9

6

3

1,5

Klasy odporności na ścieranie dla podkładów podłogowych
Klasa
Odporność na ścieranie w cm³/50 cm²

Grupy podkładów podłogowych wg niemieckiej instrukcji TKB-Merkblatt 14*
W zależności od składu i właściwości jastrychy cementowe można podzielić na 4 grupy:

Grupa

Właściwości

Jastrych cementowy szybkowiążący – system
na bazie trzech rodzajów spoiw (SZ-T)

Mieszanka trzech spoiw (cement portlandzki, cement glinowy, siarczan wapnia;
wysokokrystaliczne wiązanie wody, szybkowiążący, szybkoschnący, o niskim skurczu

Jastrych cementowy szybkowiążący – system
na bazie dwóch rodzajów spoiw (SZ-B)

Mieszanka dwóch spoiw (cement portlandzki, cement glinowy;
krystaliczne wiązanie wody, szybkowiążący

Jastrych cementowy normalnie wiążący
z dodatkami

Zredukowana ilość wody, poprawione parametry robocze

Tradycyjny jastrych cementowy

Trudniejsza obróbka, długi czas schnięcia

* Podział na grupy według niemieckiej instrukcji TKB-Merkblatt 14 „Jastrychy cementowe szybkowiążące i jastrychy cementowe z dodatkami” z 11.08.2015.
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Skorowidz produktów

72

EEK 871

Kruszywo do jastrychu epoksydowego

86

Uszczelka ścienna AEB®

72

ELD 458

Dyspersja elektrostatyczna

17

AEB® 130

Uszczelka ścienna AEB®

72

EPF

Fuga epoksydowa dwuskł. do kostki brukowej

46

AEB® 131A

Uszczelka ścienna AEB®

72

EPG 522

Epoksydowy podkład gruntujący

60

AEB® 132

Uszczelka ścienna AEB®

72

ERS 961

Taśma dylatacji brzegowej

85

AEB® 133

Uszczelka ścienna AEB®

72

ESE 548

Płyn do czyszczenia zabrudzeń z żywicy epoksyd.

33

AEB® 148

Taśma uszczelniająca elastyczna AEB®

71

ESG 868

Grunt epoksydowy odcinający

60

AEB® plus 639

Mata uszczelniająco odcinająca

70

FAD 712

Impregnat do fasad i murów

95

AEB® 640

Mata uszczelniająco odcinająca

70

FAS 551

Szpachla samopoziom. do podłoży drewnianych

51

AEB® 641

Taśma uszczelniająca AEB®

71

FBK 372

Uelastyczniona zaprawa klejowa

13

AEB® 642

Narożnik uszczelniający AEB® wewnętrzny

72

FBK 372 extra

Uelastyczniona zaprawa klejowa

13

AEB® 643

Narożnik uszczelniający AEB® zewnętrzny

72

FD 447

Dyspersja uelastyczniająca

17

AEB® 645

Uszczelka podłogowa AEB®

72

FDB 524

Taśma uszczelniająca samoklejąca

69

AMT 468

Szpachla wyrównawcza z trasem

55

FDF 525

Folia w płynie

64

BBS 657

Dodatek przyspieszający wiązanie mas bitum. 1-K

74

FDP 558

Płyty izolacyjne

91

BH 869

Żywica budowlana

83

FEP plus

Fuga epoksydowa plus 2-12 mm

32

BR 711

Intensywny koncentrat czyszczący

98

FEP 604

Fuga epoksydowa wąska specjalna 2-12 mm

32

Brokat Sopro

Dodatek do wybranych fug Sopro

33

FF 450

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa

10

BS 467

Szpachla do betonu

56

FF 450 extra

Elastyczna zaprawa klejowa S1

11

BSF

Fuga do nawierzchni brukowych i z płyt

45

FF 451

Zaprawa klejowa szybkowiążąca

11

C

CA 737

Prep. ochronny do okł. klinkierowych przed fugowaniem

96

FF 455

Elastyczna zaprawa klejowa biała

12

D

DBE 500

Klej epoksydowy

16

FF 457

Elastyczna zaprawa klejowa z trasem

12

DBF 638

Taśma uszczelniająca

69

FFS 719

Impregnat do gresów i fug

95

DF 10®

Design Fuga Flex 1-10 mm

26

FH 867

Środek ułatwiający zmywanie fug do kostki bruk.

96

DM 610

Zaprawa drenażowa

82

FIR 713

Koncentrat czyszczący do gresów

98

DRM 653

Mata drenażowa

82

FKM® XL 444

Wysokoelastyczna, super lekka zaprawa klejowa S1

9

DS 422

Zaprawa uszczelniająca

67

FKM® 600

Wysokoelastyczna, srebrna zaprawa klejowa S1

9

DSF® 423

Elastyczna zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa

63

FL

Fuga szeroka elastyczna z trasem

30

DSF® 523

Elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa

62

FL plus

Fuga elastyczna plus 2-20 mm

28

DWF 089

Uszczelka ścienna z elastycznym kołnierzem

69

FPR 708

Koncentrat do czyszczenia i konserwacji gresów

98

EAH 547

Preparat do zmywania fug epoksydowych

33

FS 15 plus

Szpachla samopoziomująca 2-150 mm

49

EDD 152

Dyble dylatacyjne do jastrychów

84

FS 45

Szpachla samopoziomująca grubowarstwowa

51

EDE 018

Narożnik uszczelniający elastomerowy zewnętrzny

69

FS 714

Impregnat do okładzin chłonnych i fug

95

EDE 019

Narożnik uszczelniający elastomerowy wewnętrzny

69

Fuga Sopro®

Fuga wąska 1-5 mm

30

EDMB 082

Uszczelka elastomerowa podłogowa

69

Gąbka 083

Gąbka drobna do fug epoksydowych (biała)

102

E

AEB® 112

Uszczelka ścienna AEB®

AEB® 129

Strona

Nazwa produktu

B

Nazwa produktu

Strona

Skrót

A

Skrót

F

G

Skorowidz produktów

102

NFS 704

Impregnat do kamieni naturalnych

94

Gąbka gruba (niebieska) do fug epoksydowych

102

NFV 705

Impregnat pogłębiający barwę kamieni naturalnych

94

GD 749

Podkład gruntujący do podłoży chłonnych

57

NSM 550

Szpachla samopoziomująca

52

GH 564

Żywica akrylowa

84

NWP 706

Koncentrat do czyszczenia i konserwacji kam. nat.

97

GM 026

Preparat do kształtowania fug silikonowych

39

O

OB 265

System okapników balkonowo-tarasowych

100

GP 263

Grunt głęboko penetrujący

57

P

P 4050

Podkład do fug silikonowych

38

GR 701

Koncentrat czyszcząco-odtłuszczający

96

Packa 075

Packa specjalna do fugowania

102

HE 449

Emulsja sczepna do szpachli

59

Packa 076

Packa do zmywania fug

103

HFE

Fuga epoksy. do kostki bruk. - wysokowytrzymała

46

Packa 080

Packa do zmywania fug epoksydowych

102

HPS 673

Podkład gruntujący do podłoży niechłonnych

58

Packa 095

Packa do fugowania

103

HSF 748

Zaprawa sczepna elastyczna

59

PER 567

Sznur pod fugi dylatacyjne

38

I

ISA 755

Emulsja bitumiczna

75

PF

Jednoskładnikowa fuga do kostki brukowej

45

K

KD 754

Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa

73

PFM

Zaprawa do fugowania kostki brukowej

44

KDA 662

Siatka zbrojąca

76

PPU 683

Podkład do fugi poliuretanowej Sopro PUD 682

37

KDB 756

Taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych

77

PT 266

System profili tarasowo-balkonowych

101

KDG 751

Podkład gruntujący bitumiczny

75

PUD 682

Fuga dylatacyjna poliuretanowa

37

KDS 663

Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych

76

PU-FD 570

Elastyczna powłoka uszczelniająca do ścian

67

Kielnia 085

Kielnia murarska 180 mm

102

PU-FD 571

Elastyczna powłoka uszczelniająca do podłóg

67

KL 709

Olej do klinkieru

94

PUK 503

Klej poliuretanowy

16

KMB 651

Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 2-K

74

QS 507

Piasek kwarcowy (0,1-0,5 mm)

86

KMT

Zaprawa do klinkieru z trasem (M10)

88

QS 511

Piasek kwarcowy (0,4-0,8 mm)

86

KMT 408

Zaprawa bazowa z trasem do klinkieru (M10)

88

KMT plus

Zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych (M10)

KSP 652

Bitumiczna masa uszczelniająca

N

Gąbka 084

Gąbka wiskozowa do zmywania fug epoksydowych

Gąbka 088

Strona

Nazwa produktu

M

Nazwa produktu

Strona

Skrót

H

Skrót

Q
R

Racofix® RKM 818 Klej montażowy

17

88

Racofix® WB 588 Uszczelniacz hybrydowy uniwersalny

66

73

Racofix® WSM 680 Zaprawa do tamowania przecieków

68

MarmorSilicon Silikon do kamieni naturalnych

36

RAM 3® 454

Szpachla wyrównawcza i renowacyjna

54

MEG 665

Wysokoelast. dwuskł. zaprawa klejowa S2

5

Rapidur® 460

Zaprawa montażowa szybkowiążąca

87

MEG 666

6

Rapidur® B5

Spoiwo szybkowiążące do jastrychów

81

MEG 667

Wysokoelast. dwuskł. zaprawa klejowa S2
szybkowiążąca
Wysokoelast. dwuskł. zaprawa klejowa S2
szybkowiążąca na ściany i podłogi

6

Rapidur® FE 678 Jastrych płynny szybkowiążący

79

MG-Flex® 669

Wysokoelast. jednoskł. zaprawa klejowa S2

5

Rapidur® M1

Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów

80

MG-Flex® 679 XXL Wysokoelast. jednoskł. zaprawa klejowa S2

4

Rapidur® M5

Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów

80

MGR 637

Multigrunt

58

Rapidur® M8

Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów

81

No.1 400

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa S1

7

Repadur 5

Szpachla cementowa drobnoziarnista PCC

90

No.1 400e

Multifunkcyjna odkształcalna zaprawa klejowa S1

7

Repadur 50

Zaprawa do uzupełniania ubytków betonu PCC

89

No.1 404

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa szybkowiążąca S1

8

Repadur KS

Zaprawa antykorozyjna PCC

89

No.1 996

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa biała S1

8

Repadur MH

Zaprawa szczepna PCC

89

Skorowidz produktów

S

Skrót

Nazwa produktu

Strona

RH 646

Żywica poliestrowa

83

RS 462

Szpachla do napraw

RU 632

Nazwa produktu

WE 715

Preparat czyszczący plamy z tłuszczów i wosku

98

55

Wiadro 012

Wiadro do mieszania 30 l

103

Preparat odrdzewiający do kamieni naturalnych

99

Wiadro 092

Wiadro do zmywania fug

103

Saphir®

Fuga perłowa 1-6 mm

24

Wiadro 093

Wiadro z podziałką 10 l

103

SB 113

Taśma ochronna pod silikony

39

WP 707

97

Silicon

Silikon sanitarny

34

ZA 703

Koncentrat do czyszczenia i konserwacji
okładzin ceramicznych
Środek czyszczący wykwity i resztki cementu
w obszarach zewnętrznych

Sopro 013

Ściereczka do zmywania i kształtowania fug

103

ZE 718

Koncentrat czyszczący z resztek cementu

99

Sopro 086

System do układania płyt wielkoformatowych

102

ZR Turbo XXL

Cementowa reaktywna zaprawa uszczelniająca 2-K

65

Soprodur® 900 Środek iniekcyjny do wypełniania pustek

56

SoproDur® HF 264 Wielofunkcyjna zaprawa klejowa - wysokowytrzymała

14

SoproDur® HF-D

Fuga dylatacyjna - wysokowytrzymała

36

SoproDur® HF-L

Epoksydowy lakier do betonu - wysokowytrzymały

85

SoproDur® HF-S

Szpachla samopoziomująca - wysokowytrzymała

52

SoproThene® 878

Samoprzylepna izolacja bitumiczna

78

SoproThene® VA 879 Podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną

77

SoproThene® ABA Taśma klejąca zamykająca aluminiowa

78

SoproThene® ABV Taśma klejąca zamykająca fizelinowa

78

SoproThene® EB

Taśma narożnikowa

78

SoproThene® KB

Dwustronna taśma klejąca

78

SPM 022

Podkład do fug silikonowych na podł. metalowe

38

SR 716

Koncentrat do czyszczenia łazienek

99

S-Tex 568

Włóknina zbrojąca do mas samopoziomujących

53

TDS 823

Elastyczna zaprawa uszczelniająca szybkowiążąca

63

TEB 664

Mata wygłuszająco-odcinająca

91

TF+

Fuga wąska 1-10 mm - wysokowytrzymała

31

TFb

Fuga szeroka 3-30 mm - wysokowytrzymała

31

TNF

Fuga z trasem do kamienia naturalnego

44

TR 280

Zaprawa klejowa średniowarstwowa biała

15

TR 414

Zaprawa klejowa elastyczna z trasem

15

U

UW 025

Podkład do fug silikonowych

38

V

VF 419

Elastyczna zaprawa klejowa do podłóg szybkowiążąca

14

VK 690

Iniekcyjna izolacja pozioma

68

VM 12 745

Zaprawa montażowa do podlewek 2-12 cm

87

VM S 744

Szybkowiążąca zaprawa montażowa do podlewek

87

VS 582

Uniwersalna szpachla szybkowiążąca 3-40 mm

50

T

Strona

Skrót

W

Z

97

Tablica kolorów fug Sopro

bezbarwny 00

srebrno-szary 17

3 8 9

biały 10

1 3 4 6 7 8 9

1 3 4 6 7 8 9

szary 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 17

szary-brukowy 13

11 12 13 14 15 16

jasny beż 29

1 6 7 8 9

beż bahama 34

wanilia 30

pergamon 27

kamienno-szary 22

3 6 7 8 9

beż 32

jasnoszary 16

1 6 7 8 9

betonowo-szary 14

1 2 4 5 6 7 8 9 10

piaskowo-szary 18

6 7 8 9 10 14

1 2 6 8 9 14

beż jura 33

1 3 6 7 8 9 10

anemon 35

1 6 8

1 6 7 8

jaśmin 28

1 6 7 8

1 8

karmel 38

1 6 8

brąz 52

1 3 6 7 8

1 8

toffi 57

1 8

1 6 8

brzoskwinia 46

NOWOŚĆ

piaskowy 36

12

umbra 58

1 8

NOWOŚĆ

sahara 40

6 8

NOWOŚĆ

kasztan 50

6 8

mahoń 55

6 8

brąz bali 59

stella 74

1 8

magnolia 76

1 8

koral 43

1 8

czerwony sygnałowy 91

6 8

ciemnoczerwony 92

6 8

czerwono-brązowy 56

1 8

oliwka 45

1 8

ciemnozielony 12

1 8

zielony 49

1 8

mięta 42

1 8

giada 41

1 8

manhattan 77

krokus 78

1 8

bermuda 82

1 8

niebieski 79

1 8

ciemnoniebieski 98

6 8

bazalt 64

6 7 8 9

antracyt 66

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14

czarny 90

1 3 4 6 7 8 9 10

1 3 6 7 8

1 6 8

NOWOŚĆ

heban 62

6 8

Legenda
1

Sopro Saphir®

2

6

Sopro DF 10®

Fuga Sopro®

7

Sopro FL plus

3

Sopro FEP plus

8

4

Sopro TF+

5

Sopro TFb

NOWOŚĆ

11

Sopro PFM

16

Sopro HFE

12

Sopro PF

17

Sopro FEP

Sopro Silicon

13

Sopro EPF

9

Sopro MarmorSilicon

14

Sopro TNF

10

Sopro FL

15

Sopro BSF

NOWOŚĆ

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. Powyższy wzornik nie może stanowić podstawy do wnoszenia
reklamacji dotyczących kolorów fug.

Saphir®

Fuga perłowa 1-6 mm
• Elastyczna
• Delikatna i gładka spoina o trwałych kolorach
• Wysoka odporność na zabrudzenia

zo
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Z EFEKTEM PERLENIA

ODPORNA NA BRUD

OCHRONA KOLORU

NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

IDEALNA
DO WĄSKICH SPOIN

MROZO
I WODOODPORNA

ODPORNA NA
PROMIENIOWANIE UV

em

b ard

is ji

• Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni
i mikroorganizmów

k i p ozio m

BARDZO NISKI POZIOM
EMISJI LZO

www.sopro.pl

