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Poradnik Sopro sprawdził się jako przejrzyście skonstruowana, bogato ilustrowana i przyjazna użytkownikom publika-
cja służąca architektom, wykonawcom i inwestorom budowlanym.  Stał się przydatnym narzędziem wielu biur projek-
towych, przewodnikiem w działaniach wykonawczych i pomocnikiem przy podejmowaniu wielu decyzji na budowach. 
Najnowsze, 9 wydanie Poradnika ponownie oferuje aktualne, praktyczne porady i wskazówki. Dostarcza informacji 
o trendach technicznych łącząc je z produktami i rozwiązaniami Sopro, opartymi na najnowszych osiągnięciach badaw-
czych i rozwoju technologii.

 Informacje ogólne

Poradnik zawiera obszerne i wyczerpujące informacje 
z zakresu ogólnej wiedzy budowlanej, ale także przedsta-
wia kompleksowo warianty wykonawcze rozwiązań, czy-
li praktyczne know-how. 

W wielu przypadkach pokazujemy także dodatkowo spe-
cyficzne rozwiązania jednostkowe, indywidualne. 

Treści prezentowane w Poradniku podzielone zostały wg 
obszarów zastosowania, w których przedstawiamy szcze-
gółowe informacje i opisy omawianych zagadnień.  

 Doradztwo techniczne 

W celu uzyskania dodatkowych porad technicznych, po-
mocy w projektowaniu, mają Państwo możliwość skorzy-
stania z zespołu doradców Sopro. Konsultacje telefonicz-
ne, doradztwo na placu budowy, pomoc w rozwiązywaniu 
konkretnych problemów, czy wreszcie Infolinia technicz-
na – mają służyć udzielaniu konkretnych porad i wsparciu 
w działaniach budowanych. Dzięki temu już w początko-
wej fazie projektu czy realizacji możecie Państwo wyko-
rzystać bezpieczne i przetestowane w praktyce rozwiąza-
nia systemowe Sopro.

Prezentacja standardowych i szczegółowych 
rozwiązań 

W Poradniku Sopro można znaleźć zarówno aktualnie 
obowiązujące przepisy, dotyczące podpłytkowych 
uszczelnień zespolonych stosowanych wewnątrz i na ze-
wnątrz. Omawiamy zarówno sposoby na zabezpieczenie 
powierzchni (wykładanych płytkami ceramicznymi) przed 
wykwitami czy skutkami działania mrozu na balkonach, 
tarasach, schodach oraz innych obszarach zewnętrznych, 
jak również rozwiązania specjalistyczne, np. do profesjo-
nalnej renowacji betonu. Spektrum prezentowanych 
koncepcji rozciąga się od systemów produktowych prze-
znaczonych dla domów i mieszkań, poprzez budynki 
użyteczności publicznej, budowę basenów, aż po bu-
downictwo przemysłowe.

Poradnik Sopro - najnowsze 
standardy i rozwiązania dla 
budownictwa.

W Poradniku zajmujemy się również  rozwiązaniami spe-
cjalnymi, takimi jak: systemy podpłytkowej izolacji aku-
stycznej, systemy do poprawy komfortu cieplnego, czy 
kompensacji naprężeń z podłoży krytycznych.  Można tu 
znaleźć ponadto rozwiązania dotyczące budowy na-
wierzchni pieszych i pieszo-jezdnych (placów, ulic, dróg) 
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących 
nawierzchni brukowych, fugowanych zaprawami wyso-
kowytrzymałymi i drenażowymi.

 Aktualizacja i uzupełnienia Poradnika 

Obecnie ważnym zagadnieniem jest prawidłowe układa-
nie płyt wielkoformatowych. Temu problemowi poświęci-
liśmy więcej miejsca w rozbudowanym rozdziale 1. 

W rozdziale 3 zamieściliśmy nowe wytyczne zawarte 
w niemieckich normach w zakresie uszczelnień budyn-
ków i budowli, wg których należy je projektować i wyko-
nywać tak, by na skutek działania wody lub wilgoci nie 
dochodziło do powstawania uszkodzeń i nieuzasadnio-
nych problemów. Przedstawiamy różne warianty wraz 
z przykładowymi rozwiązaniami systemowymi, dotyczą-
cymi uszczelnień obszarów wewnętrznych (DIN 18534) 
oraz uszczelnień balkonów, loggii i zewnętrznych galerii 
komunikacyjnych (DIN 18 531 cz. 5). 

Rozdział 4 dotyczy budowy basenów kąpielowych i zo-
stał zaktualizowany wg wymogów nowej normy DIN 18 
535 „Uszczelnianie zbiorników wody użytkowej i niecek 
basenowych”. 

Rozdział 7 przedstawia zagadnienia związane z wykony-
waniem jastrychów, w tym także  jastrychów na bazie 
żywic reaktywnych, wykonywanych w bardzo cienkich 
warstwach, a mimo to zachowujących zdolność rozkła-
dania obciążeń. 

Możliwości zastosowania masy szpachlowej ambiento® 

floor przy wykonaniu dekoracyjnej bezfugowej posadzki, 
opisano w rozdziale 11.  

W rozdziałach 3 i 13 zostały opisane rozwiązania doty-
czące montażu grubych (min. 2 cm) dużych płyt greso-
wych w obszarach zewnętrznych. 



W rozdziale 14 zamieściliśmy wytyczne nowej normy DIN 
18 533 dotyczącej uszczelniania elementów budynku 
stykających się z gruntem. W tym rozdziale pokazujemy 
także możliwości stosowania bezbitumicznego uszczel-
nienia reaktywnego Sopro ZR Turbo 618 na fundamen-
tach i ścianach piwnic. 

Innowacyjne systemy 

Produkty i rozwiązania systemowe Sopro odzwierciedlają 
najnowszą wiedzę i osiągnięcia badawcze. Przekonują 
wieloma wyjątkowymi zaletami: doskonałą jakością dla 
użytkownika, komplementarnością, łatwością i komfor-
tem użycia oraz obróbki, czy wreszcie certyfikatami wy-
danymi przez renomowane, międzynarodowe jednostki 
badawcze, potwierdzającymi ich doskonałe właściwości 
techniczne. Ponadto wszystkie procesy produkcyjne w 
zakładach Sopro są certyfikowane wg normy EN ISO 
9001. System zarzadzania energią realizowany jest 
w oparciu o standardy normy EN ISO 50001. 

 Zrównoważony rozwój jest priorytetem 

„Zrównoważony rozwój” jest mocno zakorzeniony w fi-
lozofii firmy Sopro. Obejmuje produkcję przyjazną dla 
środowiska i oszczędzającą zasoby, a także rozwój nisko-
emisyjnych produktów i rozwiązań. Dzięki temu nasi 
użytkownicy mają możliwość korzystania z receptur 
o zmniejszonej ilości pyłów i produktów o niskiej emisji 
Lotnych Związków Organicznych (LZO).  

Innowacyjne receptury z lekkimi wypełniaczami i nawet 
o 60% większą wydajnością przynoszą również korzyść 
w postaci nawet 40% oszczędności na transporcie i prze-
twarzaniu mniejszej masy. Opakowania jednomateriało-
we, nadające się do recyklingu to kolejne atuty zapew-
niające przyjazny dla środowiska i efektywny postęp prac 
na budowie. Wiele naszych produktów posiada certyfi-
katy, pozwalające na oznaczanie ich klasą EC1PLUS

na podstawie licencji EMOCODE®  lub zakwalifikowanie 
jako produktów klasy A+ zgodnie z francuską regulacją, 
dotyczącą bardzo niskiego poziomu emisji LZO. 

 Sopro Polska 

Nasza firma należy do wiodących producentów chemii 
budowlanej w Polsce, oferując bogaty wybór najwyższej 
jakości produktów i materiałów budowlanych do prac 
glazurniczych, robót ogólno-budowlanych, jak i prac bu-
dowlanych w zakresie małej architektury np. ogrodowej, 
parkowej lub infrastruktury ulicznej i miejskiej. 

Oferta handlowa obejmuje innowacyjne rozwiązania sys-
temowe do układania płytek i płyt, wykonywania jastry-
chów, prac tynkarskich i szpachlowych, uszczelnień, 
wznoszenia murów, renowacji betonu i wielu innych za-
stosowań. 

Sopro Polska to firma o bogatej historii, nowoczesnej 
strategii produktowej i silnej,  rozpoznawalnej marce. 
Przynależność do globalnej organizacji  umożliwia współ-
pracę w dziedzinie badań i rozwoju, otwierając jednocze-
śnie drogę do korzystania z potężnej i wielokrotnie 
sprawdzonej  sieci dostawców surowców i komponen-
tów. 

Firma Sopro Polska zapracowała na swój sukces wysoką 
jakością produktów i częstym wprowadzaniem na rynek 
nowości. Oferujemy rozbudowany system know-how 
i dzielimy się wiedzą dotyczącą rozwiązań budowlanych 
oraz metod pracy z produktami profesjonalnej chemii bu-
dowlanej.  

Mamy nadzieję, że nowy Poradnik Sopro ułatwi Państwu 
codzienną pracę, i będzie prawdziwą i efektywną pomo-
cą w rozwiązywaniu problemów budowlanych.  

Zapraszamy Państwa do skorzystania z tej oferty.





Prawidłowy dobór zapraw klejowych do różnego typu okładzin Strona 7 1
Zaprawy fugowe do okładzin ceramicznych w obiektach mieszkalnych 
i przemysłowych oraz zaprawy do kostki brukowej

Strona 39 2

Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami Strona 53 3

Okładziny ceramiczne w obiektach basenowych Strona 197 4
Montaż okładzin ceramicznych na podłożach krytycznych 
i w obiektach poddanych renowacji

Strona 243 5

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 281 6

Jastrychy i konstrukcje podłogowe Strona 307 7

Posadzki ceramiczne odprowadzające ładunki elektryczne Strona 347 8
Okładziny ceramiczne i kamienne na podłożach metalowych 
i w przemyśle stoczniowym

Strona 357 9

Renowacja pustek pod płytkami i jastrychami Strona 367 10

Wyrównywanie podłoży Strona 373 11

Szybkowiążące rozwiązania systemowe do prac terminowych Strona 391 12

Fugowanie nawierzchni brukowych Strona 401 13

Uszczelnienia podziemnych części budynków Strona 429 14

Renowacja betonu Strona 465 15

Murowanie klinkieru bez wykwitów Strona 473 16



Rozdział Zawartość Strona

1 Prawidłowy dobór zapraw klejowych do różnego 
typu okładzin

9

1.1 Płytki (okładziny ceramiczne):

• Glazura
• Terakota
• Kamionka
• Klinkier
• Gres

12

1.2 Płyty:

• Płyty wiązane żywicami (konglomeraty)
• Płyty wiązane spoiwem cementowym 

(płyty betonowe)
• Płyty gresowe laminowane
• Płyty szklane
• Płyty z kamienia naturalnego (patrz rozdział 6)

14

1.3 Mozaika: 

• Ceramika
• Kamień naturalny
• Szkło

16

1.4 Posadzki wibrowane 17

1.5 Okładziny wielkoformatowe 19

1.6 Płytki i płyty na elewacjach 25

1.7 Systemy produktów Sopro dla budownictwa 
zrównoważonego

37





9

Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1 

Podstawy 

Rodzaje okładzin:

• Płytki (okładziny ceramiczne) 

– glazura
– terakota
– kamionka 
– klinkier
– gres

• Płyty

– Płyty wiązane żywicami 
(konglomeraty)

– Płyty wiązane spoiwem 
cementowym (płyty betonowe)

– Płyty szklane
– Płyty z kamienia naturalnego 

(patrz rozdział 6)

• Mozaika

– ceramiczna
– kamienna 
– szklana 

Wybór właściwej zaprawy klejowej zależy od wielu różnych czynników.

Zasadnicze znaczenie przy doborze odpowiedniej zaprawy ma rodzaj podłoża, 
planowane obciążenia, przewidywane odkształcenia termiczne, rozszerzalność 
liniowa zastosowanych materiałów i całej konstrukcji.

W zależności od przewidywanych czynników zmiennych niemal zawsze do ukła-
dania okładzin ceramicznych i kamiennych stosowana jest elastyczna (ulepszona), 
cementowa zaprawa cienkowarstwowa. Jednym z najważniejszych kryteriów przy 
wyborze odpowiedniej zaprawy klejowej ma materiał okładzinowy, który różni się 
składem, technologią wykonania, właściwościami technicznymi (przyczepność, 
nasiąkliwość itp.), kolorem, kształtem i wielkością. 

Właściwe dopasowanie zaprawy klejowej do rodzaju okładziny zapewnia jej nie-
zawodność, brak uszkodzeń i optymalną trwałość. 

Zaprawy klejowe Sopro do różnych zastosowań i okładzin. 
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1 

T = tixotroph: oznacza zmniejszoną spływność 

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

F = fast setting: oznacza szybkie wiązanie (odnosi się jedynie 
do zapraw cementowych)   

D = Kleje Dyspersyjne

R = Kleje Reaktywne 

Podstawy 

Obecnie stosowane zaprawy cienkowarstwowe podlegają 
wielu rodzajom badań, które zostały opisane w następują-
cych dokumentach:

• Europejskiej normalizacji dla klejów do płytek ceramicznych 
• Niemieckiego Związku Producentów Chemii Budowlanej 
• Związku Niemieckich Glazurników
• Związku Producentów Płyt i Płytek Ceramicznych
• Związku Producentów Klejów 

Definicje i specyfikacje
Zaprawy cienkowarstwowe do układania okładzin cera-
micznych muszą spełniać określone wymagania techniczne, 
które dokładnie definiuje norma PN-EN 12004 (lub norma 
ISO 13007 część 1).

Oznakowanie według rodzaju wiązania:

C  Kleje cementowe
D  Kleje dyspersyjne 
R  Kleje na bazie żywic reaktywnych

Zaprawy cementowe (C) sklasyfikowane są pod względem
przyczepności (wytrzymałość złącza) oraz odkształcalności 
poprzecznej zgodnie z normą PN-EN 12004. Wytrzymałość 
złącza badana jest na próbkach składowanych w różnych 
warunkach. Aby zaprawa cienkowarstwowa mogła zostać 
sklasyfikowana jako C1, jej przyczepność we wszystkich 
warunkach musi osiągać wartość ≥ 0,5 N/mm2 lub ≥ 1,0 
N/mm2 dla klasyfikacji C2.

Zarówno zaprawa w klasie C1, jak i C2 wymaga przyczepności ≥ 0,5 
N/mm2 po upływie czasu otwartego schnięcia, 10 minut dla zapraw szybko-
wiążących i 20 minut dla zapraw normalnie wiążących. Dla zapraw szybko-
wiążących wymagane jest również osiągnięcie przyczepności ≥ 0,5 N/mm2

po 6 godzinach (przyczepność początkowa). Klasyfikacja C2 oznacza, 
że zaprawa cementowa spełnia podwyższone wymogi wytrzymałościowe.

C = Kleje cementowe

Badanie przyczepności na próbkach składowanych 
w różnych warunkach:    

Ze względu na swój skład kleje dyspersyjne i reaktywne 
zostały pogrupowane według ich wytrzymałości na ścinanie.

Kleje dyspersyjne oznacza się D1, jeżeli ich wytrzymałość 
na ścinanie, początkowa i po starzeniu termicznym wynosi 
przynajmniej 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 na bazie żywic reaktywnych otrzymują oznakowanie 
R1, jeżeli wytrzymałość początkowa na ścinanie oraz po 
zanurzeniu w wodzie wynosi przynajmniej 2 N/mm2. Aby 
uzyskać oznaczenie R2, klej musi posiadać dodatkowo 
wytrzymałość na  ścinanie po szoku termicznym nie mniejszą 
niż 2 N/mm2. Zarówno klej R1, jak i R2 wymagają przyczep-
ności ≥ 0,5 N/mm2 po upływie czasu otwartego schnięcia, 
nie krótszym niż po 20 minu.    

Właściwości dodatkowe:
Kolejne oznaczenia literami T, E i F definiują dodatkowe 
właściwości, które można dowolnie dobierać.

Klasa C1 Klasa C2

Przyczepność początkowa ≥ 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

C2 C2 FT

R1 T

D1 T

R2 T

D2 TE
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1 

200 mm

Zaprawa 
elastyczna

Kształtka
naciskowa

Urządzenie do 
przeprowadzenia badań 

200 mm

Urządzenie do 
przeprowadzenia badań 

Pęknięcie

Zaprawa 
elastyczna

Kształtka
naciskowa

Podstawy 

Aby zaprawa mogła zostać sklasyfikowana jako odkształ-
calna klasy S1, jej odkształcenie poprzeczne  musi wynosić 
przynajmniej 2,5 mm. Jeżeli przekroczy 5 mm, zaprawa jest 
klasyfikowana jako S2 i może zostać określona jako klej 
wysokoodkształcalny klasy S2. 

≥ 2,5 mm ≥ 5 mm

Oznakowanie CE

Znakiem CE producent potwierdza zgodność produktu 
z europejskimi normami zharmonizowanymi. Oznakowanie 
CE dla zapraw cienkowarstwowych od 01.04.2004 jest 
wymagane prawem i stosowane jako „przepustka sprze-
daży produktów” na terenie Unii Europejskiej. Wymogiem 
minimalnym jest klasa jakości C1 zgodnie z PN-EN 12004.Badanie do momentu pęknięcia próbki zaprawy. 

Ustalenie maksymalnego odkształcenia poprzecznego.

Urządzenie do przeprowadzenia badań pozwalające określić stopień ela-
styczności zapraw cienkowarstwowych poprzez ustalenie ich odkształcenia 
poprzecznego.

Odkształcenie poprzeczne 

Aby móc ustalić stopień elastyczności zapraw cementowych 
ocenia się je dodatkowo pod kątem odkształcenia poprzecz-
nego zgodnie z normą PN-EN 12004. Badanie ugięcia wyko-
nuje się na próbkach z kleju, w postaci pasków o grubości 
3 mm.

1

2

3

Oznaczenie „Flexmörtel” dotyczące klejów elastycznych 
określa wymogi stawiane jednoskładnikowym, elastycznym 
zaprawom klejowym. Jeżeli zaprawa spełnia minimalne 
wymogi klasyfikacji C2 i równocześnie wykazuje wytrzyma-
łość na zginanie o wartości co najmniej 2,5 mm, otrzymuje 
dodatkowe oznakowanie rombem „Flexmörtel”. Jeżeli 
zaprawa cementowa spełnia wymagania C2 i S1 normy 
PN-EN 12004 automatycznie spełnia wymogi niemieckiej 
dyrektywy dotyczącej zapraw elastycznych.

Badanie odkształcenia poprzecznego zaprawy zgodnie z klasyfikacją S1/S2.

200 mm

Zaprawa 
elastyczna

Kształtka
naciskowa

Urządzenie do 
przeprowadzenia badań 

S1 P
N

-EN 120

0
4

Zg
od

nyznorm
ą

P
N

-E 20

0

ZgZgZ
o rm

S2
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.1

Zalecenia 

Kamionka

Glazura Zalecenia 

Płytki 

Spody płytek z glazury i kamionki mają porowatą strukturę. W kontakcie 
z nimi, hydraulicznie wiążące zaprawy wykazują bardzo dobrą przyczep-
ność. 

Sopro FF 450
Wysokoelastyczna 
zaprawa klejowa 

Sopro FF 451 
Uelastyczniona 
zaprawa klejowa 
szybkowiążąca 

Sopro No.1 403 silver
Multifunkcyjna, wysoko-
elastyczna, odkształcalna, 
szybkowiążąca, srebrna 
zaprawa klejowa S1

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

C2 TE S1

C2 TE C1 FT

System 
normalnie wiążący    

System 
szybkowiążący    

Widok pod mikroskopem elektronowym 

Do układania ceramiki na posadzkach i w zastosowaniach 
zewnętrznych, wymagane jest pełne pokrycie spodu płytki 
zaprawą klejową (ze względu na późniejszą eksploatację 
np. obciążenia związane z ruchem itp.). Można to osią-
gnąć stosując tzw. „metodę kombinowaną”, polegającą 
na nanoszeniu zaprawy klejowej na podłoże oraz na spód 
płytki. 

Sopro No.1 400 extra (w konsystencji półpłynnej) ułatwia 
układanie płytek na podłogach, ponieważ płynna kon-
systencja umożliwia osiągnięcie pełnego przylegania. 

W grupie okładzin ceramicznych od wielu lat stosuje się gla-
zurę, terakotę i kamionkę. Znaczna część obiektów budow-
lanych była i jest wykończona tego rodzaju materiałami. 
Stosowane od wielu lat płytki sprawdziły się w praktyce i nie 
stwarzają problemów podczas układania.

Struktura tych płytek (otwarte pory – patrz zdjęcia wyko-
nane mikroskopem elektronowym) zapewnia zaprawie 
klejowej dobrą przyczepność.

Dopuszczone do sprzedaży zaprawy cienkowarstwowe 
(zgodne z normą PN-EN 12004) są wystarczające do moco-
wania tego typu płytek.

Widok pod mikroskopem elektronowym 

C2FTES1
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.1

Zalecenia 

Płytki gresowe 

Płytki 

Spód płytki jest bardzo gładki i nie stwarza tradycyjnej zaprawie klejowej 
wystarczającej przyczepności. Aby temu przeciwdziałać należy stosować 
zaprawy klejowe, modyfikowane tworzywem sztucznym (kleje odkształcal-
ne).  

Zalecenia 

Obok glazury/terakoty i kamionki, coraz powszechniej sto-
sowaną grupę okładzin stanowią płytki gresowe. 
Duża szczelność oraz szczególnie mała nasiąkliwość gresu, 
wpływają negatywnie na przyczepność zaprawy cemento-
wej do spodu płytki. 
W porównaniu z glazurą lub kamionką, widok pod mikro-
skopem ukazuje, że spód płytki gresowej ma zdecydowa-

Widok pod mikroskopem elektronowym 

nie gładszą i bardziej zwartą powierzchnię, ograniczając 
w ten sposób przyczepność zaprawy hydraulicznie wiążącej. 
W przypadku płytek gresowych odpowiednie jest zasto-
sowanie zapraw klejowych modyfikowanych tworzywem 
sztucznym (klejów odkształcalnych klasy S1 lub S2), które 
dzięki wysokim właściwościom adhezyjnym gwarantują 
odpowiednią przyczepność. 

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

C2 TE S1

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

C2 TE S1
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.2

Zalecenia 

Konglomeraty i płyty betonowe 

Płyty 

Kolejną grupą okładzin są płyty z kamienia syntetycznego. 
Płyty te dostępne są w różnych formatach i bardzo bogatej 
kolorystyce.

Konglomeraty charakteryzują się interesującym wzornictwem. 

Wystające w górę krawędzie płyty – wada estetyczna i możliwość potknię-
cia się – mogą być powodem reklamacji.

Badanie odkształcenia płyty wzorcowej wg nowoczesnej metody badaw-
czej. 

Tego rodzaju materiał okładzinowy, wymaga szczególnie 
starannego doboru zaprawy do jego ułożenia. 
Jeżeli stosuje się jako okładzinę materiały wiązane żywi-
cami (konglomeraty) lub cementem (płyty betonowe), to 
pod wpływem wilgoci z normalne wiążących zapraw kle-
jowych może dojść do odkształceń płyt. Wybór zaprawy 
szybkowiążącej, cementowej, z wysokokrystalicznym wią-
zaniem wody, np. SoproDur® HF 264 lub Sopro FKM® Silver  
w większości przypadków pozwala uniknąć takich proble-
mów. 
Z uwagi na to, że niewielka część dostępnych na rynku 
konglomeratów, ze względu na swoją wysoką podat-
ność na deformacje, nie może być klejona szybkowiążą-
cymi zaprawami cementowymi, zaleca się przeprowadzenie 
badania odkształcenia płyty. W pojedynczych przypadkach, 
w zależności od wyniki testu, układanie takich płyt jest 
możliwe jedynie na kleju reaktywnym, np. Sopro PUK 503. 
Nie zawierający wody, klej na bazie żywic reaktywnych 
w żaden sposób nie wpływa negatywnie na strukturę 
i wygląd konglomeratów.

Zalecenia 

Odkształcenie konglomeratu pod wpływek wilgoci pochodzącej z zaprawy.

konglomeratów, ze względu na swoją wysoką podat-
ność na deformacje, nie może być klejona szybkowiążą-
cymi zaprawami cementowymi, zaleca się przeprowadzenie 
badania odkształcenia płyty. W pojedynczych przypadkach, 
w zależności od wyniki testu, układanie takich płyt jest 
możliwe jedynie na kleju reaktywnym, np. Sopro PUK 503. 
Nie zawierający wody, klej na bazie żywic reaktywnych 
w żaden sposób nie wpływa negatywnie na strukturę 

SoproDur® HF 264
Wielofunkcyjna, wyso-
koelastyczna zaprawa 
klejowa szybkowiążąca 
– wysokowytrzymała

Sopro FKM® Silver 
Multifunkcyjna, 
wysokoelastyczna, 
odkształcalna, srebra-
na zaprawa klejowa 
szybkowiążąca S1

C2 EF C2 FT S1

Sopro PUK 503  
Klej poliuretanowy 
(reaktywny) 

R2 T
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.2

Wielkoformatowa płyta szklana 
układana na kleju poliuretano-
wym Sopro PUK 503. 

Płyty ze szkła 

Płyty z kamienia naturalnego 

Bardzo gładka powierzchnia płyt hamuje wchłanianie wody. Idealnym 
materiałem do układania płytek szklanych jest jasny, poliuretanowy klej 
reaktywny, który gwarantuje optymalną przyczepność płytki szklanej do 
podłoża i nie wpływa na jej wygląd (efekt przejrzystości). 

Do układania płyt z kamienia naturalnego należy stosować specjalny sys-
tem zapraw. Zaprawy te zawierają tras, są szybkowiążące i z reguły bazują 
na białym cemencie. Ich zastosowanie zmniejsza ryzyko przebarwień 
i zapewnia trwałe ułożenie. 

Szczegółowe informacje patrz rozdział 6 
„Układanie kamienia naturalnego 

bez przebarwień” 

Obecnie płyty szklane o dużych formatach również znajdują 
się w grupie materiałów okładzinowych. Podobnie jak płytki 
gresowe, szkło ma bardzo gładką, zwartą powierzchnię, 
o prawie zerowej nasiąkliwości. 
Mocowanie płytek z zastosowaniem tradycyjnych zapraw 
cementowych nie jest w tym wypadku możliwe. Należy użyć 
kleju na bazie żywic reaktywnych np. Sopro PUK 503, który 
zapewni odpowiednią przyczepność i jest trwale elastyczny, 
co zapobiega przenoszeniu naprężenia z podłoża na kruchą, 
szklaną płytę. 

Widok pod mikroskopem 
elektronowym 

Zalecenia Płyty 

Mozaika szklana
Sopro PUK 503  
Klej poliuretanowy 
(reaktywny) 

R2 T

Sopro FKM® 600 
Silver  
Multifunkcyjna, 
wysokoelastyczna, 
odkształcalna, srebra-
na zaprawa klejowa 
szybkowiążąca S1

C2 FT S1

Sopro No.1 silver
Multifunkcyjna, wysoko-
elastyczna, odkształcalna, 
szybkowiążąca, srebrna 
zaprawa klejowa S1

C2FTES1
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.3

Zalecenia Mozaika 

Ceramika, kamień naturalny lub szkło 

Sopro FD 447  
Dyspersja 
uelastyczniająca 

Różnorodność zastosowań mozaiki (łazienki, baseny, itp.) i jej specyfika 
(wąskie spoiny, duży udział fug, cienka warstwa zaprawy klejowej na której 
jest mocowana) – wymaga użycia zapraw umożliwiających  zarówno kleje-
nie, jak i fugowanie. 

Mozaika mocowana papierem po stronie lica płytek, szczególnie do ukła-
dania w obszarach podwodnych. 

Wybór fugi w zależności od obciążenia i preferencji 
kolorystycznych 

Mozaikę mogą tworzyć elementy ceramiczne, z kamienia 
naturalnego lub szkła. 
Pojedyncze elementy mocowane są spodnią stroną na siatce 
nośnej* lub przednią stroną na papierze lub folii plastiko-
wej. Powierzchnie mozaikowe mają wąskie spoiny, co przy 
ich bardzo wysokim udziale utrudnia układanie i fugowanie. 
Z tego powodu należy stosować takie zaprawy, które umoż-
liwią jednocześnie układanie i fugowanie.
Wybór jednej zaprawy do układania i spoinowania zapobie-
gnie zmianie koloru fugi, jeśli dojdzie do jej wypłynięcia ze 
szczeliny.

+ lub

Sopro FEP plus 
Fuga epoksydowa 
plus 2-12 mm 
umożliwia klejenie 
i fugowanie

R2 RG

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

Mozaika szklana Klejenie i fugowanie w jednym cyklu 
pracy, z zastosowaniem Sopro No.1 
996 (biała) + 10% Sopro FD 447 lub 
fugi epoksydowej Sopro FEP plus.

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro FEP plus 
Fuga epoksydowa 
umożliwia klejenie 
i fugowanie

Sopro DF 10®  
Design Fuga Flex 
1-10 mm

Sopro TF+   
Fuga wąska 1-10 mm – 
wysokowytrzymała

R2 RG

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

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

C2 TE S1

*Uwaga: W strefach podwodnych (niecki basenowe) należy stosować mozaikę mocowaną przednią stroną na papierze 
lub folii. Nie należy stosować mozaiki z zamocowaną siatką na spodniej stronie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo 
odrywania się elementów. Szczególnie w basenach prywatnych należy zwrócić uwagę na stałe czyszczenie wody, aby 
zapobiec tworzeniu się glonów na spoinach fugowych (bardzo wysoki udział fug). Patrz również: rozdział 4 „Okładziny 
ceramiczne w obiektach basenowych”.   
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.4

Duże powierzchnie posadzek narażone na silne obciążenia 
mechaniczne (hale magazynowe, obiekty handlowe itp.) 
mogą być wykonywane metodą wibracyjną. Jako materiał 
okładzinowy stosuje się płyty i płytki ceramiczne, formowane 
na sucho, o bardzo niskiej nasiąkliwości, najczęściej podło-
gowe płytki klinkierowe i gres. Tą metodą układa się płytki  
o długości krawędzi nie większej niż 25 cm.

Podkład z zaprawy grubowarstwowej:
1 Konstrukcja zespolona: min. 40 mm – wytrzymałość na ściskanie min. C16

2 Konstrukcje na warstwie rozdzielającej: min. 60 mm – wytrzymałość na ściskanie/zginanie min. C16/F3

3 Konstrukcje pływające: min. 75 mm – wytrzymałość na ściskanie/zginanie min. C25/F4

Przy układaniu płyt i płytek stosuje się z reguły wąskie fugi (1-2 mm) i układa się je metodą „na mijankę” w stosunku 1:3 
lub 1:2. Przy układaniu płytek metodą wibracyjną stosuje się dystanse, które zapewniają jednolity wygląd fug i zapobiegają 
przesuwaniu się okładziny w trakcie wibrowania.

Posadzki wibrowane 

Płytki powinny mieć grubość przynajmniej 10 mm lub zostać 
dobrane w zależności od przewidywanego obciążenia 
(Instrukcja ZDB „Wysoko obciążone okładziny – mechanicz-
nie obciążone ceramiczne okładziny podłogowe” 10.2005).
Do projektowania i wykonawstwa odnoszą się wytyczne 
niemieckie „Wykonywanie podłogowych okładzin cera-
micznych metodą wibracyjną” z lipca 2005. 

Nanoszenie zaprawy sczepnej na przygotowaną zaprawę grubowarstwo-
wą.

Układanie okładziny ceramicznej na świeżej warstwie zaprawy sczepnej.

1 Zaprawa sczepna elastyczna Sopro 
HSF 748

2 Warstwa zaprawy grubowarstwowej 
(podkład/jastrych)

3 Zaprawa sczepna elastyczna Sopro 
HSF 748 

4 Fugowanie Sopro FEP 604

41 2 3

Uwaga: Jeśli okładziny wibrowane układane są na warstwie oddzielającej lub pływającej, należy zwrócić uwagę, by pod-
łoże (podkład/jastrych) było bardzo dobrze zagęszczone. Aby w całej konstrukcji zredukować skurcz, występujący w proce-
sie wysychania i wynikające z niego naprężenia skurczowe, należy do minimum ograniczyć udział spoiwa, zawierającego 
cement. Ponadto należy wykonać podkład/jastrych z bardzo niskim współczynnikiem wody do cementu. Można to osiągnąć 
przez użycie właściwego superplastyfikatora. W przypadku jastrychów na warstwie izolacji termicznej (jastrychy pływające), 
w zależności od obciążenia użytkowego, podwyższa się ich grubość, nie zwiększając ilości spoiwa, ponieważ to doprowa-
dziłoby do zwiększenia naprężenia. Wyższa grubość warstwy, mimo niższej wytrzymałości na ściskanie i zginanie, działa 
pozytywnie na stabilność jastrychu. Równocześnie naprężenia skurczowe w całej konstrukcji utrzymują się na niskim 
poziomie. 
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.4

4 Po wykonaniu powierzchni (15-20 m2  - w zależno-
ści od warunków i wynikających z nich właściwości 
przyczepnych zaprawy) płytki są lekko wibrowane 
przy pomocy odpowiedniego urządzenia i w ten 
sposób na trwale umocowane w zaprawie. 

5 W zależności od stopnia obciążenia powierzchni 
w trakcie późniejszego użytkowania, zaleca się 
wypełnianie szczelin epoksydową zaprawą fugową 
o odpowiedniej konsystencji (Sopro FEP 604).

6 Powierzchnie wykonane metodą wibracyjną osią-
gają możliwość chodzenia po 7 dniach (przy użyciu 
systemu o standardowym czasie wiązania), a po 28 
dniach mogą być w pełni obciążane.

Posadzki wibrowane 

Struktura i przebieg prac: 

1 Podłoże, np. posadzkę betonową, należy oczy-
ścić mechanicznie w celu uzyskania optymalnej 
przyczepności zespolonej wibrowanej konstrukcji 
posadzkowej.

2 Cementową zaprawę grubowarstwową, o grubo-
ści minimum 40 mm, nakłada się metodą „mokre 
na mokre” na zaprawę sczepną elastyczną Sopro 
HSF 748. Zaprawę układa się na odpowiednią gru-
bość i zagęszcza. 

3 Zaprawę grubowarstwową pokrywa się następnie 
zaprawą sczepną Sopro HSF 748, na którym bez-
zwłocznie układa się płytki ceramiczne, zachowu-
jąc bardzo wąskie szczeliny spoinowe.

Urządzenie do wibrowania okładzin ceramicz-
nych.

Wibrowanie świeżo ułożonej okładziny ceramicz-
nej.

Zalecenia 

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

R2 T RG

Spoinowanie – zdjęcia 1-4
Dodatkiem piasku kwarcowego Sopro QS 507 do fugi epoksydowej Sopro FEP 
604 można tak regulować jej konsystencję, by bez trudu wypełnić wąskie szcze-
liny spoinowe (1-2 mm).

1

4

2 3

Sopro HSF 748   
Zaprawa sczepna 
elastyczna  

Sopro FEP    
Fuga epoksydowa 
wąska, specjalna  
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.5

Okładziny wielkoformatowe

Płyty wielkoformatowe ułożone na posadzce w holu wejściowym.

Odpowiednie wyposażenia miejsca pracy jest niezbędne do właściwego 
montażu płyt wielkoformatowych.

Różnorodność płyt wielkoformatowych, szczególnie jeśli 
chodzi o długość ich krawędzi, a przede wszystkim grubość, 
robi duże wrażenie. Największe płyty mają powierzchnię 
powyżej 5 m2, a najcieńsze zaledwie 3-6 mm grubości. To 
rodzi pytania nie tylko odnośnie miejsca ich ułożenia, np. na 
ścianie czy na podłodze, ale również, w jaki sposób postę-
pować z tego typu okładzinami na budowie.

Są to pytania, nad którymi dużo dyskutuje się w fachowych 
kręgach. Wskazówki zawiera instrukcja ZDB „Niezawodne 
układanie płyt wielkoformatowych”. Aby sprostać wysokim 
wymaganiom związanym z układaniem płyt wielkoformato-
wych firma Sopro stworzyła ofertę specjalnych produktów 
i rozwiązań systemowych.  

Co właściwie oznacza wybór okładzin wielkoformatowych 
dla projektanta, inwestora i wykonawcy prac glazurniczych?  
Czy tylko ryzyko, czy też możliwość nabycia nowej specjali-
zacji i zwiększenie ilości potencjalnych zleceń budowlanych? 
Jesteśmy zdania, że przy przestrzegania odpowiednich pro-
cedur to ostatnie! Musi jednak dojść do przeorientowania 
firmy glazurniczej tj. zmiany sposobu myślenia zarówno 
w kwestii planowania i kalkulacji, jak i przebiegu samych 
robót. Tylko wtedy będzie można z powodzeniem realizo-
wać zlecenia na układanie płyt dużych rozmiarów.

Dokładniejsze zapoznanie się z tą tematyką umożliwiają 
warsztaty szkoleniowe w temacie „Montaż okładzin wiel-
koforematowych i megaformatowych” w ramach Akademii 
Profesjonalisty Sopro. 

Cięcie / obróbka płyty wielkoformatowej.

Wskazówka:
Na etapie planowania należy poinformować inwestora 
o możliwościach i ograniczeniach przy układaniu płyt 
wielkoformatowych. Dotyczy to zarówno możliwości 
obciążeń użytkowych, jak i oczekiwań wizualnych. Jeśli 
płyty są zróżnicowane pod względem wymiarów, nie 
nadają się do układania z przesunięciem kolejnego rzędu 
o połowę lub jedną trzecią długości, ponieważ pod wpły-
wem oświetlenia na ułożonej powierzchni pojawiają się 
nieestetyczne cienie.
Dla sprawdzenia, sensownym rozwiązaniem może być uło-
żenie płyt na sucho w żądany wzór i dokonanie oględzin 
przy zastosowaniu oświetlenia smugowego. U producenta 
płyt można uzyskać potwierdzenie, że wybrany produkt jest 
dopuszczony do zastosowania w przewidzianym miejscu 
(obciążenie ruchem), gdyż w przypadku bardzo cienkich 
i dużych formatów istnieją w tym zakresie pewne ograni-
czenia.            

Wyposażenie miejsca pracy:
Przy postępowaniu z płytami wielkoformatowymi należy 

zachować ostrożność, by nie doszło do ich uszkodzenia.
Właściwe przygotowanie dużych formatów do układania 
wymaga odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy. 
Niezbędny jest duży stół do mierzenia i cięcia, specjalne 
przecinarki listwowe, ramy do transportu i montażu płyt, 
koronki wiertnicze do wykonywania otworów, sznur lub 
drut do oddzielania warstwy zaprawy od ułożonej już płyty, 
uchwyty ssawkowe itp.
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.5

Oznaczenie wilgotności jastrychu przy pomocy urządzenia CM. 

Zastosowanie wylewki samopoziomującej Sopro FS 15® plus do wyrówna-
nia powierzchni. 

Okładziny wielkoformatowe

Ocena podłoża i oznaczenie wilgotności 
jastrychu 

Przed ułożeniem okładziny na jastrychach konieczne jest 
zmierzenie ich wilgotności resztkowej przy użyciu urządze-
nia typu CM, która powinna osiągnąć wartość:

Układanie

Jeśli planujemy ułożenie płyt wielkoformatowych, zazwyczaj 
konieczne są dodatkowe nakłady pracy w postaci szpa-
chlowania i wyrównywania podłoża. Oznacza to, że nawet 
jeśli wstępne prace na podłożu zostały wykonane zgodnie 
z normą DIN 18 202 w ramach dopuszczalnych tolerancji 
równości, przy uwzględnieniu podwyższonych wymagań, 
układanie płyt o dużych wymiarach nie jest jeszcze możliwe. 
Płyty wielkoformatowe nowej generacji nie nadają się do 
układania na grubej warstwie zaprawy klejowej. Do wyko-
nania prawidłowej, pozbawionej nierówności powierzchni 
podłogowej optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie 
szybkowiążącej wylewki samopoziomującej Sopro FS 15® 

plus lub Sopro FLOOR WS 3.50, a do wyrównania ścian 
użycie stabilnej, szybkowiążącej szpachli  (Sopro RAM 3® 

lub RAP 2 patrz: rozdział 11).

Dla trwałego i niezawodnego układania dużych formatów 
istotna jest odpowiednia nośność i stabilność podłoża.
Ponadto okładaną powierzchnię należy podzielić na pola 
i wyznaczyć dylatacje.

Montaż okładzin wielkoformatowych wykonuje się metodą 
kombinowaną, nakładając warstwę grzebieniową zaprawy 
klejowej na spód płyty wzdłuż krótszego boku po wcze-
śniejszym nałożeniu warstwy kontaktowej. W ten sam 
sposób nanosimy zaprawę klejową na podłożu, równoległe 
do warstwy grzebieniowej, nanoszonej na spodzie płyty. 
Następnie dobrze dociskamy płytę od środka do krawędzi 
zewnętrznych wzdłuż krótszego boku.

Podczas cięcia i obróbki płyt należy zwrócić szczególną 
uwagę na precyzyjne i z dużą ostrożnością wykonanie 
tych czynności. Wszelkie błędy na tym etapie prowadzą do 
uszkodzenia dużej tafli okładziny.  

Naniesienie zaprawy klejowej na spód płyty i na podłoże. 

Jastrychy cementowe 2% nieogrzewane
(wg DIN 18 157) 2% ogrzewane

Jastrychy anhydrytowe 0,5% nieogrzewane
0,3% ogrzewane

Osadzenie płyty wielkoformatowej na ścianie z zastosowaniem zaprawy 
klejowej Sopro MG-Flex® XXL 679. 
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.5

1 Wilgoć z zaprawy klejowej wnika w podłoże anhydrytowe. 

2 Odspojenie okładziny wraz z warstwą osłabionego podłoża.  

1

2

Jastrychy anhydrytowe 

Jeśli płyty wielkoformatowe mają być układane na jastry-
chach anhydrytowych, nie istnieją ku temu przeciwskazania. 

Przed przystąpieniem do prac okładzinowych na jastrychach 
anhydrytowych, oprócz właściwego przygotowania pod-
łoża, należy dokonać odpowiedniego doboru preparatu 
gruntującego i zaprawy klejowej, uzależnionych od wielko-
ści montowanej okładziny.

Częstym problemem, pojawiającym się na takich podłożach, 
jest odspajanie się płyt wielkoformatowych. Wynika to z 
faktu, że nadmiar wody z zastosowanej tradycyjnej zaprawy 
cienkowarstwowej wnika w podłoże anhydrytowe (odparo-
wanie niezwiązanej wody jest bardzo utrudnione przez mały 
udział fug) i jastrych na bazie siarczanu wapnia pod wpły-
wem wilgoci wykazuje tendencję do utraty wytrzymałości. 

Koniecznym warunkiem przed przystąpieniem do montażu 
okładzin wielkoformatowych jest również zeszlifowanie 
nienośnej warstwy mleczka anhydrytowego.

Okładziny wielkoformatowe

Odspojenie okładziny wraz z warstwą osłabionego jastrychu anhydrytowe-
go spowodowane wilgocią z zaprawy klejowej. 

Szlifowanie jastrychu anhydrytowego jako ważny element obróbki przed 
montażem okładzin ceramicznych. 

Przyczyny utraty przyczepności do 
jastrychów anhydrytowych 
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.5

Okładziny wielkoformatowe

Łatwa aplikacja gruntu Sopro MGR 637 w celu zabezpieczenia jastrychu anhydrytowego przed przenikaniem wilgoci z zaprawy 
klejowej.  

Zastosowanie produktów w zależności od wielkości płyt 

1 Płyty o długości krawędzi ≤ 60 cm i powierzchni ≤ 0,2 m2     *

+
Sopro GD 749 Sopro No.1 400 extra Sopro FKM® XL

„Kleje normalnie-wiążące”

2 Płyty o długości krawędzi ≤ 100 cm i powierzchni ≤ 1 m2     *

+
Sopro SG 602 Sopro No.1 400 extra Sopro FKM® XL

„Kleje normalnie-wiążące”

3 Płyty o długości krawędzi ≤ 100 cm i powierzchni < 1 m2     *

+
Sopro GD 749 SoproDur® HF 264 Sopro FKM® Silver

„Kleje szybkowiążące z wysokokrystalicznym wiązaniem wody”

4 Płyty o długości krawędzi > 100 cm i powierzchni > 1 m2     

+
Sopro MGR 637 lub Sopro EPG 1522 Sopro MEG 667 Silver Sopro MG-Flex® XXL 679

* Prosimy o kontakt z Dziełem Wsparcia Technicznego Sopro.



23

Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.5

Okładziny wielkoformatowe

Zaprawy klejowe klasy S2 do układania płyt wielkoformatowych

Z uwagi na to, że płyty wielkoformatowe układane są 
z coraz węższymi fugami, a w związku z tym ich możliwość 
kompensacji naprężeń też jest mniejsza, zaprawy klejowe 
muszą być bardziej wytrzymałe i elastyczne. Naprężenia 
pomiędzy okładziną a podłożem muszą zostać zreduko-
wane. W takich przypadkach klej, obok swojego rzeczy-
wistego głównego celu tj. przyklejenia płyty, powinien 
posiadać dodatkową możliwość odpowiedniego kompen-
sowania występujących naprężeń. 

Zaprawy klejowe o klasyfikacji S2 Sopro MG-Flex® XXL 679/
Sopro MG-Flex® 669 oraz Sopro MEG 667 Silver to kleje wyso-
koodkształcalne, które są w stanie sprostać temu zadaniu 
i zapewnić wysoki potencjał bezpieczeństwa. 

Jeśli powierzchnia płyt jest większa niż 1 m2 do ich ukła-
dania zalecamy zastosowanie zaprawy klejowej klasy S2. 
W przypadku konkretnych realizacji prosimy o kontakt 
z Działem Wsparcia Technicznego.

1 
– 

1,
6 

m

3 – 3,2 m

Sopro 
MG-Flex® 669

Sopro 
MG-Flex® XXL 679 

Sopro 
MEG 667 Silver
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.5

Metoda Miejsce aplikacji Zalecane produkty 

G
ru

nt
ow

an
ie

Ocena podłoża pod względem nośności i wyrównania jest podstawą 
niezawodnego ułożenia okładzin wielkoformatowych.  Dla wzmocnienia 
wytrzymałości podłoża i dostosowania do jego chłonności konieczne są 
odpowiednie preparaty gruntujące i przyczepne.

Układanie pocienionych materiałów okładzinowych:
W sprawie możliwości zastosowania wybranej okładziny na danym pod-
łożu i przydatności odpowiedniego przypadku aplikacji /obciążenia należy 
zwrócić się do producenta.

Uwaga:
Przy układaniu płyt w obszarach obciążonych wilgocią wymagane jest 
zastosowanie systemu uszczelnień zespolonych z oferty Sopro.

podłoża chłonne 
(np. jastrych cementowy, anhy-
drytowy*, beton, tynk cemen-
towy, cementowo-wapienny, 
płyty gipsowo-kartonowe)

• Sopro GD 749
• Sopro SG 602

podłoża niechłonne
(np. istniejące okładziny z 
płytek, lastrico, resztki klejów 
do wykładzin)

• Sopro HPS 673

podłoża krytyczne
(np. podłoża o niskiej 
wytrzymałości, wrażliwe na 
oddziaływanie wilgoci)   

• Sopro MGR 637 
   lub 
• Sopro EPG 1522 z posypką 

z piasku kwarcowego 
Sopro QS 511 

Jastrychy anhydrytowe (wrażliwe na działanie wilgoci)**:
– Płyty o długości krawędzi ≤ 60 cm i powierzchni ≤ 0,2 m2: Sopro GD 749 
– Płyty o długości krawędzi ≤ 100 cm i powierzchni ≤ 1 m2: Sopro SG 602 
– Płyty o długości krawędzi ≤ 100 cm i powierzchni  < 1 m2: Sopro GD 749 w połączeniu z Sopro FKM® Silver)
– Płyty o długości krawędzi > 100 cm i powierzchni > 1 m2: Sopro MGR 637 w połączeniu z klejem Sopro klasy S2

Sz
pa

ch
lo

w
an

ie
/w

yr
ów

na
ni

e W przypadku układania płyt wielkoformatowych podłoże musi być 
bardzo dokładnie wyrównane zgodnie z wymogami normy DIN 18202 
(Tolerancje w budownictwie naziemnym).  Dzięki zastosowaniu odpo-
wiednich mas szpachlowych Sopro zapewnione zostaje równe podłoże 
do układania płyt wielkoformatowych.

Przy szczególnych podłożach , jak np. lany asfalt prosimy o kontakt 
z naszym Działem Wsparcia Technicznego.  

Powierzchnie podłóg • Sopro FS 15® plus

Powierzchnie ścian • Sopro RAM 3®

• Sopro AMT 468 

Uk
ła

da
ni

e

Pełnopowierzchniowe  układanie płyt  stanowi konieczny warunek montażu 
okładziny wielkoformatowej bez uszkodzeń.
tzn, nakładając warstwę grzebieniową zaprawy klejowej na spód płyty 
wzdłuż krótszego boku po wcześniejszym nałożeniu warstwy kontaktowej. 
W ten sam sposób nanosimy zaprawę klejową na podłożu, równoległe do 
warstwy grzebieniowej, nanoszonej na spodzie płyty. Następnie dobrze 
dociskamy płytę od środka do krawędzi zewnętrznych wzdłuż krótszego 
boku (metoda kombinowana).

Przy układaniu cienkowarstwowych  materiałów okładzinowych na podło-
gach, w narożnikach należy nanieść  większą ilość  zaprawy klejowej, aby 
obszar skrzyżowania spoin uzyskał dobre pokrycie. Przy niewystarczającym 
pokryciu istnieje ryzyko powstania uszkodzenia narożników płyty.

Jeśli nie ma możliwości zagwarantowania odpowiedniego czasu wiązania 
do osiągnięcia możliwości chodzenia i fugowania należy zastosować 
zaprawę szybkowiążącą. Zasadniczo przy układaniu cienkowarstwowych 
materiałów w obszarze podłogi należy przestrzegać ograniczeń wymiarów, 
podanych przez producenta.    

Powierzchnie podłóg
(podłoża ogrzewane 
i nieogrzewane)

do 1 m2

• SoproDur® HF 264***
• Sopro No. 1 extra 
• Sopro FKM® XL
Sopro FKM® Silver

powyżej 1 m2

• Sopro MEG 667 Silver
• Sopro MG-Flex® 669
• Sopro MG-Flex® XXL 679

Powierzchnie ścian i podłóg 
(podłoża ogrzewane 
i nieogrzewane)

do 1 m2

• Sopro FKM® XL 
• Sopro FKM® Silver***
• Sopro No. 1 400 extra

powyżej 1 m2

• Sopro MG-Flex® XXL 679
• Sopro MG-Flex® 669
• Sopro MEG 667 Silver

Fu
go

w
an

ie

Fugi cementowe w okładzinie odgrywają rolę strefy buforowej  dla 
powstających naprężeń. Ze względu na duży format płyt udział spoin w 
powierzchni jest bardzo niski.
Minimalna szerokość fug, ze względów technicznych, powinna wy-
nosić 3 mm. Całkowitą powierzchnie okładziny należy podzielić na 
odpowiedniej wielkości pola, dzięki zaprojektowaniu i wykonaniu fug 
dylatacyjnych. 
W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia 
Technicznego. 

Zaprawa fugowa • Sopro DF 10®

• Sopro FEP plus

Silikon • Silikon sanitarny 

Układanie wielkoformatowych okładzin ceramicznych
(w pomieszczeniach) 

    * Do płyt formatu  do 1m2 przy układaniu na zaprawie SoproDur® HF 264/Sopro MEG 667 Silver/Sopro FKM® Silver.
  ** Prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego.
*** W przypadku jastrychów anhydrytowych.
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.6

Płytki i płyty na elewacjach

Okładziny na ścianach zewnętrznych

Coraz częściej u inwestorów i projektantów powstaje 
pomysł, aby elewacje ich nowych projektów budowlanych 
obłożyć okładziną ceramiczną.

Korzyści są oczywiste. Dzięki zróżnicowanym formatom 
i dużej różnorodności kolorów istnieje wiele możliwości 
projektowych. Tak zaprojektowane powierzchnie posiadają 
wysoką odporność na uszkodzenia użytkowe. Niezbyt 
szybko podlegają zabrudzeniom lub wpływowi czynników 
atmosferycznych, a jeśli do tego dojdzie, pozwalają się 
łatwo oczyścić przy pomocy wody i szczotki.

Przy planowaniu i realizacji należy skorzystać z zapisów 
normy DIN 18515 „Okładziny na ścianach zewnętrznych – 
płytki i płyty mocowane na zaprawie”.  Przede wszystkim, 
powierzchnie elewacji są trudnymi obszarami, które muszą 
być trwale odporne na zmienne warunki atmosferyczne. 
Zlekceważenie oddziaływania negatywnych czynników pro-
wadzi często do uszkodzenia w postaci pęknięć lub odspo-
jeń, a ze względu na miejsce ułożenia płytek (zewnętrzna 
powierzchnia ścian) również do sytuacji krytycznych.

Pod tym względem konieczne jest szczegółowe planowanie 
i ścisłe przestrzeganie wymagań normowych lub, gdy nie 
jest to możliwe, odpowiednie testowanie indywidualnych 
przypadków.

Elewacja obłożona płytkami ceramicznymi. 

Ceramiczne okładziny, które zgodnie 
z normą 

PN-EN 14411
„Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, 
właściwości, ocena i weryfikacja stałości 
właściwości użytkowych i znakowanie”

są produkowane i testowane oraz 
charakteryzują się potwierdzoną 
odpornością na działanie mrozu, 
mogą być stosowane do układania 
na elewacjach.    
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.6

Dla trwałego przyklejania płytek ceramicznych na hydrau-
licznie wiążącej zaprawie decydująca jest zawartość porów 
w strukturze płytki, tzn. ceramika musi posiadać część 
otwartych porów. Oznacza to, że jeden gram ceramiki musi 
zawierać co najmniej 20 mm3 porów.
Spodnia część płytki (przyklejana powierzchnia) musi poza 
tym posiadać otwarte pory o promieniu 0,2 μm (2 x10-4 

mm), w które powinna wniknąć zaprawa klejowa hydrau-
licznie wiążąca. 1 g ceramiki musi zawierać co najmniej 20 mm3 przestrzeni 

porowej.

1 g ceramiki

∑ wszystkich porów 
musi stanowić min. 
20 mm3 przestrzeni  

Uwaga:

Okładziny ceramiczne, które nie spełniają tych wymagań, nie mogą być układane na powierzchniach elewacji na trady-
cyjnych, hydraulicznie wiążących zaprawach klejowych! W tym przypadku w właściwym rozwiązaniem jest zastosowa-
nie zapraw klejowych klasy S2 lub klejów reaktywnych. 

Okładziny z kamienia naturalnego zgodnie z normą DIN 18 516 cz.3 pod warunkiem, że są odporne na działanie mrozu 
oraz płyty betonowe zgodnie z normą  DIN 18500 również nadają się do osadzania na fasadach. Mozaika szklana 
odbiega od wymagań normy, jednak w praktyce daje dobre wyniki.    

Wymagania normy DIN 18515 
dotyczące układanej ceramiki 

Maksymalne wymiary płytek i płyt: 

Uwaga: 

W przypadku płyt o nieregularnej lub ryflowanej 
powierzchni ich całkowita grubość nie powinna być 
większa niż 2 cm.

Płytki i płyty na elewacjach

Spodnia strona płytki ceramicznej musi posiadać pory 
spełniające warunek minimalnej wielkości. Tylko wówczas 
cementowa zaprawa klejowa może odpowiednio wniknąć 
w płytkę, dobrze mocując ją do podłoża. 

Płytka

min. 0,2 μm

Zaprawa 

Pory

Długość boku 
maks. 49 cm  

Grubość 
maks.1,5 cm

Powierzchnia 
≤ 0,12 m²
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.6

Kontrola przyczepności.

Sprawdzenie przyczepności 
ułożonej okładziny ceramicznej. 

Metoda kombinowana – nałożenie 
warstwy kontaktowej i grzebienio-
wej na podłoże. 

Metoda kombinowana – nałożenie 
warstwy kontaktowej na spód 
płyty i ułożenie jej na przygotowaną 
warstwę grzebieniową na podłożu.

Wymagania:
• Powierzchnia, przeznaczona do układania płytek musi 

być nośna: przyczepność ≥ 0,5 N/mm2

• Powierzchnia, przeznaczona do układania płytek musi 
być pozbawiona warstw zmniejszających przyczepność 

• Nierówności należy wyrównać 

• Tynki muszą mieć grubość powyżej 10 mm
• W przypadku tynków o grubości powyżej 25 mm 

wymagane jest zbrojenie
• Tynk musi odpowiadać grupie zapraw PIII 
• W przypadku podłoży mieszanych i nienośnych 

wymagany jest tynk ze zbrojeniem i kotwienie.

Do przyklejania płytek 
metodą cienkowar-
stwową należy zastoso-
wać zaprawy zgodnie 
z normą PN-EN 12004. 
Układanie następuje 
zgodnie z normą DIN 
18157. Minimalna 
grubość kleju powinna 
wynosić 3 mm.  

Płytki i płyty na elewacjach

Układanie płytek i płyt 
odbywa się metodą kom-
binowaną, tzn. również 
należy nanieść zaprawę 
klejową na spodnią część 
płyty. 

Ustalenie przyczepności nowo ułożonej ceramiki 

Sprawdzenie nośności podłoża 

Minimalna wartość powinna 
wynosić 0,5 N/mm2.

+

Minimalna wartość powinna 
wynosić 0,5 N/mm2.

Sopro FKM® XL 444

C2 TE S1
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.6

Fugowanie

W zależności od rodzaju materiału okładzinowego należy 
przestrzegać odpowiednich, minimalnych szerokości spoin:
• Płytki ceramiczne 5-8 mm
• Ceramiczne płyty łamane 5-10 mm
• Łupane płyty ceglane i ceglane materiały okładzinowe 

10-12 mm
• Płyty z kamienia naturalnego 5-6 mm
• Płyty betonowe 5-12 mm 

Do spoinowania stosuje się hydraulicznie wiążącą zaprawę 
fugową metodą szlamowania. Spoinowanie zaprawą fugową, hydraulicznie wiążącą.

Zmywanie zafugowanej powierzchni.  

Płytki i płyty na elewacjach

Sopro FL plus 

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro DF 10®
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.6

Struktura systemu

1 Dylatacja brzegowa 
w narożach i na
krawędziach

2 Dylatacja dzieląca 
okładzinę na pola

3 Dylatacja oddzielająca   

4 Dylatacja konstrukcyjna 

5 Dylatacja kondygnacyjna 
(dylatacja dzieląca 
okładzinę na pola)

6 Dylatacja oddzielająca 
elementy instalacji 

Planowanie dylatacji na powierzchni elewacji 

Ze względu na warunki atmosferyczne i wysokie wahania temperatury konieczny jest podział powierzchni na pola dylata-
cyjne. 

Płytki i płyty na elewacjach

1

2

5

3

4

6

6 m

3 
m

Uwaga:

Dla fug dylatacyjnych pozi-
omych obowiązuje rozstaw 
do 3 m, dla fug dylatacyj-
nych pionowych do 6 m.

Detale wykonania fug dylatacyjnych:

4   Dylatacja konstrukcyjna i oddzielająca 

1   Dylatacja brzegowa w narożach i na krawędziach

i

2   Dylatacja dzieląca okładzinę na pola

i

5    Dylatacja kondygnacyjna (dylatacja dzieląca okładzinę na pola)

3   Dylatacja oddzielająca (np. ościeżnice drzwiowe i okienne)

6   Dylatacja oddzielająca elementy instalacji 
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.6

1 Mur

2 Gruntowanie podłoża Sopro GD 749

3 Szpachlowanie drapane/warstwa grzebieniowa do 
wyschnięcia Sopro No.1 400 extra

4 Tynk podkładowy Sopro RAM 3®

5 Ukladanie płytek metodą kombinowaną 
Sopro FKM® XL lub Sopro MEG 667 Silver

6 Płytki elewacyjne

7 Fugowanie Sopro FL plus lub DF 10®

Tynk podkładowy Sopro RAM 3Tynk podkładowy Sopro RAM 3T

Płytki i płyty na elewacjach

1

2

3

4

5

6

7

ZaleceniaPrzekrój 1 zgodnie z normą DIN 18515 

     Okładzina ceramiczna na murze/betonie.

C2 TE S1

C2 TE S1

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

runtowanie podłoża Sopro GD 749

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

C2FT
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.6

Zalecenia

1 Mur

2 Izolacja termiczna

3 Szpachlowanie drapane/warstwa grzebieniowa 
do wyschnięcia Sopro No.1 400 extra

4 Tynk podkładowy, wzmocniony siatka stalową 
Sopro RAM 3®

5 Ukladanie płytek metodą kombinowaną  
Sopro FKM® XL lub Sopro MEG 667 Silver

6 Płytki elewacyjne

7 Fugowanie Sopro FL plus lub DF 10®

A Kotwa stalowa  

Sopro RAM 3

C2 TE S1

C2 TE S1

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

     Okładzina ceramiczna na izolacji termicznej  

W przypadku konieczności wykonania termorenowacji 
budynku zachodzi potrzeba zamontowania na ścianach 
płyt izolacji termicznej. Z uwagi na niezbędne oszczędności 
energii inwestorzy zobowiązani są do odpowiedniej izolacji 
budowli. Również w tym przypadku istnieje możliwość 
obłożenia elewacji płytkami zgodnie z wymaganiami normy 
DIN 18515.  
Warstwa izolacji termicznej zostanie statycznie obrobiona 
samonośnym tynkiem, który później będzie stanowił pod-
łoże dla układanej ceramiki.   

Przekrój 2 nieuregulowany normą DIN 18515  
(Konieczna ocena indywidualnego przypadku)

Płytki i płyty na elewacjach

A

1

2

3

4

5

6

7

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

C2FT
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.6

Zalecenia

1 Warstwa zbrojąca Sopro KDA 662 
i Sopro No.1 400 extra 

2 Układanie płytek metodą kombinowaną 
Sopro FKM® XL lub Sopro MEG 667 Silver

3 Fugowanie Sopro FL plus lub DF 10®

D Izolacja termiczna 

Przekrój 3 nieuregulowany normą DIN 18515 
(Konieczna ocena indywidualnego przypad-
ku)

     Okładzina ceramiczna na systemie izolacji termicz-
nej

Izolacje termiczną przykleja się i dodatkowo mocuje przy 
pomocy kołków z trzpieniem stalowym

• Dyblowanie styropianu lub wełny mineralnej przez war-
stwę siatki zbrojącej

• Izolacja termiczna musi być odpowiednio dobrana do 
obciążeń

• Różnorodność możliwych kombinacji sprawia, ze 
konieczna jest ocena indywidualnego przypadku. 

Płytki i płyty na elewacjach

1

2

3

D

C2 TE S1

C2 TE S1 C2FT

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

zolacja termiczna 

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.6

Zalecenia

1 Płyty nośne 

2 Warstwa zbrojąca Sopro KDA 662 
i Sopro No.1 400 extra 

3 Układanie płytek metodą kombinowaną 
Sopro FKM® XL lub Sopro MEG 667 Silver

4 Fugowanie Sopro FL plus lub DF 10®

D Izolacja termiczna 

Przekrój 4 nieuregulowany normą DIN 18515 
(Konieczna ocena indywidualnego przypad-
ku) 

     Układanie płytek metodą cienkowarstwową na 
zawieszonych płytach nośnych 

• Płyty nośne na elewacji montowane są na odpowiedniej 
konstrukcji. Rodzaj podłoża w tym przypadku nie ma 
znaczenia.

• Możliwe jest wentylowanie systemu
• Nośność płyt powinna być potwierdzona przez produ-

centa.
• Różnorodność możliwych kombinacji sprawia, że 

konieczna jest ocena indywidualnego przypadku. Ułożenie mozaiki szklanej na płycie nośnej dla obudowy elewacji. 

Płytki i płyty na elewacjach

2

1

3

4

D

kładanie płytek metodą kombinowaną 

C2 TE S1

kładanie płytek metodą kombinowaną 

C2 TE S1 C2FT

ugowanie Sopro FL plus lub DF 10

Izolacja termiczna 

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

zolacja termiczna zolacja termiczna 

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.6

Decydujące dla tej konstrukcji jest odpowiednie zwymia-
rowanie powierzchni, na której osadzone są kamienie 
o grubości co najmniej  55 mm do 90 mm. Kamienie są 
murowane do ściany w stanie surowym i dodatkowo moco-
wane nierdzewnymi kotwami drutowymi. Ten sposób moco-
wania okładzin na ścianach zewnętrznych jest dopuszczalny 
w budynkach mieszkalnych o dwóch pełnych kondygna-
cjach oraz z dachem dwuspadowym do wysokości 4 m, 
a w innych budynkach do wysokości 8 m.   

Lico ściany wykonane z elementów kamiennych.

Płytki i płyty na elewacjach

Okładziny na ścianach zewnętrznych

Obok omówionego w poprzedniej części sposobu osadzania 
na elewacjach płytek i płyt ceramicznych z użyciem zaprawy 
klejowej, istnieje również możliwość licowania elewacji 
kamieniem naturalnym. Taki sposób układania fasady jest 
opisany i uregulowany normą DIN 18515 cz.2. W ramach 
aktualizacji normy DIN, ta część została z niej usunięta. 
Jednak nadal może stanowić podstawę do planowania 
i realizacji okładziny kamiennej.
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.6

Montaż elementów elewacyjnych 1 Ściana w stanie surowym 

2 Gruntowanie podłoża 
Sopro GD 749  

3 Szpachlowanie drapane / 
warstwa grzebieniowa 
do wyschnięcia 
Sopro No.1 400 extra 

4 Tynk podkładowy 
Sopro RAM 3®

5 Warstwa grzebieniowa 
do wyschnięcia 
Sopro No.1 400 extra 

6 Układanie elementów 
elewacyjnych 
Sopro FKM® Silver, 
Sopro TR 414  

7 Fugowanie 
Sopro KMT extra 

8 Uszczelnienie zespolone 
w obszarze cokołu 
Sopro ZR Turbo 618

A Kotwa drutowa, podtrzy-
mująca (wymagane co 
najmniej 5 kotwi na 1m2, 
wykonanych ze stali 
nierdzewnej o średnicy 
min. 3 mm) 

W celu zredukowania naprężeń wywołanych zmienną tem-
peraturą należy zaplanować fugi dylatacyjne. Należy zapro-
jektować wielkość pól dylatacyjnych i dokonać podziału. 
Ważne jest, aby spoiny dylatacyjne zostały oczyszczone 
z resztek zaprawy dla uniknięcia wymuszonych naprężeń. 

Uwaga: 

W przypadku stałej grubości kamienia i rów-
nej powierzchni podłoża grubość warstwy zaprawy 
(poz. 6) może zostać zredukowana. 

Zalecenia

6

7

8

3

1

5

4

2

A

55–90 mm

min. 15 mm, 
max. 25 mm 
grubość 
zaprawy

Na elewację do wysokości ściany maks. 8 m

min. 50 mm
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.6

Montaż elementów elewacyjnych 

Płytki elewacyjne z betonu. Powierzchnia do montażu na betonowej płycie fundamentowej.

Osadzenie płytek elewacyjnych na betonowym podłożu z zastosowaniem 
Sopro FKM® Silver metodą kombinowaną.

Osadzona kotwa drutowa dla 
mechanicznego mocowania.

Kolejny przykład kotwy. Kotwy zostały odpowiednio rozmieszczone na każdym m2 powierzchni.

Wywiercenie otworów dla mechanicznego zakotwienia warstwy elewacyj-
nej kotwami z prętów stalowych.

Płytki i płyty na elewacjach
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin 1.7

Sopro GD 749 Sopro HPS 673 Sopro MGR 637 Sopro SG 602

Preparaty gruntujące o bardzo niskim poziomie emisji

Kleje do płytek / zaprawy klejowe o bardzo niskim poziomie emisji

Struktura systemu

Systemy produktów Sopro 
dla budownictwa zrównoważonego 

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro No.1 996 biała

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro No.1 996 biała Sopro FKM® XL 

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro FKM® Silver

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro FF 450

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro FF 450 extra

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro No.1 996 biała

bardzo nis

Sopro No.1 400 extra

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Klej do płytek / 
zaprawa klejowa

Gruntowanie

37
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Prawidłowy dobór zapraw klejowych 
do różnego typu okładzin1.7

Notatki



Rozdział Zawartość Strona

2 Zaprawy fugowe do okładzin ceramicznych 
w obiektach mieszkalnych i przemysłowych 
oraz zaprawy do kostki brukowej 

41

2.1 Systemy produktów Sopro dla budownictwa 
zrównoważonego 

51





Podstawy

Wybór właściwej zaprawy do fugowania decyduje 
o trwałości okładzin ceramicznych i okładzin z kamienia 
naturalnego.

Zaprawa fugowa powinna sprostać obciążeniom przewidzia-
nym dla danej powierzchni, na której została zabudowana, 
pozostając przez długi czas bez uszkodzeń.  

Już na etapie projektowania należy dokonać analizy sposobu 
użytkowania obłożonej płytkami i zafugowanej powierzchni. 
Pozwoli to uniknąć szkód spowodowanych niewłaściwym 
doborem materiałów. 

Należy zwrócić uwagę na:

Obciążenie ruchem (wózki przemysłowe, 
ruch pieszy itp.) i związaną z tym ścieralność 
zewnętrznej powierzchni fug

Obciążenia chemiczne (kwasy/ługi)

Powstające w wyniku zmian temperatury naprę-
żenia, wpływające na odkształcenia podłoża

Sposoby czyszczenia powierzchni (np. mycie stru-
mieniem wody pod ciśnieniem) w różnych prze-
działach czasowych 

Rodzaj okładziny (kamień naturalny, gres itp.) 

Miejsca zastosowania (obszary podwodne, 
zbiorniki wody pitnej itp.)

Szerokość, głębokość oraz kolor fug 

Płytka

Kamień naturalny

Kostka brukowa 

Aby sprostać różnorodnym wymaganiom, opracowane zostały specjalne zaprawy fugowe, które przedstawiono na kolejnych 
stronach poradnika. 
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Zaprawy fugowe do okładzin ceramicznych w obiektach 
mieszkalnych i przemysłowych oraz zaprawy do kostki brukowej 2 



Podstawy

Również zaprawy fugowe, podobnie jak zaprawy klejowe, 
muszą spełniać określone wymogi techniczne.

Są one zdefiniowane w Europejskiej Normie PN-EN 13888 
(lub normie ISO 13007 cz.3).

Zgodnie z normą PN-EN 13888 cementowe zaprawy do 
spoinowania oznaczone są symbolem CG, a zaprawy do 
spoinowania na bazie żywic reaktywnych symbolem RG. 

CG  cementowe zaprawy do spoinowania 
płytek 

RG  zaprawy na bazie żywic reaktywnych 
do spoinowania płytek

Cementowe zaprawy do spoinowania podlegają bada-
niom i ocenie właściwości podstawowych i dodatkowych. 
Zaprawa spełniająca wymagania podstawowe zostaje ozna-
kowana symbolem CG1, a zaprawa spełniająca wymagania 
dodatkowe zostaje oznakowana symbolem CG2.

Zaprawy na bazie żywic reaktywnych, ze względu na swój 
skład, aby uzyskać oznakowania RG zgodnie z PN-EN 
13888, muszą spełniać najwyższe wymagania.

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą PN-EN 12004

PN - E N 1 3 8 88

R2 T RG

R2 RG

PN-EN 12004

PN - E N 1 3 8 88

W związku z tym, że zaprawy do spoinowania Sopro na 
bazie żywicy epoksydowej stosowane są również do kle-
jenia płytek i mozaiki, badane są zgodnie z normą PN-EN 
12004 (Kleje do płytek ceramicznych; patrz rozdział 1).  

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 ≤ 5 g

Absorpcja wody po 240 minutach ≤ 10 g

Właściwości RG Wymagania

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

CG2 W, CG2 A, CG2 WA (wymagania dodatkowe)

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
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Zaprawy fugowe do okładzin ceramicznych w obiektach 
mieszkalnych i przemysłowych oraz zaprawy do kostki brukowej 2 



Zalecenia

Zastosowania przemysłowe/usługowe

Duże obciążenia mechaniczne i chemiczne fugowanych powierzchni prze-
mysłowych (przemysł przetwórstwa żywności).

Sopro TFb 
Fuga szeroka 3-30 mm – wysokowytrzymała
Cementowa, szybkowiążąca, wysokowytrzymała, 
zawierająca tras zaprawa fugowa, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, 
do stosowania w obszarach szczególnie narażo-
nych na mocne obciążenia. Dzięki zastosowaniu 
bardzo drobnych cementów w technologii 
Mikrodur® charakteryzuje się wysoką odporno-
ścią na obciążenia mechaniczne i ścieranie.

Basen

Wysokowytrzymała, cementowa zaprawa fugowa wraz z okładziną cera-
miczną w niecce basenowej.

Sopro TFb 
Fuga szeroka 3-30 mm – wysokowytrzymała
Cementowa, szybkowiążąca, wysokowytrzymała, 
zawierająca tras zaprawa fugowa, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, 
do stosowania obszarach szczególnie narażonych 
na mocne obciążenia. Dzięki zastosowaniu bar-
dzo drobnych cementów w technologii Mikrodur®

charakteryzuje się wysoką odpornością na obcią-
żenia mechaniczne i ścieranie.

Do spoinowania materiałów okładzinowych 
z kamionki, gresu, klinkieru, płyt łamanych oraz 
płyt z kamienia naturalnego.
Również do fugowania typowej ceramiki baseno-
wej, składającej się z płytek i kształtek, tworzą-
cych rynny przelewowe.    

Sopro TFb 
Fuga szeroka 3-30 mm – wysokowytrzymała
Cementowa, szybkowiążąca, wysokowytrzymała, 
zawierająca tras zaprawa fugowa, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, 
do stosowania w obszarach szczególnie narażo
nych na mocne obciążenia. Dzięki zastosowaniu 
bardzo drobnych cementów w technologii 
Mikrodur
ścią na obciążenia mechaniczne i ścieranie.

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro TFb 
Fuga szeroka 3-30 mm – wysokowytrzymała
Cementowa, szybkowiążąca, wysokowytrzymała, 
zawierająca tras zaprawa fugowa, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, 
do stosowania obszarach szczególnie narażonych 
na mocne obciążenia. Dzięki zastosowaniu bar
dzo drobnych cementów w technologii Mikrodur
charakteryzuje się wysoką odpornością na obcią
żenia mechaniczne i ścieranie.

Do spoinowania materiałów okładzinowych 
z kamionki, gresu, klinkieru, płyt łamanych oraz 
płyt z kamienia naturalnego.
Również do fugowania typowej ceramiki baseno

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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Zaprawy fugowe do okładzin ceramicznych w obiektach 
mieszkalnych i przemysłowych oraz zaprawy do kostki brukowej 2 



Zalecenia

Obiekty odnowy biologicznej 

Wysokowytrzymała, drobnoziarnista zaprawa fugowa. Przykładowe zasto-
sowanie np. powierzchnie w obiektach odnowy biologicznej z małoforma-
towych płytek i mozaiki.

Sopro TF+
Fuga wąska 1-10 mm – wysokowytrzymała
Cementowa, szybkowiążąca, wysokowytrzymała, 
zawierająca tras zaprawa fugowa, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, 
do stosowania w szczególnie mocno obciążo-
nych obszarach. Wysoka wytrzymałość na ściska-
nie i ścieranie dzięki zastosowaniu bardzo drob-
nych cementów w technologii Mikrodur®. Fuga 
o trwałych barwach, nie tworząca osadów 
wapiennych na powierzchni, do spoinowania 
okładzin z kamionki, gresu, płyt betonowych 
i kamiennych. Szczególnie nadaje się do mozaiki 
szklanej, porcelanowej i drobnej. Przeznaczona 
również do stosowania w basenach kąpielowych, 
obiektach odnowy biologicznej, natryskach jasko 
alternatywa dla zapraw fugowych na bazie żywic 
reaktywnych. Dla uzyskania fugi z efektem złote-
go lub srebrnego połysku fugę Sopro TF+ można 
zmieszać z brokatem Sopro. 

Hydraulicznie wiążąca zaprawa fugowa do zbiorników wody pitnej. 

Sopro No.1 400 extra
Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, 
odkształcalna zaprawa klejowa S1
Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna, 
cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa, 
spełniająca wymagania normy PN-EN 12004 C2 TE 
S1, do przyklejania i mocowania okładzin ceramicz-
nych oraz niewrażliwego na przebarwienia kamie-
nia naturalnego. Szczególnie zalecana do stosowa-
nia w zbiornikach wody pitnej, basenach kąpielo-
wych, a także na tarasach, elewacjach, podłogach 
i ścianach ogrzewanych oraz w obiektach usługo-
wych i przemysłowych.   

Zbiorniki wody pitnej 

Sprawdzony i polecany system, stosowany 
w zbiornikach wody pitnej: 

Do
zbiorników

w

ody pitn
ej

Sopro TF+
Fuga wąska 1-10 mm – wysokowytrzymała 
Cementowa, szybkowiążąca, wysokowytrzymała, 
zawierająca tras zaprawa fugowa, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, 
do stosowania w szczególnie mocno obciążo-
nych obszarach. Wysoka wytrzymałość na ściska-
nie i ścieranie dzięki zastosowaniu bardzo drob-
nych cementów w technologii Mikrodur®.  Do 
spoinowania materiałów okładzinowych również 
w zbiornikach wody pitnej. 

Sopro TF+
Fuga wąska 1-10 mm – wysokowytrzymała
Cementowa, szybkowiążąca, wysokowytrzymała, 
zawierająca tras zaprawa fugowa, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, 
do stosowania w szczególnie mocno obciążo
nych obszarach. Wysoka wytrzymałość na ściska
nie i ścieranie dzięki zastosowaniu bardzo drob
nych cementów w technologii Mikrodur
o trwałych barwach, nie tworząca osadów 
wapiennych na powierzchni, do spoinowania 
okładzin z kamionki, gresu, płyt betonowych 
i kamiennych. Szczególnie nadaje się do mozaiki 
szklanej, porcelanowej i drobnej. Przeznaczona 
również do stosowania w basenach kąpielowych, 
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Sopro TF+
Fuga wąska 1-10 mm – wysokowytrzymała 
Cementowa, szybkowiążąca, wysokowytrzymała, 
zawierająca tras zaprawa fugowa, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, 
do stosowania w szczególnie mocno obciążo
nych obszarach. Wysoka wytrzymałość na ściska
nie i ścieranie dzięki zastosowaniu bardzo drob
nych cementów w technologii Mikrodur
spoinowania materiałów okładzinowych również 
w zbiornikach wody pitnej. 
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Sopro No.1 400 extra
Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, 
odkształcalna zaprawa klejowa S1
Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna, 
cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa, 
spełniająca wymagania normy PN-EN 12004 C2 TE 
S1, do przyklejania i mocowania okładzin ceramicz
nych oraz niewrażliwego na przebarwienia kamie
nia naturalnego. Szczególnie zalecana do stosowa
nia w zbiornikach wody pitnej, basenach kąpielo
wych, a także na tarasach, elewacjach, podłogach 
i ścianach ogrzewanych oraz w obiektach usługo
wych i przemysłowych.   

C2 TE S1
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Zalecenia

Strefy mokre (z wodą rozpryskową)

Strefy mokre i wilgotne (np. łazienki domowe). Natryski z okładziną 
o niskiej nasiąkliwości (gres), z zastosowaniem zaprawy fugowej, odpornej 
na przenikanie wody i zabrudzenia.  

Sopro Saphir®  
Fuga perłowa 1-6 mm    
Cementowa, elastyczna, odporna na wnikanie 
wody i zabrudzenia zaprawa fugowa 
z efektem perlenia, spełniająca wymagania normy 
PN-EN 13888 CG2 WA, do spoinowania chłon-
nych płytek ceramicznych.
Jest łatwa w obróbce, posiada dobre właściwości 
zmywalne. Gładka i delikatna powierzchnia fugi, 
jak również trwałość kolorów wpływają na este-
tyczny wygląd spoiny. Szczególnie nadaje się do 
pomieszczeń wilgotnych i mokrych.    

Sopro DF 10®

Design Fuga Flex 1-10 mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa 
fugowa o trwałych barwach i wysokiej wytrzyma-
łości, spełniająca wymagania normy PN-EN 
13888 CG2 WA, do spoinowania wszystkich 
okładzin ceramicznych i kamiennych. 

Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni 
i mikroorganizmów oraz brak osadów wapien-
nych zapewnia trwale utrzymujący się estetyczny 
wygląd fugi w pomieszczeniach i na zewnątrz, 
a szczególnie w obszarach narażonych na oddzia-
ływanie wilgoci. Dzięki efektowi perlenia oraz 
zastosowaniu technologii Hydrodur® fugę cechu-
je zwiększona odporność na przenikanie wody 
i zabrudzenia. Do basenów zalecamy Sopro TF+, 
TFb, Sopro FEP plus, Sopro FEP 604. Dla uzyska-
nia fugi z efektem złotego lub srebrnego połysku 
fugę Sopro DF 10® można zmieszać z brokatem 
Sopro. 

Płytki szkliwione (chłonna ceramika) 

Powierzchnie ścian pomieszczeń mokrych najczęściej wykańczane są płyt-
kami ceramicznymi o wyższej nasiąkliwości.

Sopro DF
Design Fuga Flex 1-10 mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa 
fugowa o trwałych barwach i wysokiej wytrzyma
łości, spełniająca wymagania normy PN-EN 
13888 CG2 WA, do spoinowania wszystkich 
okładzin ceramicznych i kamiennych. 

Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni 
i mikroorganizmów oraz brak osadów wapien
nych zapewnia trwale utrzymujący się estetyczny 
wygląd fugi w pomieszczeniach i na zewnątrz, 
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Sopro Saphir
Fuga perłowa 1-6 mm    
Cementowa, elastyczna, odporna na wnikanie 
wody i zabrudzenia zaprawa fugowa 
z efektem perlenia, spełniająca wymagania normy 
PN-EN 13888 CG2 WA, do spoinowania chłon
nych płytek ceramicznych.
Jest łatwa w obróbce, posiada dobre właściwości 
zmywalne. Gładka i delikatna powierzchnia fugi, 
jak również trwałość kolorów wpływają na este
tyczny wygląd spoiny. Szczególnie nadaje się do 
pomieszczeń wilgotnych i mokrych.    
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Powierzchnie zewnętrzne obciążone 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi

Sopro FL plus
Fuga elastyczna plus 2-20 mm 
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca, mrozo-
odporna, do szybkiego obciążania   zaprawa 
fugowa o trwałych barwach, nie tworząca osa-
dów wapiennych na powierzchni, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, do 
spoin wąskich i szerokich w pomieszczeniach i na 
zewnątrz, na ściany i podłogi. 

O wyjątkowo dobrych właściwościach fugowania 
i zmywania okładziny oraz optymalnym wypeł-
nieniu spoiny. Do spoinowania płyt kamionko-
wych, gresowych, betonowych i kamiennych, 
ceramicznych płyt łupanych, pustaków szklanych 
oraz okładzin klinkierowych. Dzięki efektowi 
perlenia oraz zastosowaniu technologii 
Hydrodur® fugę cechuje zwiększona odporność 
na przenikanie wody i zabrudzenia.
Również nadaje się do stosowania na podłogach 
ogrzewanych. 
Dla uzyskania fugi z efektem złotego lub srebrne-
go połysku fugę Sopro FL plus można zmieszać 
z brokatem Sopro. 

Elastyczna, hydraulicznie wiążąca zaprawa fugowa do zastosowań na 
tarasach, balkonach, elewacjach oraz na posadzki z ogrzewaniem podło-
gowym.

Glasplatten

Gres (ceramika o bardzo niskiej nasiąkliwości)

Powierzchnie podłóg są dzisiaj standardowo okładane płytkami gresowymi, 
które charakteryzują się bardzo niską nasiąkliwością. 

Zalecenia

Sopro DF 10®

Design Fuga Flex 1-10 mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa 
fugowa o trwałych barwach, nie tworząca osa-
dów wapiennych na powierzchni, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, 
do spoinowania wszystkich okładzin ceramicz-
nych i kamiennych. 

Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni 
i mikroorganizmów oraz brak osadów wapien-
nych 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 do fugowania cienkich płytek i płyt 
(≤ 4 mm). Dla uzyskania fugi z efektem złotego 
lub srebrnego połysku fugę Sopro DF 10® można 
zmieszać z brokatem Sopro. 

Gres (ceramika o bardzo niskiej nasiąkliwości)

Sopro DF
Design Fuga Flex 1-10 mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa 
fugowa o trwałych barwach, nie tworząca osa
dów wapiennych na powierzchni, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, 
do spoinowania wszystkich okładzin ceramicz
nych i kamiennych. 

Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni 
i mikroorganizmów oraz brak osadów wapien
nych zapewnia trwale utrzymujący się estetyczny 
wygląd fugi w pomieszczeniach i na zewnątrz, 
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Sopro FL plus
Fuga elastyczna plus 2-20 mm 
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca, mrozo
odporna, do szybkiego obciążania   zaprawa 
fugowa o trwałych barwach, nie tworząca osa
dów wapiennych na powierzchni, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, do 
spoin wąskich i szerokich w pomieszczeniach i na 
zewnątrz, na ściany i podłogi. 

O wyjątkowo dobrych właściwościach fugowania 
i zmywania okładziny oraz optymalnym wypeł
nieniu spoiny. Do spoinowania płyt kamionko
wych, gresowych, betonowych i kamiennych, 
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Zalecenia

Kamień naturalny 

Fugowanie płyt z kamienia naturalnego bez przebarwień i wykwitów 
wapiennych.

Sopro DF 10®

Design Fuga Flex 1-10 mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca, o wyso-
kiej wytrzymałości zaprawa fugowa o trwałych 
barwach, nie tworząca osadów wapiennych na 
powierzchni, spełniająca wymagania normy 
PN-EN 13888 CG2 WA, do spoinowania wszyst-
kich okładzin ceramicznych i kamiennych. 

Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni 
i mikroorganizmów oraz brak osadów wapien-
nych zapewnia trwale utrzymujący się estetyczny 
wygląd fugi w pomieszczeniach i na zewnątrz, 
a szczególnie w obszarach narażonych na oddzia-
ływanie wilgoci. Dzięki efektowi perlenia oraz 
zastosowaniu technologii Hydrodur® fugę cechu-
je zwiększona odporność na przenikanie wody 
i zabrudzenia.

Dla uzyskania fugi z efektem złotego lub srebrne-
go połysku fugę Sopro DF 10® można zmieszać 
z brokatem Sopro. 

Duże powierzchnie 

W przypadku fugowania dużych powierzchni idealnym wyborem jest fuga 
Sopro FL plus wyjątkowo łatwa w zabudowie i zmywaniu.

Sopro FL plus
Fuga elastyczna plus 2-20 mm 
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca, mrozo-
odporna, do szybkiego obciążania   zaprawa 
fugowa o trwałych barwach, nie tworząca osa-
dów wapiennych na powierzchni, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, do 
spoin wąskich i szerokich w pomieszczeniach i na 
zewnątrz, na ściany i podłogi. 

O wyjątkowo dobrych właściwościach fugowania 
i zmywania okładziny oraz optymalnym wypeł-
nieniu spoiny. Do spoinowania płyt kamionko-
wych, gresowych, betonowych i kamiennych, 
ceramicznych płyt łupanych, pustaków szklanych 
oraz okładzin klinkierowych. Dzięki efektowi 
perlenia oraz zastosowaniu technologii 
Hydrodur® fugę cechuje zwiększona odporność 
na przenikanie wody i zabrudzenia.
Również nadaje się do stosowania na podłogach 
ogrzewanych. 
Dla uzyskania fugi z efektem złotego lub srebrne-
go połysku fugę Sopro FL plus można zmieszać 
z brokatem Sopro. 

Sopro FL plus
Fuga elastyczna plus 2-20 mm 
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca, mrozo
odporna, do szybkiego obciążania   zaprawa 
fugowa o trwałych barwach, nie tworząca osa
dów wapiennych na powierzchni, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 13888 CG2 WA, do 
spoin wąskich i szerokich w pomieszczeniach i na 
zewnątrz, na ściany i podłogi. 

O wyjątkowo dobrych właściwościach fugowania 
i zmywania okładziny oraz optymalnym wypeł
nieniu spoiny. Do spoinowania płyt kamionko
wych, gresowych, betonowych i kamiennych, 

Sopro DF
Design Fuga Flex 1-10 mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca, o wyso
kiej wytrzymałości zaprawa fugowa o trwałych 
barwach, nie tworząca osadów wapiennych na 
powierzchni, spełniająca wymagania normy 
PN-EN 13888 CG2 WA, do spoinowania wszyst
kich okładzin ceramicznych i kamiennych. 

Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni 
i mikroorganizmów oraz brak osadów wapien
nych zapewnia trwale utrzymujący się estetyczny 
wygląd fugi w pomieszczeniach i na zewnątrz, 
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Zalecenia

Mozaika szklana zafugowana różnymi kolorami fugi Sopro FEP plus. 

Sopro FEP plus 
Fuga epoksydowa plus 2-12 mm 
Dwuskładnikowa, wysokowytrzymała, epoksy-
dowa zaprawa fugowa i klej do płytek i płyt 
ceramicznych w przypadku oddziaływania 
wód agresywnych, chemikaliów i kwasów 
(prosimy zapoznać się z Tabelą odporności 
chemicznej!), naturalnych tłuszczów, oddziały-
wania wypłukującego oraz obciążeń wysokim 
ciśnieniem wody. Do klejenia i fugowania 
mozaiki szklanej, porcelanowej i drobnej, gdy 
wskazana jest jednakowa barwa zaprawy. 

Do stosowania w obszarach usługowych 
i przemysłowych, laboratoriach, kuchniach 
przemysłowych, basenach (z wodą termalną), 
balkonach i tarasach oraz na podłogach ogrze-
wanych.     

Mozaika szklana

Sopro DF 10®

Design Fuga Flex 1-10 mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca, o wyso-
kiej wytrzymałości zaprawa fugowa o trwałych 
barwach, nie tworząca osadów wapiennych na 
powierzchni, spełniająca wymagania normy 
PN-EN 13888 CG2 WA, do spoinowania wszyst-
kich okładzin ceramicznych i kamiennych. 

Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni 
i mikroorganizmów oraz brak osadów wapien-
nych zapewnia trwale utrzymujący się estetyczny 
wygląd fugi w pomieszczeniach i na zewnątrz, 
a szczególnie w obszarach narażonych na oddzia-
ływanie wilgoci. Dzięki efektowi perlenia oraz 
zastosowaniu technologii Hydrodur® fugę cechu-
je zwiększona odporność na przenikanie wody 
i zabrudzenia. Również do spoinowania cienkich 
płytek i płyt (≤ 4 mm). Do basenów zalecamy 
Sopro TF+, TFb, Sopro FEP plus lub Sopro FEP.  

Dla uzyskania fugi z efektem złotego lub srebrne-
go połysku fugę Sopro DF 10® można zmieszać 
z brokatem Sopro. 

R2 RG

PN-EN 12004

PN - E N 1 3 8 88

Mozaika szklana zafugowana cementową, o trwałych barwach, fugą 
Sopro DF 10®.

Sopro DF
Design Fuga Flex 1-10 mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca, o wyso
kiej wytrzymałości zaprawa fugowa o trwałych 
barwach, nie tworząca osadów wapiennych na 
powierzchni, spełniająca wymagania normy 
PN-EN 13888 CG2 WA, do spoinowania wszyst
kich okładzin ceramicznych i kamiennych. 

Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni 
i mikroorganizmów oraz brak osadów wapien
nych zapewnia trwale utrzymujący się estetyczny 
wygląd fugi w pomieszczeniach i na zewnątrz, 
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Zalecenia

Fuga na bazie żywicy epoksydowej przy dużym 
obciążeniu kwasami

Zaprawa fugowa na bazie żywicy epoksydowej w warunkach dużych 
obciążeń kwasami, chemikaliami np. pomieszczenia do ładowania baterii 
akumulatorowych. 

Sopro FEP plus 
Fuga epoksydowa plus 2-12 mm 
Dwuskładnikowa, wysokowytrzymała, epoksy-
dowa zaprawa fugowa i klej do płytek, 
i płyt ceramicznych w przypadku oddziaływa-
nia wód agresywnych, chemikaliów i kwasów 
(prosimy zapoznać się z Tabelą odporności 
chemicznej!), naturalnych tłuszczów, oddziały-
wania wypłukującego oraz obciążeń wysokim 
ciśnieniem wody, spełniająca wymagania 
normy PN-EN 13888 CG2 WA i normy PN-EN 
12004 RG. 

Sopro FEP 604
Fuga epoksydowa wąska, specjalna
Trzyskładnikowa, wysokowytrzymała zaprawa 
epoksydowa. Żywica, utwardzacz i piasek kwar-
cowy Sopro QS 507 są mieszane na budowie. Do 
spoinowania ceramicznych płytek i płyt przy 
obciążeniu agresywnymi wodami, chemikaliami  
i kwasami (prosimy zapoznać się z Tabelą odpor-
ności chemicznej!), naturalnymi tłuszczami, wodą 
pod ciśnieniem i oddziaływaniem wypłukującym. 

Do stosowania na balkonach i tarasach, w obsza-
rach usługowych i przemysłowych, laboratoriach, 
kuchniach przemysłowych, basenach (z wodą 
termalną). Do uzupełniania wypłukanych spoin 
cementowych przy pracach remontowych oraz 
spoinowania posadzek wibrowanych.  

R2 RG

PN-EN 12004

PN - E N 1 3 8 88

PN-EN 12004

PN - E N 1 3 8 88

R2 T RG

Odprowadzanie ścieków 

Sopro TFb 
Fuga szeroka 3-30 mm – wysokowytrzymała
Cementowa, szybkowiążąca zaprawa fugowa, 
spełniająca wymagania normy PN-EN 13888 CG2 
WA, do spoinowania powierzchni użytkowych 
w publicznych systemach kanalizacji, jak np. 
rynien  przelewowych, osadników w strefach 
wymiany wody oraz obszarów cokołów 
w pomieszczeniach odprowadzających ścieki.
Również do stosowania w węzłach sanitarnych 
oraz pomieszczeniach, przeznaczonych do 
hodowli zwierząt. Fugę charakteryzuje wysoka 
odporność na ścieranie i oddziaływanie substancji 
agresywnych. Do spoinowania płyt kamionko-
wych i płyt ułożonych z przesunięciem kolejnego 
rzędu o połowę, względnie jedną trzecią. 

Spoinowanie odporne na fekalia i siarczany w obszarach kanalizacyjnych 
i pomieszczeniach przeznaczonych do hodowli zwierząt.

Sopro TFb 
Fuga szeroka 3-30 mm – wysokowytrzymała
Cementowa, szybkowiążąca zaprawa fugowa, 
spełniająca wymagania normy PN-EN 13888 CG2 
WA, do spoinowania powierzchni użytkowych 
w publicznych systemach kanalizacji, jak np. 
rynien  przelewowych, osadników w strefach 
wymiany wody oraz obszarów cokołów 
w pomieszczeniach odprowadzających ścieki.
Również do stosowania w węzłach sanitarnych 
oraz pomieszczeniach, przeznaczonych do 
hodowli zwierząt. Fugę charakteryzuje wysoka 
odporność na ścieranie i oddziaływanie substancji 
agresywnych. Do spoinowania płyt kamionko
wych i płyt ułożonych z przesunięciem kolejnego 
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Fugowanie wodoprzepuszczalne  

Drenażowa zaprawa fugowa do spoinowania nawierzchni z kostki bruko-
wej w obszarze zewnętrznym. 

Zaprawa fugowa do spoinowania wielkoformatowych, pogrubionych płyt 
gresowych w systemie drenażowym Sopro lub na warstwie grysu.   

Sopro EPF 594 
Fuga epoksydowa, dwuskładnikowa do 
kostki brukowej
Dwuskładnikowa, wodoprzepuszczalna, nie 
zawierająca rozpuszczalników zaprawa fugowa 
na bazie emulgującej żywicy epoksydowej, do 
spoinowania nawierzchni z kostki brukowej, 
z kamienia naturalnego i klinkieru na sztywnej 
podbudowie, w obszarach dróg dojazdowych, 
obiektach ogrodowych oraz chodników, parkin-
gów, patio, a także w obszarach lekko i średnio 
obciążonych jak np. ciągi komunikacyjne.    

Fugowanie w obszarach mocno obciążonych 

Wysokowytrzymała, cementowa, odporna na mróz i działanie soli do odla-
dzania zaprawa fugowa do spoinowania nawierzchni z kostki brukowej na 
powierzchniach podlegających wysokim obciążeniom. 

Zalecenia

Patrz: rozdział 13 
„Fugowanie okładzin brukowych” 

Sopro Solitär® F20
Fuga drenażowa 3-20 mm
Jednoskładnikowa, gotowa do użycia, o kon-
systencji szlamu, utwardzalna tlenem 
z powietrza zaprawa fugowa na bazie żywicy 
syntetycznej do lekko obciążonych okładzin bru-
kowych, kamiennych i ceramicznych, szczególnie 
do gresowych płyt tarasowych o grubości ≥ 2 cm 
na podbudowie związanej i niezwiązanej. 

2
cmdo

pł
yt

o grubości ≥
2
cm

n
a

balkony i ta
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Optimales 
Wasserableitungs-

vermögen

Optymalna 
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Sopro PFM 
Zaprawa do fugowania kostki brukowej 
5-30 mm 
Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca 
zaprawa przeznaczona do spoinowania 
nawierzchni z kostki brukowej i kamienia natural-
nego w obszarach mocno obciążonych. Dodatek 
trasu zapobiega powstawaniu wykwitów 
wapiennych. Szczególnie wskazana do stosowa-
nia w obszarach o wysokich obciążeniach  
mechanicznych na drogach (np. mocno obciążo-
ne strefy hamowania, ronda komunikacyjne, ruch 
samochodów ciężarowych i autobusów), 
w wysoko obciążonych obszarach usługowych 
i przemysłowych oraz do budowli ogrodowych 
i architektury krajobrazu. Także w miejscach 
narażonych na czyszczenie wodą pod ciśnieniem 
oraz oddziaływanie mrozu i soli. 

Zaprawa fugowa do spoinowania wielkoformatowych, pogrubionych płyt 

Fugowanie w obszarach mocno obciążonych 

Sopro PFM 
Zaprawa do fugowania kostki brukowej 
5-30 mm 
Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca 
zaprawa przeznaczona do spoinowania 
nawierzchni z kostki brukowej i kamienia natural
nego w obszarach mocno obciążonych. Dodatek 
trasu zapobiega powstawaniu wykwitów 
wapiennych. Szczególnie wskazana do stosowa
nia w obszarach o wysokich obciążeniach  
mechanicznych na drogach (np. mocno obciążo
ne strefy hamowania, ronda komunikacyjne, ruch 
samochodów ciężarowych i autobusów), 
w wysoko obciążonych obszarach usługowych 
i przemysłowych oraz do budowli ogrodowych 

PN-EN 138
88
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Sopro BSF   
Fuga do nawierzchni brukowych i z płyt 
5-30 mm 
Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca 
zaprawa przeznaczona do spoinowania 
nawierzchni brukowych z kostki betonowej 
i kamiennej w obiektach ogrodowych i architek-
tury krajobrazu oraz średnio i mocno obciążo-
nych obiektach infrastruktury drogowej, a także 
do obszarów obciążonych oddziaływaniem 
mrozu i soli. Specjalnie dostosowana do właści-
wości betonowej kostki brukowej (np. wytrzyma-
łości, zachowania się wobec zmiennych tempera-
tur). Do budowania ciągłych struktur, jak np. 
kanałów odwadniających, ulic, rond komunika-
cyjnych oraz wykończenia placów targowych. 
Także w miejscach narażonych na czyszczenie 
wodą pod ciśnieniem oraz oddziaływanie mrozu 
i soli. 

Wysokowytrzymała, cementowa, odporna na mróz i działanie soli do odla-
dzania zaprawa fugowa do spoinowania nawierzchni z kostki brukowej na 

„Fugowanie okładzin brukowych” 

Sopro BSF   
Fuga do nawierzchni brukowych i z płyt 
5-30 mm 
Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca 
zaprawa przeznaczona do spoinowania 
nawierzchni brukowych z kostki betonowej 
i kamiennej w obiektach ogrodowych i architek
tury krajobrazu oraz średnio i mocno obciążo
nych obiektach infrastruktury drogowej, a także 
do obszarów obciążonych oddziaływaniem 
mrozu i soli. Specjalnie dostosowana do właści
wości betonowej kostki brukowej (np. wytrzyma
łości, zachowania się wobec zmiennych tempera
tur). Do budowania ciągłych struktur, jak np. 
kanałów odwadniających, ulic, rond komunika

PN-EN 138
88
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Zaprawy fugowe do okładzin ceramicznych w obiektach 
mieszkalnych i przemysłowych oraz zaprawy do kostki brukowej 2 



Systemy produktów Sopro 
dla budownictwa zrównoważonego 

Struktura systemu

Fuga trwale 
elastyczna  

Zaprawa fugowa 

Zaprawy fugowe o bardzo niskim poziomie emisji 

Sopro DF 10®

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro FL plus Sopro Saphir® Sopro TF+ Sopro TNF

bardzo niski pozio
m

em
is
ji bardzo niski pozio

m

em
is
ji bardzo niski pozio

m

em
is
ji

Fugi trwale elastyczne o bardzo niskim poziomie emisji

Sopro Silicon Sopro MarmorSiliconSopro Silicon

bardzo niski pozio
m

em
is
ji bardzo niski pozio

m

em
is
ji

bardzo niski pozio
m

em
is
ji
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Zaprawy fugowe do okładzin ceramicznych w obiektach 
mieszkalnych i przemysłowych oraz zaprawy do kostki brukowej 2.1
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Notatki
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3 

Wytyczne BEB „Materiały uszczelniające 
w połączeniu z okładzinami posadzkowymi”.

Podstawy

Jako uszczelnienia podpłytkowe od kilku dziesięcioleci sprawdzają się tzw. uszczelnienia zespolone. Technologię ich stoso-
wania, związane z nimi pojęcia i wymagania opisują instrukcje niemieckiego Związku Rzemiosł Budowlanych (niem. ZDB), 
niemieckiego Związku ds. Jastrychów i Okładzin (niem. BEB) czy niemieckiego Stowarzyszenia Kamieniarzy.

Instrukcja ZDB dotycząca uszczelnień zespo-
lonych.

Instrukcja niemieckiego Stowarzyszenia 
Kamieniarzy dotycząca uszczelnień zespolo-
nych w połączeniu z okładzinami kamienny-
mi w pomieszczeniach mokrych.

Materiały ceramiczne (płytki i płyty) są wciąż najbardziej odpornym materiałem wykończeniowym, przeznaczonym do stoso-
wania w pomieszczeniach mokrych, ośrodkach odnowy biologicznej, basenach kąpielowych, kuchniach przemysłowych czy 
zakładach produkujących żywność.    

Z uwagi na to, że żadna okładzina ceramiczna nie zastępuje hydroizolacji, gdyż sama w sobie nie posiada właściwości 
uszczelniających, to także po zafugowaniu płytek – nie osiągamy układu wodoszczelnego. Fugi wraz z okładziną należy 
traktować jako układ wodoprzepuszczalny.

Układ, który tworzy zafugowana okładzina, przyklejona na zaprawie klejowej, z warstwą uszczelnienia zespolonego pod nią, 
jest prawidłowym i skutecznym rozwiązaniem, ponieważ wszystkie materiały składające się na ten układ (płytki ceramiczne, 
zaprawa fugowa, zaprawa klejowa i uszczelnienie) są odporne na działanie wody i  mogą być stale obciążone wilgocią, bez 
ryzyka uszkodzeń całego systemu.    

Przepisy budowlane w krajach Unii Europejskiej wymagają, aby budynki i elementy budynków były projektowane i wykony-
wane w sposób zapewniający im ochronę przed działaniem wody lub wilgoci. 
W związku z tym przegrody budowlane muszą zostać zabezpieczone właściwymi uszczelnieniami, adekwatnymi do przewi-
dywanych obciążeń wodą. 

Uwaga: Każdy rodzaj fug wraz z okładziną traktuje się jako układ 
wodoprzepuszczalny, nie zapewniający szczelności przed działaniem wody.
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3 

Niemiecka norma DIN 18 534 – uszczelnienie pomieszczeń wilgotnych i mokrych w budynkach

W 2017 roku weszła w życie nowa niemiecka norma DIN 18 534 „Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych i mokrych 
w budynkach”, która zastąpiła poprzednią normę DIN 18 195 (Uszczelnienia). 

Norma DIN 18 534 składa się z następujących części:

Podstawy

Część 1: Wymagania, zasady projektowania i wykonania

Część 2: Uszczelnienie wstęgowymi materiałami uszczelniającymi 

Część 3: Uszczelnienie materiałami uszczelniającymi w postaci płynnej

Część 4: Uszczelnienie materiałami z asfaltu lanego lub mastyksu asfaltowego

Część 5: Uszczelnienie wstęgowymi materiałami uszczelniającymi w połącze-
niu z płytkami i płytami 

Część 6: Uszczelnienie materiałami uszczelniającymi w postaci płyt w połącze-
niu z płytkami i płytami

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533

Zasadnicze znaczenie dla branży okładzin ceramicznych ma fakt, że uszczelnienia zespolone zastosowane zgodnie 
z tą normą (DIN 18 534 cz.3) uzyskują status standardowego uszczelnienia. W przyszłości ułatwi to zarówno projektowanie, 
jak i wykonanie uszczelnienia!

Modyfikacja wszystkich części normy, które opisują budynek w podziale na elementy, wymagające zastosowania uszczelnie-
nia, również w sposób przekrojowy wyjaśnia, jak uszczelnić poszczególne elementy.

DIN 18531 Uszczelnienie dachów użytkowych i nieużytkowych 
DIN 18532 Uszczelnienie ciągów komunikacyjnych obciążonych ruchem kołowym 
DIN 18533 Uszczelnienie elementów budowlanych poniżej poziomu gruntu 
DIN 18534 Uszczelnienie pomieszczeń wilgotnych i mokrych w budynkach 
DIN 18535 Uszczelnienie zbiorników i niecek basenowych 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3 

* Po raz pierwszy zostały określone uszczelnienia wstęgowe i w formie płyt. 
** Balkony.

Chronologiczny przegląd i retrospekcja zmian klas obciążeń wodą

ZDB 
do 2004

FBK I
łazienka domowa

FBK II
pomieszczenia użytecz-
ności publicznej, duże 

natryski

FBK III
balkony i tarasy

FBK IV
strefy związane z prze-

mysłem 
spożywczym

Basen kąpielowy
obszar podwodny

DIBT 
od 2002

A1
ściana

A2
podłoga

C B

ZDB 
01/2005

0
łazienka 
domowa 
z wanną

A01
ściana

A02
podłoga

A1
powierzch-

nia
ścian

A2
powierzch-

nia
podłóg

B0
obszary zewnętrzne 
obciążone wodą roz-
pryskową (bez parcia 

wody)

C
silnie obciążone dzia-
łaniem agresywnych 

środków chemicznych

B
powierzchnie pod-

wodne (parcie wody)
łazienka domowa z od-
pływem podłogowym

obciążenie umiarkowane obciążenie wysokie

ZDB 
01/2010
BEB
08/2010
ZDB
08/2012

A0
umiarkowane obciążenie
wodą nie napierającą, bez ciśnienia, 
w pomieszczeniach np. domowe 
łazienki, powierzchnie podłóg z od-
pływem

A
wysokie obciążenie 
wodą nie napierają-
cą, bez ciśnienia, w 
pomieszczeniach

B0
umiarkowane 
obciążenie wodą nie 
napierającą, bez ci-
śnienia, w obszarach 
zewnętrznych

C
wysokie obciążenie 
wodą nie napierającą 
w pomieszczeniach, 
z dodatkowym 
oddziaływaniem 
chemikaliów

B
wysokie obciążenie 
wodą stale napiera-
jącą od wewnątrz w 
pomieszczeniach i 
obszarach zewnętrz-
nych

Materiały 
uszczelniają-
ce
ZDB 08/2012

Uszczelniająca masa przeciwwilgo-
ciowa Sopro FDF 525
Zaprawa uszczelniająca elastyczna 
Sopro: 
- jednoskładnikowa DSF® RS 623
- jednoskładnikowa DSF® 523
- dwuskładnikowa DSF® 423
Zaprawa uszczelniająca turbo 
Sopro TDS 823
Elastyczna powłoka uszczelniająca 
Sopro: 
- PU-FD 1570 do ścian
- PU-FD 1571 do podłóg

Uszczelniająca masa 
przeciwwilgociowa 
Sopro FDF 525 (ściana)
Zaprawa uszczelniająca 
elastyczna Sopro: 
- jednoskładnikowa 
DSF® RS 623
- jednoskładnikowa 
DSF® 523
- dwuskładnikowa DSF®

423
Zaprawa uszczelniająca 
turbo Sopro TDS 823
Elastyczna powłoka 
uszczelniająca Sopro 
- PU-FD 1570 do ścian
- PU-FD 1571 do podłóg

Zaprawa uszczelniają-
ca elastyczna Sopro: 
- jednoskładnikowa 
DSF® RS 623
- jednoskładnikowa 
Sopro DSF® 523
- dwuskładnikowa 
Sopro DSF® 423
Zaprawa uszczelniają-
ca turbo Sopro 
TDS 823
Elastyczna powłoka 
uszczelniająca Sopro 
- PU-FD 1570 do 
ścian
- PU-FD 1571 do 
podłóg

Elastyczna powłoka 
uszczelniająca Sopro: 
- PU-FD 1570 do 
ścian
- PU-FD 1571 do 
podłóg

Zaprawa uszczelniają-
ca elastyczna Sopro: 
- jednoskładnikowa 
DSF® RS 623
- jednoskładnikowa 
DSF® 523
- dwuskładnikowa 
DSF® 423
Zaprawa uszczelniają-
ca turbo 
Sopro TDS 823
Elastyczna powłoka 
uszczelniająca Sopro: 
- PU-FD 1570 do ścian
- PU-FD 1571 do 
podłóg

BEB*
08/2010

Mata uszczelniająco-odcinająca 
Sopro AEB® 640
Mata uszczelniająco-odcinająca
Sopro AEB® plus 639

Mata uszczelniająco-
-odcinająca Sopro AEB®

640
Mata uszczelniająco-
-odcinająca Sopro AEB®

plus 639

Mata uszczelniają-
co-odcinająca Sopro 
AEB® plus 639

Poprzednie klasy obciążeń wodą FBK odpowiadają nowym normom w następujący sposób:

A0 A B0 C B

DIN 18 534
Uszczelnienie pomieszczeń wilgotnych 
i mokrych w budynkach
(Lipiec 2017)                                    

DIN 18 535
Uszczelnienie zbiorników i niecek 
basenowych
(Lipiec 2017)    

DIN 18 531
Uszczelnienie dachów użytkowych 
i nieużytkowych**
(Lipiec 2017)                                                                                       

Podstawy
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3 

DIN 18534 - Uszczelnienie pomieszczeń wilgotnych i mokrych w budynkach

Wraz z publikacją normy DIN 18 534 w lipcu 2017 uszczelnienia zespolone pod płytki zostały określone jako oficjalne, stan-
dardowe systemy uszczelniające.

Podstawy

Uszczelnienia w postaci płynnej wg DIN 18534-3:

a. Uszczelnienia na bazie dyspersji polimerowych (DM) 

b. Mostkujące rysy, uszczelnienia cementowe, modyfikowane tworzywami 
sztucznymi (CM)

c. Uszczelnienia na bazie żywic reaktywnych (RM)

Grubość warstw:

Materiały uszczelniające w postaci płynnej należy nanosić co 
najmniej w dwóch cyklach.

Na miejscu budowy należy uzyskać minimalną grubość war-
stwy po wyschnięciu (dmin).

Minimalna grubość suchej warstwy (dmin) podczas pomiaru 
na budowie utwardzonego uszczelnienia musi wykazać co 
najmniej deklarowaną wartość. By minimalna grubość 
suchej warstwy uszczelnienia (dmin) została zapewniona, 
nominalna grubość suchej powłoki (ds) musi zostać zaplano-
wana i obliczona.

Wyjaśnienie:

Aby uzyskać nominalną grubość suchej powłoki (ds), mini-
malną grubość suchej warstwy (dmin) należy zwiększyć 
o dodatkową grubość (dz). Wynika to z wahań związanych 
z obróbką (dv) i wyrównaniem podłoża (du)

dz  =  du  +  dv

Jeśli brak jest informacji producenta, przyjmuje się co naj-
mniej 25% dodatek do minimalnej grubości suchej powłoki 
(dmin).

Definicja:

Nominalna grubość suchej powłoki (ds) = minimalna grubość suchej warstwy (dmin) + ubytek grubości warstwy (dz) w stanie 
mokrym*.

dmin
Materiał uszczelniający po wyschnięciu

Mokry, świeży materiał uszczelniający, 
przed redukcją grubości warstwy

Wysychanie

* Następujący na skutek wysychania ubytek grubości przyjmuje się na poziomie min. 25%. dz = wyrównanie podłoża du + wahania grubości wynikające z obróbki dv.  

Grubość warstwy uszczelnienia decyduje o jej skuteczności.

Grubość powłoki:
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3 

Minimalna grubość suchej warstwy (dmin.) materiału uszczelniającego w postaci płynnej

• Uszczelnienie na bazie dyspersji polimerowej* (DM) ≥ 0,5 mm
• Mostkujące rysy uszczelnienia cementowe, modyfikowane tworzywami sztucznymi (CM) ≥ 2,0 mm
• Uszczelnienie na bazie żywic reaktywnych (RM) ≥ 1,0 mm

* Uszczelnienia na bazie dyspersji polimerowej mogą być nanoszone w różnych kolorach.

Podstawy

Ocena minimalnej grubości suchej warstwy:

•  Uszczelnienie na bazie dyspersji polimerowej może być 
aplikowane w dwóch różnych kolorach. Kontrola odbywa 
się dodatkowo na podstawie zużycia materiału!*

•  Kontrola zużycia na 1 m2 z oceną grubości mokrej war-
stwy podczas obróbki.

•  Próbka referencyjna do oceny grubości warstwy.
•  Od klasy obciążenia wodą W-3 kontrola musi być udoku-

mentowana.
•  Dla powierzchni do 20 m2 należy przeprowadzić 5 pomia-

rów, do 100 m2 10 pomiarów. Pomiary powinny być 
wykonane na całej uszczelnianej powierzchni.

Uszczelnienie w punktach pomiarowych należy następnie 
właściwie uzupełnić

* W ofercie Sopro dostępny jest pigment, który umożliwia uzyskanie innego zabarwienia kolejnej warstwy.

Grubość warstwy pobranej próbki określa się za pomocą suwmiarki.

Zeszlifowana powierzchnia wokół punktu pomiarowego. Dokładne wypełnienie wyciętego miejsca i uzupełnienie powierzchni 
uszczelnienia.
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3 

Uszczelnienie wstęgowymi materiałami uszczelniającymi w połączeniu z płytkami lub płytami, 
DIN 18534-5

Oprócz uszczelnień zespolonych w postaci płynnej występują również uszczelnienia wstęgowe w formie mat. Zostały one 
opisane w części 5 normy dotyczącej uszczelnienia pomieszczeń wilgotnych i mokrych w budynkach.

Uszczelnienie łazienki przy pomocy wstęgowego uszczelnienia zespolone-
go (mata uszczelniająco-odcinająca Sopro AEB® 640).

Uwaga: 
Normatywny obszar zastosowań uszczelnień wstęgo-
wych ogranicza się do klas obciążenia wodą W0-I do 
W2-I.

Przy wyższych klasach obciążenia wodą i wysokim 
mechanicznym obciążeniu uszczelnienia prosimy o kon-
takt z Działem Wsparcia Technicznego Sopro. 

Jeśli mata ma zostać użyta w obszarze podlegającym 
wymogom w klasie W3-I, musi to zostać wcześniej 
uzgodnione i traktowane  jako konstrukcja specjalna 
w ramach danego projektu.

Zakończone prace uszczelniające – dobrze widoczny jest obszar łączeń 
krawędzi mat Sopro AEB®, które zostały wodoszczelnie przyklejone klejem 
montażowym Sopro Racofix® RMK 818.

Materiały uszczelniające w formie mat w połączeniu z płyt-
kami i płytami muszą zostać oficjalnie zatwierdzone i muszą 
posiadać klasyfikację ETA na podstawie ETAG 022 lub certy-
fikat abP lub Krajową ocenę techniczną (KOT), jeśli mają być 
zastosowane w rozumieniu tej normy.

Ważne:

Materiały w formie mat, na rynku niemieckim, muszą posia-
dać warstwę uszczelniającą (membranę) o grubości co naj-
mniej 0,2 mm.

Podstawy

Warstwa uszczelniająca (membrana) Zaprawa klejowa Płytki

0,2mm

Włókna, do których mechanicznie przyczepia się klej do 
płytek lub klej do mat uszczelniających
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Połączenia mat:

Połączenia, krawędzie i zakładki należy starannie przykleić 
przy pomocy odpowiedniego kleju wodoszczelnego. 

Zalecenia

min. 50mm

Kontrola szczelności łączeń:

Przy pomocy metalowego haka. Alternatywnie przy pomocy pompy próżniowej, która ma umieszczony szablon testowy. 
Powstaje podciśnienie (próżnia), dzięki czemu można sprawdzić, czy połączenie jest szczelne.   

Sopro 
Racofix® RMK 818 
Klej montażowy 

Sopro Racofix® WB 588
Uszczelniacz hybrydowy 
uniwersalny

Sopro TDS 823
Elastyczna zaprawa 
uszczelniająca 
szybkowiążąca – turbo

Sopro FDK 415*
Klej wodoszczelny 
do taśm i mat  

* Klej Sopro FDK 415 może być stosowany jako jeden produkt do przy-
klejania mat i wodoszczelnego łączenia obszarów zakładek. 

Podstawy
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Uszczelnienie wstęgowymi materiałami uszczelniającymi w połączeniu z płytkami lub płytami, 
DIN 18534-5.

Dotychczas norma DIN 18534 dopuszczała stosowanie uszczelnień wstęgowych tylko w odniesieniu do klas obciążenia 
wodą W0-I do W2-I. Głównym powodem, by nie stosować ich w klasie W3-I bez ograniczeń, jest niższa wytrzymałość na 
odrywanie tego rodzaju uszczelnień. 

Szczególnie w budownictwie przemysłowym (browary, kuchnie przemysłowe itp.) można założyć, że obok bardzo wysokiego 
obciążenia wodą należy się spodziewać wysokich obciążeń mechanicznych (wózki podnośnikowe, widłowe, do transportu 
naczyń itp.). Oznacza to, że w tym przypadku wskazane są maty uszczelniające o wyższej przyczepności, by spełnić większe 
wymagania.

Sopro AEB® HD

Mata uszczelniająca Sopro AEB® HD dzięki innowacyjnej 
strukturze powierzchniowej spełnia wymagania wysokiej 
przyczepności przy rozciąganiu. Wysoką przyczepność 
można osiągnąć stosując do klejenia mat  cienkowarstwowe 
zaprawy klejowe na bazie cementu jak i na bazie żywic 
reaktywnych, osiągając wartość między 1-2 N/mm2 .

Ponadto, nowoczesna struktura maty, nie stwarza możliwo-
ści podciągania kapilarnego wody na połączeniach, ponie-
waż nie jest kaszerowana flizeliną. 

Mata Sopro AEB® HD na razie traktowana jest jako kon-
strukcja specjalna w obszarze zastosowań klasy W3-I, nie 
mniej jednak spełnia wszystkie wymagania normy DIN 
18534 w zakresie obciążeń chemicznych i mechanicznych.  

Konstrukcja posadzki z matą Sopro AEB® HD jest odporna na wysokie 
obciążenia mechaniczne.  

Mata wklejona przy użyciu kleju SoproDur® HF 
264. 

Taśmy uszczelniające i uformowane z nich ele-
menty wklejone przy użyciu kleju wodoszczelne-
go Sopro FDK 415.

Układanie płytek wykonać na zaprawie klejowej 
Sopro MEG 667 Silver lub kleju epoksydowym 
Sopro DBE 500.  

Podstawy
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Uszczelnienie materiałami uszczelniającymi w postaci płyt w połączeniu z płytkami lub płytami, 
DIN 18534-6.

Doświadczenia z uszczelnieniami w formie płyt prowadzone są od wielu lat w obszarach podłóg natrysków, z wykorzysta-
niem prefabrykowanych płyt budowlanych. Są one fabrycznie uszczelnione lub struktura twardej pianki 
jest sama w sobie odpowiednio szczelna.

Uszczelnienie w postaci płyt ma swoje początki w strefach posadzki natrysku. 

Uwaga:

Materiał uszczelniający w formie płyt przejmuje tylko 
funkcję uszczelnienia i nie jest elementem samono-
śnym. Płyty uszczelniające mogą być stosowane w kla-
sach obciążenia wodą W0-I do W2-I. Jeśli płyta osiąga 
szczelność dzięki rdzeniowi z twardej pianki, w przy-
padku klas W0-I do W1-I należy uwzględnić minimalną 
grubość płyty 10 mm, a przy klasie W2-I grubość min. 
25 mm.

Płyta z twardej pianki z nałożoną powierzchniową warstwą uszczelniającą. 
W obszarze łączenia krawędzi konieczne jest zastosowanie taśmy uszczel-
niającej. 

Rdzeń twardej pianki jest szczelny, przy montażu zakończenia płyt należy 
skleić ze sobą wodoszczelnym klejem systemowym.     

System I System II

Klej systemowy 
do wodoszczelnego 
łączenia krawędzi 

Szczelna twarda 
pianka

Podstawy
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Stosowane materiały uszczelniające

Dyspersje tworzyw sztucznych Kombinacja zaprawy cementowej z dodat-
kiem tworzyw sztucznych = Mineralna, 
elastyczna zaprawa uszczelniająca

Elastyczne zaprawy uszczelniające 

Elastyczna, jedno- lub dwuskładnikowa cementowa zaprawa 
uszczelniająca do wytwarzania powłok mostkujących rysy, 
o podwyższonej przyczepności do podłoża. Polecana do 
uszczelniania powierzchni wykładanych płytkami i płytami 
na balkonach i tarasach, w pomieszczeniach zagrożonych 
wilgocią, użytkowanych przemysłowo i komercyjnie oraz 
jako uszczelnienie od wewnątrz w zbiornikach wody użyt-
kowej. 

1. Uszczelnienia w postaci płynnej:

Wysokoelastyczna, jednoskładnikowa, gotowa do użycia, 
mostkująca rysy płynna powłoka uszczelniająca z tworzywa 
sztucznego bez rozpuszczalników, do stosowania pod okła-
dziny z płytek i płyt. Uszczelniająca masa przeciwwilgociowa 
Sopro FDF 525 sprawdza się szczególnie przy równych, 
niestrukturalnych podłożach, jak np. płyty gipsowo-karto-
nowe, płyty gipsowo-włóknowe. Stosowana w pomieszcze-
niach np. w natryskach lub łazienkach domowych i użytecz-
ności publicznej.  

Podstawy

Sopro FDF 525
Folia w płynie

Żywice reaktywne = poliuretanowe i epok-
sydowe

Elastyczna poliuretanowa powłoka uszczelniająca  

Barwiona na biało, dwuskładnikowa, poliuretanowa, pół-
płynna żywica do wytwarzania warstw uszczelniających 
stabilnych (na ścianach – Sopro PU-FD 1570) i samorozpływ-
nych (na podłogach – Sopro PU-FD 1571) pod okładziny 
ceramiczne. 

Po wyschnięciu odporna na ścieki, wodę morską, oddziały-
wanie uwodnionych kwasów, zasad, roztworów soli, 
chlorku wapnia oraz wód termalnych. Stosowana 
w pomieszczeniach i na zewnątrz, w obszarach narażonych 
na wysokie obciążenia np. w basenach, kuchniach przemy-
słowych, powierzchniach użytkowych i przemysłowych, 
na balkonach i tarasach.

Sopro PU-FD 1570 
Elastyczna powłoka uszczelniająca do ścian

Sopro PU-FD 1571 
Elastyczna powłoka uszczelniająca do podłóg

Sopro ZR Turbo 618 
Cementowa reaktywna 
zaprawa uszczelniająca 2-K

Sopro TDS 823
Elastyczna zaprawa 
uszczelniająca 
szybkowiążąca – turbo

Sopro DSF® 423
Elastyczna zaprawa 
uszczelniająca 
dwuskładnikowa

Sopro DSF® 523
Elastyczna zaprawa 
uszczelniająca 
jednoskładnikowa

Wysokoelastyczna, jednoskładnikowa, gotowa do użycia, 
mostkująca rysy płynna powłoka uszczelniająca z tworzywa 
sztucznego bez rozpuszczalników, do stosowania pod okła-
dziny z płytek i płyt. Uszczelniająca masa przeciwwilgociowa 
Sopro FDF 525 sprawdza się szczególnie przy równych, 
niestrukturalnych podłożach, jak np. płyty gipsowo-karto- Sopro DSF® RS 623

Szybkowiążąca jedno-
składnikowa zaprawa 
uszczelniająca
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Stosowane materiały uszczelniające

2. Uszczelnienia wstęgowe w formie mat:

Sopro AEB® 640
Mata uszczelniająco-odcinająca 

Cienkowarstwowa, wodoszczelna, mostkująca rysy i kom-
pensująca naprężenia mata uszczelniająco-odcinająca, dwu-
stronnie pokryta specjalną warstwą flizeliny. Warstwa flize-
liny zapewnia optymalną przyczepność maty do cemento-
wych zapraw klejowych. Nadaje się do niezawodnego i 
elastycznego uszczelnienia powierzchni ścian i podłóg pod 
okładziny z płytek i płyt ceramicznych oraz kamienia natu-
ralnego w łazienkach, natryskach i pomieszczeniach 
mokrych. Obszar zakładek lub łączenia krawędzi mat kle-
jone są klejem montażowym Sopro Racofix® RMK 818, 
Sopro Racofix® WB 588, Sopro FDK 415 lub zaprawą 
uszczelniającą Sopro TDS 823. Szczególnie zalecana jako 
uszczelnienie do zastosowania w terminowych pracach 
budowlanych.

Sopro AEB® 639
Mata uszczelniająco-odcinająca 

Elastyczna, wodoszczelna, mostkująca rysy i eliminująca 
naprężenia mata uszczelniająco-odcinająca. Specjalna 
powłoka w flizeliny, pokrywająca matę po obu stronach 
zapewnia dobrą przyczepność do cementowych zapraw 
klejowych. Szczególnie nadaje się jako niezawodne i ela-
styczne uszczelnienie oraz jako warstwa redukująca naprę-
żenia w obszarach zewnętrznych, na balkony i tarasy pod 
okładziny z płytek i płyt ceramicznych oraz kamienia natu-
ralnego. Specjalna membrana wyrównuje naprężenia przy 
nagłych zmianach temperatury. Maty Sopro AEB® plus 639, 
układane na styk, łączone są taśmą Sopro AEB® 641 lub 
Sopro AEB® 148 na kleju montażowym Sopro Racofix® RMK 
818, Sopro Racofix® WB 588, Sopro FDK 415 lub zaprawie 
uszczelniającej Sopro TDS 823. Produkty te zapewniają 
wodoszczelność łączenia. Układanie okładzin ceramicznych 
lub kamiennych może nastąpić bez długiego czasu oczeki-
wania.

Uwaga: 

Zasadniczo uszczelnienia zespolone mogą być stosowane  na wszystkich standardowych podłożach, które są właściwe 
do układania płytek i płyt. Dzięki specjalnie dopasowanym produktom posiadają bardzo dobrą przyczepność do podłoża. 

Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na to, że podłoża wrażliwe na oddziaływanie wody (np. materiały budow-
lane zawierające gips) nie  powinny być zastosowane w obszarach o wysokim stopniu zawilgocenia. 

Odpowiednie podłoża zostały opisane w kolejnych podrozdziałach, w zależności od klasy obciążenia wodą lub odpo-
wiednich regulacji zawartych w normie DIN 18 534.

W każdym przypadku projektowanie i wykonanie uszczelnienia należy przeprowadzić ze szczególną starannością.

Podstawy
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DIN 18534 - Uszczelnienie pomieszczeń wilgotnych i mokrych

Obciążenie wodą, klasa W: przewidywane obciążenie wodą każdej powierzchni (ściana - posadzka) w pomieszczeniu musi 
zostać ocenione i określone przez projektanta: 

• W = klasa obciążenia wodą
• 0–3 = klasyfikacja (małe, umiarkowane, wysokie, bardzo wysokie)
• I = powierzchnie w pomieszczeniach

W0-I małe Powierzchnie o niezbyt częstym oddziaływaniu wody rozpryskowej  

Przykład • Powierzchnie ścian, w łazience z wyjątkiem obszaru natrysku lub kuchnie, np. nad zlewozmywakiem

• Powierzchnie podłóg bez odpływów podłogowych, np. pomieszczenia gospodarcze, toalety dla gości, kuchnie 

domowe  

W1-I umiarkowane Powierzchnie o niezbyt częstym oddziaływaniu wody użytkowej, bez  intensywnego gromadzenia się wody  

Przykład • Powierzchnie ścian nad wanną i w natrysku w łazience  

• Powierzchnie podłóg bez/z odpływami bez silnego oddziaływania wody z natrysku 

• Powierzchnie podłóg w pomieszczeniach gospodarczych z odpływem (np. miejsce ustawienia pralki)  

W2-I wysokie Powierzchnie o częstym oddziaływaniu wody użytkowej, na podłogach czasowe intensywne gromadzenie się wody  

Przykład • Powierzchnie ścian w natryskach obiektów sportowych/komercyjnych  

• Powierzchnie podłóg z odpływami i/lub odwodnieniem liniowym

• Powierzchnie podłóg w łazienkach, odpływ podłogowy wykonany w posadzce natrysku.

• Powierzchnie podłóg w obiektach sportowych/komercyjnych

W3-I bardzo 
wysokie 

Powierzchnie o bardzo częstym lub długotrwałym oddziaływaniu wody rozpryskowej i/lub użytkowej i/lub wody 
z intensywnych procesów czyszczenia, przez  intensywne gromadzenia się wody stojącej  

Przykład • Natryski w obiektach sportowych/komercyjnych 

• Powierzchnie okołobasenowe i zaplecze odnowy biologicznej w obszarach basenów kąpielowych 

• Powierzchnie mokre w obiektach usługowych (kuchnie przemysłowe, pralnie, obszary związane z przetwórstwem 

żywności). 

Podstawy
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Klasyfikacja uszczelnianych powierzchni zgodnie z klasami obciążenia wodą

Domowa łazienka z wanną. Z uwagi na to, że zastosowana ochrona przed wodą rozpryskową nie może 
skutecznie zapobiec przedostaniu się wody na podłogę łazienki, jest klasy-
fikowana w klasie W1-I.

Domowa łazienka z wanną i brodzikiem prysznicowym. Domowa łazienka z wanną, brodzikiem prysznicowym i zamykaną kabiną. 

Uwaga: 

Zastosowanie kabiny prysznicowej nie może oznaczać rezygnacji z uszczelnienia podłogi w łazience!

1)

2)

Podstawy
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Domowa łazienka z wanną i odpływem podłogowym, wykonanym 
w posadzce natrysku.

Domowa łazienka z wanną i odpływem podłogowym, wykonanym 
w posadzce natrysku z zamykaną kabiną.

Uwaga: 

Jeśli odpływ podłogowy jest wykonany w posadzce natrysku (zlicowany z powierzchnią podłogi), natrysk wyposażony 
jest w zamykaną kabinę - „skuteczną ochronę przed wodą rozpryskową” (ochroną nie mogą być zasłony prysznicowe), 
pozostała część podłogi sklasyfikowana jest jako W1-I.

Domowa łazienka z wanną i brodzikiem prysznicowym z zamykaną kabiną: 
z dodatkowym odpływem podłogowym . 

3)

4)

Podstawy

Domowa łazienka z wanną i brodzikiem prysznicowym z zamykaną kabiną: 

4)

W0-I

W1-I

W1-I

W1-I

W1-I
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Natryski w obiektach użyteczności publicznej i powierzchnie okołobasenowe. 
h = wysokość ściany do wykonania uszczelnienia jest określona przez projektanta.

Komercyjnie użytkowana kuchnia zbiorowego żywienia.

5)

6)

Podstawy

Uwaga: 

W obiektach przetwórstwa spożywczego oraz w kuchniach przemysłowych należy uwzględnić dodatkowe obciążenia! 
Należą do nich przede wszystkim obciążenia chemiczne w postaci kwasów i alkaliów, jak również oddziaływania mecha-
niczne. Ponadto należy uwzględnić obciążenia termiczne. 

5)
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Kuchnia domowa.

Klasy obciążenia wodą ilustrują następujące przykłady: 

Łazienka z brodzikiem prysznicowym.

W1-I

W0-I

W1-I

W0-I

Łazienka domowa z odpływem podłogowym, wykonanym w posadzce 
natrysku z zamykaną kabiną.

W1-I

W2-I lub
W1-IW2-I

Łazienka z odpływem podłogowym, wykonanym w posadzce natrysku ze 
szklaną ścianką, chroniącą przed wodą rozpryskową.

W1-I

W2-I
W2-I

Łazienka z odpływem podłogowym.

W1-I

Natryski w obiekcie użyteczności publicznej.

W3-I

W3-I

Podstawy
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Basen kąpielowy/powierzchnie okołobasenowe. Kuchnia przemysłowa.

Klasa obciążenia wodą danego pomieszczenia powinna być określana przez projektanta, który uwzględni oczekiwane 
potrzeby i przewidywane obciążenia. Ze wskazanej klasy obciążenia wodą wynikają możliwe do zastosowania materiały do 
wykonania podłoża oraz rodzaje materiałów uszczelniających.

Klasa obciążenia wodą może być różnie określona nawet dla pomieszczeń (pozornie) tego samego typu, gdyż decydujące 
znaczenie ma intensywność użytkowania tego pomieszczenia. 

Przykład: Domowa toaleta dla gości otrzymuje klasyfikację między W0-I i W1-I. Dla toalety na stadionie klasyfikacja wynosi 
między W2-I i W3-I.

Domowa toaleta dla gości jest sklasyfikowana jako W0-I do W1-I.   Toaleta w obiekcie sportowym/na stadionie jest sklasyfikowana na pozio-
mie W2-I do W3-I z powodu bardzo wysokiego obciążenia, wynikającego 
z intensywnego użytkowania.  

W3-I

DIN 18535

W3-I

Z dodatkowym chemicznym obciążeniem

W0-I do W1-I

W2-I/W3-I

Podstawy
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Wymagania dotyczące uszczelnianych powierzchni:

Podłoża

Tylko w klasie obciążeń wodą W0-I i W1-I dopuszcza się wykonanie podłoży wrażliwych na działanie wilgoci, np. tynki gip-
sowe, płyty gipsowe i elementy budowlane na bazie gipsu, jastrychy anhydrytowe.

W klasie obciążeń wodą W2-I i W3-I nie dopuszcza się stosowania podłoży wrażliwych na działanie wilgoci! Właściwe są tu 
podłoża na bazie cementu, np. beton, tynk cementowy, jastrych cementowy itp. 

Łazienka bez skutecznej ochrony przed wodą rozpryskową w obszarze 
natrysku bez barier. 

Łazienka ze skuteczną ochroną przed wodą rozpryskową w obszarze natry-
sku bez barier. Odpływ podłogowy wykonany w posadzce natrysku.

≥ 20 cm

≥ 5 cm

≥ 5 cm

Łazienka bez skutecznej ochrony przed wodą rozpryskową w obszarze 

W2-I
Jastrych cementowy

W2-I
Jastrych cementowy

W1-I

Łazienka ze skuteczną ochroną przed wodą rozpryskową w obszarze natry

W2-I
Jastrych cementowy

W1-I
Jastrych anhydrytowy

W1-I
W1-I

• Jeśli uszczelniana jest tylko powierzchnia podłogi (dotyczy 
powierzchni klasyfikowanych w zakresie W1-I/W2-I), 
sąsiadujące z podłogą elementy budowlane (cokoły) 
muszą być uszczelnione na wysokość min. 5 cm (cokoły 
zostają pokryte przez później przyklejane płytki coko-
łowe).

• Uszczelnienie jest wykonane co najmniej 20 cm nad naj-
wyżej usytuowanym źródłem wypływu wody (kran, 
natrysk, wylewka prysznicowa).

• Powierzchnie podłóg klasyfikowane jako W1-I muszą być 
w całości uszczelnione.

• Powierzchnie ścienne klasyfikowane jako W1-I muszą 
zostać uszczelnione, gdy podłoże wykazuje wrażliwość na 
działanie wilgoci; lub przez niewrażliwe na wilgoć pod-
łoże woda może dostać się do innych obszarów.

• Powierzchnie W0-I, nie muszą być uszczelnione, pod 
warunkiem, że są niewrażliwe na działanie wilgoci.

• Systemy uszczelnień, jeśli przewidują to przepisy krajowe, 
muszą przejść badania potwierdzające szczelność dla 
obciążenia wodą o wysokości 10 cm. 

Podstawy
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W1-I
Jastrych anhydrytowy 

(możliwe zastosowanie)

W1-IW1-I

Podstawy

Łazienka z odpływem podłogowym poza obszarem natrysku, strefa prysz-
nicowa zamknięta kabiną z brodzikiem.

Wymagane spadki 

Powierzchnie, na które oddziałuje woda (uszczelnienie i powierzchnia warstwy użytkowej) muszą posiadać odpowiedni 
spadek do odprowadzenia wody. 

Można od tego odstąpić, gdy odprowadzenie/usuwanie wody następuje w inny sposób (w obszarach związanych z prze-
twórstwem żywności, jak kuchnie przemysłowe, jest to zawsze problem, ponieważ wykonane spadki często komplikują 
i utrudniają proces produkcji). 

Spadek w natrysku. Nachylenia w kuchniach przemysłowych utrud-
niają codzienną pracę.

Usuwanie wody przy pomocy gumowej ścią-
gaczki.

Podłoża 
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Podstawy

Progi 

Aby woda gromadzącej się na powierzchni podłogi nie mogła przedostać się przez wejścia lub drzwi do nieuszczelnionych 
obszarów, należy zaplanować odpowiednie środki.

Dotyczy to w szczególności łazienek z odpływem podłogowym wykonanym w posadzce natrysku, którego górne krawędzie 
zlicowane są z powierzchnią posadzki łazienki. Przy drzwiach należy uwzględnić próg o wysokości 1 cm, aby woda nie mogła 
swobodnie przedostawać się do innych pomieszczeń.

Ostatecznie brak barier oznacza również, że woda może swobodnie się przemieszczać. Z perspektywy czasu przesunięcie 
wysokości o 1 cm zostało już uwzględnione w przypadku starych powierzchni prysznicowych, wyłożonych płytkami. Pod tym 
względem różnica wysokości 1 cm nie jest czymś zupełnie nowym. W odniesieniu do tego rozwiązania istnieje pewna swo-
boda projektowania. 

Posadzka natrysku Podłoga łazienki Obszar drzwi

Powierzchnia brodzika prysznicowego z profilowanym obrzeżem o różnicy 
wysokości 1 cm.

Nachylenie uformowanej płytki jest wyraźnie widoczne.

1cm
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Próg z metalową listwą. Okładzina z progiem kamiennym.

Próg w formie szyny. 

Profil progowy/mozaika.

Próg z kamienia naturalnego. 

Próg wykonany przy użyciu mozaiki. 

Przykłady progów

Podstawy
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Przykłady progów

W przypadku wyższych obciążeń (klasa obciążenia wodą 
W3-I) w kuchniach przemysłowych i zakładach przetwór-
stwa żywności, jak i obszarach o zwiększonej intensywności 
czyszczenia, bezpośrednio przed drzwiami należy wykonać 
odwodnienie linowe.

Odwodnienie liniowe w obszarze przejścia. W3-I, np. kuchnia zbiorowego żywienia. Wbudowany kanał szczelinowy 
przed przejściem w obszarze kuchni przemysłowej.  

Rozmieszczenie odpywu w obszarze drzwi.

Progi 

Podstawy

Pomieszczenie suche
Obszar obciążenia wodą 

wg klasy W3-I

Rynna (odwodnienie liniowe) Uszczelnienie 
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Uszczelnienia zespolone pod płytki (w postaci płynnej lub wstęgowe) można zastosować tylko na podłożach o klasyfikacji 
pęknięć R1-I.

Przyporządkowanie materiałów uszczelniających

Rysy i pęknięcia w podłożu

W większości pomieszczeń, także tych przeznaczonych do uszczelnienia, można natknąć się na istniejące rysy w elementach 
budowlanych/podłożach. Gdy stwierdzimy ich istnienie, musimy je najpierw odpowiednio naprawić.
Jeśli dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo, że mogą powstawać nowe rysy albo powiększyć się już istniejące, musimy 
wybrać taki system uszczelnienia, który je skompensuje bez uszkodzenia ciągłości izolacji (mostkowanie rys).  

Klasyfikacja rys typowych dla uszczelnianych podłoży

Podstawy

Klasa rys Maksymalna zmiana szerokości rys Podłoża 

R1-I do ok. 0,2 mm żelbet, mur, jastrych, tynk, prawidłowo wykonane połączenia płyt 
gipsowych i gipsowo-włóknowych 

R2-I do ok. 0,5 mm mur z elementów wielkowymiarowych z prawidłowo wykonaną fugą, 
okładzina z płyt z prawidłowo wykonaną fugą

R3-I do ok. 1,0 mm, z dodatkowym 
przesunięciem do ok. 0,5 mm

powstające szczeliny w murze 

Materiał uszczelniający Klasy obciążenia wodą 

Uszczelnienia na bazie dyspersji polimerowej W0-I ściana i podłoga
W1-I ściana i podłoga
W2-I tylko powierzchnia ścian

Uszczelnienia cementowe, mostkujące rysy,  
modyfikowane tworzywami sztucznymi

W0-I
W1-I
W2-I
W3-I

Uszczelnienie na bazie żywic reaktywnych W0-I
W1-I
W2-I
W3-I z dodatkowymi obciążeniami (chemicznymi, mechanicznymi, termicznymi)

Wstęgowe materiały uszczelniające w połączeniu 
z płytkami i płytami (pomieszczenia bez wysokich 
obciążeń mechanicznych)

W0-I
W1-I
W2-I

Płytowe materiały uszczelniające  w połączeniu 
z płytkami i płytami

W0-I
W1-I
W2-I

Uwaga: 
Materiały uszczelniające płynne, w postaci mat i płyt muszą być stosowane w systemie z wymaganymi elementami 
uzupełniającymi  tj. taśmami, narożnikami, uszczelkami itp., które są do siebie odpowiednio dopasowane. 

Taśmy uszczelniające/narożniki muszą być montowane z co najmniej 50 mm zakładem i przyklejane wodoszczelnym 
materiałem (np. Sopro Racofix® RMK 818, Sopro Racofix® WB 588, Sopro FDK 415, Sopro TDS 823).
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Zawilgocony jastrych z powodu braku uszczelnienia zespolonego – 
problem higieniczny, np. w kuchniach zbiorowego żywienia.

Wymywanie wolnych cząsteczek wapna z zaprawy: wykwity wapienne. Jastrych, który utracił wytrzymałość z powodu stałego wnikania wody. 

Wszystkie uszczelniane podłoża (tynki itp.) muszą być suche i muszą spełniać określone wymagania. Dotyczy to w szczegól-
ności wilgotności resztkowej, która dla jastrychów pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej pod następnie ukła-
dane płytki powinna uzyskać wynik pomiaru:

• Jastrychy cementowe ≤ 2,0-2,5%
• Jastrychy anhydrytowe ≤ 0,5%; konstrukcje ogrzewane ≤ 0,3%

Pomiaru wilgotności dokonuje się za pomocą miernika CM (normowego), a wyniki powinny zostać udokumentowane.
W przypadku ogrzewania podłogowego zgodnie z niemiecką normą DIN 1264 „Ogrzewanie podłogowe na ciepłą wodę”, 
przed rozpoczęciem prac związanych z uszczelnieniem i układaniem okładziny konieczne jest wykonanie wygrzewania jastry-
chu, po którym powinien być sporządzony odpowiedni protokół.
Należy też zwrócić uwagę na wskazówki „Koordynacja miejsc krytycznych przy ogrzewaniu podłogowym”, jak również na 
instrukcję ZDB „Płytki i płyty ceramiczne, płyty z kamienia naturalnego i betonu na jastrychach anhydrytowych i cemento-
wych” (patrz rozdział 7 „Jastrychy i konstrukcje ogrzewane”).

Gromadzenie się zabrudzeń w jastrychu (efekt zapychania).

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac uszczelniających, podłoża powinny zostać odpowiednio przygotowane tzn. wcześniej 
należy wykonać gruntowanie, wyrównywanie, ukształtować spadki itp. (patrz rozdział 11 „Wyrównywanie podłoży”), 
tak aby na uszczelnionej powierzchni można było układać płytki na cienkowarstwowej zaprawie klejowej.

Wady tradycyjnych systemów uszczelnień stosowanych pod jastrychy

Podstawy
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Układanie płytek ceramicznych i spoinowanie 

Okładziny ceramiczne od stuleci stosowane są w budownic-
twie na powierzchniach podłóg i ścian różnych budynków 
i budowli.

Wciąż niezastąpione okazują się  w pomieszczeniach 
mokrych ze względu na trwałość i neutralność materiału, 
mimo oddziaływania wody, nawet o różnej temperaturze, 
zmieszanej z kwasami i zasadami,  a także przy długotrwa-
łym działaniu agresywnych czynników, nie tracą swoich 
właściwości.   

Razem z fugą tworzą zamkniętą powierzchnię. Jednak zafu-
gowana okładzina nie zastępuje powłok uszczelniających, 
ponieważ wypełnienie szczelin fugą nie jest uznawane jako 
wodoszczelne. Układ płytki + fugi zawsze jest traktowany 
jako wodoprzepuszczalny.

Uszczelnienia zespolone przeznaczone pod okładziny, które 
są aplikowane na powierzchniach jastrychów lub tynków, 
tworzą wraz z cienkowarstwowymi zaprawami klejowymi - 
składowy element systemu.

Podstawy

System: uszczelnienie zespolone pod płytki.

Układanie taśm uszczelniających w obszarze szczelin dylatacyjnych, na zaprawie uszczelniającej np. Sopro TDS 823. 

Układanie płytek na uszczelnieniu zespolonym z zastosowaniem systemo-
wej, cienkowarstwowej zaprawy klejowej.   

Szczeliny dylatacyjne/taśmy uszczelniające –
Ochrona uszczelnienia przy zachowaniu fug 
dylatacyjnych  

Szczeliny dylatacyjne, dla ochrony przed wnikaniem wody, 
zabezpiecza się odpowiednimi, systemowymi taśmami 
uszczelniającymi, wbudowanymi w uszczelnienie zespo-
lone. 

Zaprawa klejowa 
cienkowarstwowa Uszczelnienie zespolonePłytka PłytkaFuga

getrockneter Abdichtstoff

nasser, frischer Abdichtstoff

mit Dickenzuschlag
Nach Trocknung
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Ochrona uszczelnienia zespolonego w obszarze fug dylatacyjnych (fugi silikonowe) 

W okładzinie ceramicznej szczelin tych  nie wolno spoinować na sztywno, z reguły wypełnia się je materiałem trwale ela-
stycznym np. silikonem. Ze względu na ruchy konstrukcji oraz na zużycie w ramach eksploatacji fugi silikonowe mogą ulec 
uszkodzeniu, niejednokrotnie co pewien czas muszą być wymieniane. Aby podczas wymiany starej fugi silikonowej ułożona 
pod nią taśma uszczelniająca nie uległa zniszczeniu, zaleca się stosownie wkładki z siatki ze stali nierdzewnej, która dla taśmy 
stanowi ochronę przed przecięciem. Rozwiązanie to zapobiega uszkodzeniu taśm uszczelniających podczas późniejszych 
prac konserwacyjnych.

Taśma uszczelniająca i wkładka z taśmy (Sopro SB 113), chroniąca przed 
przecięciem taśmy. 

Wkładkę z taśmy można modelować według potrzeb.   Taśma ochronna jest wbudowana podczas układania płytek.   

Taśmę ochronną Sopro SB 113 z nierdzewnej siatki stalowej można przy-
ciąć do żądanej długości w zależności od potrzeb.
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Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie. 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym

1 Grunt Sopro GD 749 

2 Uszczelnienie zespolone Sopro 
FDF 525 lub Sopro DSF® 523 
(2 warstwy)

3 Taśma uszczelniająca Sopro DBF 
638 lub Sopro AEB® 148

4 uszczelka ścienna Sopro DWF 089 
lub Sopro AEB®

5 Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra

Definicja W1-I 

Bezpośrednio lub pośrednio obciążone 
powierzchnie w pomieszczeniach, 
w których woda używana jest czasowo, 
jak np. domowe łazienki.   

W obszarach o umiarkowanym obcią-
żeniu wodą  należy zadbać o uszczel-
nienie powierzchni pod płytkami 
w okolicy kabiny prysznicowej i wokół 
wanny – szczególnie gdy występują 
wrażliwe na wilgoć podłoża, które 
powinny być uszczelnione, aby ochro-
nić konstrukcję przed zawilgoceniem.  

Właściwe podłoża

• beton/beton lekki/beton komór-
kowy 

• jastrych cementowy/jastrych 
z lanego asfaltu

• mur (bloczki wapienno-piaskowe)

• jastrych anhydrytowy*

• budowlane płyty gipsowe*

(ściana)

• tynki wapienno-cementowe 
i cementowe

• tynk gipsowy1

• istniejąca, nośna okładzina 
ceramiczna 

• budowlane płyty cementowe

• XPS – polistyren ekstrudowany 
płyty gipsowo-kartonowe*

Niewłaściwe podłoża

• materiały na bazie drewna 

Wyjątek: patrz rozdział 5.

6 Cementowa zaprawa fugowa 
Sopro Saphir® lub Sopro DF 10®

7 Fuga trwale elastyczna Sopro 
Silicon

D Izolacja akustyczna/taśma 
dylatacji brzegowej Sopro ERS 
961

E Jastrych

F Płytka

P Tynk

PE Sznur polietylenowy 

U Podłoże betonowe

E1
2

7

6

5F

3

P

PE

D

U

4

7

E

P

1

2

5

F

6

3

D

W1-I ggf. W2-I

W1-I

Uwaga:

Jeśli podłoża są drewniane, istnieją 
systemy, które umożliwiają uszczel-
nienie i układanie okładzin. 
Prosimy o kontakt z Działem 
Wsparcia Technicznego. 

* W klasie W1-I przy pośrednim obciążeniu dopuszczone są również podłoża wrażliwe na wilgoć.
Prace uszczelniające należy wykonać ze szczególną starannością.
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Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym

Zasadność wykonania uszczelnienia pod brodzikiem lub wanną wywołuje 
niejednokrotnie dyskusje. Jednak wytyczne BEB „Materiały uszczelniające 
w kombinacji z okładzinami posadzkowymi”(sierpień 2010) jednoznacznie 
to definiują.

1 Grunt Sopro GD 749 

2 Uszczelnienie zespolone Sopro 
FDF 525 lub Sopro DSF® 523 
(2 warstwy)

3 Taśma uszczelniająca Sopro 
DBF 638 lub Sopro AEB® 148

4 Uszczelka Sopro AEB®

5 Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra

6 Cementowa zaprawa fugowa 
Sopro Saphir® lub Sopro DF 10®

7 Fuga trwale elastyczna Sopro 
Silicon

D Izolacja akustyczna  

E Jastrych

F Płytka

PE Sznur polietylenowy 

U Podłoże betonowe

1 Powłoka uszczelnienia zespolonego jest nakładana na całą powierzch-
nię pod wanną/brodzikiem prysznicowym, a następnie na tak przygo-
towanym podłożu montuje się wannę/brodzik prysznicowy.

Uszczelka z gumową mufą do wykonania odpły-
wu (system Dallmer).

7

F

5

6

E1 4
D U

2

3

PE

Wytyczne BEB „Materiały uszczelniające w kombinacji 
z okładzinami posadzkowymi (sierpień 2010). 

Rozwiązanie:

Uwaga: Obszary za i pod wanną i brodzikiem należy chronić przed 
działaniem wody!
Rozwiązanie 1: szczelne łączenie krawędzi wanny z uszczelnieniem, np. 

taśmą uszczelniającą do krawędzi wanien.
Rozwiązanie 2: wykonanie uszczelnienia na całej powierzchni pod i za 

wanną.

Uwaga: Zastosowanie fugi trwale elastycznej (silikonu) między wanną 
i ścianą nie zapewnia ochrony przed działaniem wody.
Jastrych i uszczelnienie zespolone muszą zostać wykonane w pomiesz-
czeniu mokrym przed montażem wanny, również na powierzchni pod 
wanną.

DIN 18534
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Przejścia rur instalacji grzewczej, np. przebiegające przez podłogę, można 
również niezawodnie uszczelnić przy pomocy uszczelki Sopro AEB® 131.       

Ze względu na konstrukcję stropu nie jest możliwe zatopienie brodzika 
w podłodze. Powierzchnie podłogi i ścian zostały zabezpieczone uszczel-
nieniem zespolonym, np. Sopro DSF® 523.

Nośnik styropianowy (system Kaldewei) jest ustawiony w narożniku natry-
sku na uszczelnionym podłożu.

Rury kanalizacyjne do odprowadzenia wody z wanny można niezawodnie 
zaizolować przy pomocy uszczelki ściennej Sopro AEB® 130.

Uszczelki Sopro AEB® są dostępne w szerokim asortymencie do różnych 
przekrojów rur. 

Uszczelka ścienna Sopro AEB® 130 jest wklejona na zaprawie uszczelniają-
cej, np. Sopro TDS 823. Gumowy kołnierz uszczelniający mocno przylega 
po obwodzie do ścianki rury.

Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym
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2 Prawidłowe wykonanie uszczelnienia jest często trudne z uwagi na brak możliwości wbudowania jastrychu w obszarze 
pod brodzikiem lub wanną. Nierzadko rezygnuje się z jastrychu z uwagi na ograniczoną wysokość pod wanną lub 
w celu obniżenia wysokości krawędzi wanny lub brodzika względem przylegającej podłogi. 

Kombinacja uszczelnienia zespolonego w postaci płynnej 
z uszczelnieniem wstęgowym w postaci mat zgodnie 
z normą DIN 18 534 jest rozwiązaniem poprawnym tech-
nicznie i prostym w wykonaniu.

Rury instalacyjne w zagłębieniach utrudniają prace uszczelniające. Zgodnie 
z normą DIN 18 534 w przyszłości będzie można tego uniknąć.

Uszczelnienia wstęgowe w formie mat

Cienkowarstwowa, wodoszczelna, mostkująca rysy i kompensująca naprężenia mata uszczelniają-
co-odcinająca, dwustronnie pokryta specjalną warstwą flizeliny. Warstwa flizeliny zapewnia opty-
malną 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® RMK 818, Sopro 
Racofix® WB 588, Sopro FDK 415 lub zaprawą uszczelniającą Sopro TDS 823. Szczególnie zaleca-
na jako uszczelnienie do zastosowania w terminowych pracach budowlanych.  

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 jako warstwa redukująca naprężenia w obszarach zewnętrznych, na balkony i tarasy pod okła-
dziny z płytek i płyt ceramicznych oraz kamienia naturalnego. Specjalna membrana wyrównuje 
naprężenia przy nagłych zmianach temperatury. Maty AEB® plus 639, układane na styk, łączone są 
taśmą Sopro AEB® 148 na kleju montażowym Sopro Racofix® RMK 818, Sopro Racofix® WB 588, 
Sopro FDK 415 lub zaprawie uszczelniającej Sopro TDS 823. Produkty te zapewniają wodoszczelność 
łączenia. Układanie okładzin ceramicznych lub kamiennych może nastąpić bez długiego czasu ocze-
kiwania.       

Sopro AEB® 640
Mata uszczelniająco-odcinająca 

Sopro AEB® plus 639
Mata uszczelniająco-odcinająca 
plus 

DIN 18534

Jeśli zostało zaprojektowane uszczelnienie powierzchni 
pod/za wanną lub brodzikiem prysznicowym, nie-
zbędne rury instalacyjne muszą być zaprojektowane 
tylko dla eksploatacji samych wanien. Przejścia instalacji 
podłogowej muszą być tak zaprojektowane, by można 
je było niezawodnie uszczelnić.

2

Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym
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Kombinacja uszczelnień zespolonych w postaci płynnej 
z uszczelnieniami wstęgowymi w formie mat 

Sopro AEB® 640

1 Grunt Sopro GD 749 

2 Uszczelnienie zespolone Sopro 
FDF 525 lub Sopro DSF® 523 
(2 warstwy)

3 Mata uszczelniająco-odcinająca 
Sopro AEB® 640 

4 Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra

5 Fuga trwale elastyczna Sopro Silicon

PE Sznur polietylenowy 

U Podłoże betonowe

Uszczelnienie zespolone (w postaci płynnej) w połączeniu z matą uszczelniająco-odcinającą 
Sopro AEB® w obszarze przejścia instalacji (rury itp.).

Uzupełnienie uszczelnienia zespolonego poprzez przykrycie 
rur i instalacji kawałkami maty uszczelniająco-odcinającej 
Sopro AEB® 640. Krawędzie odcinków należy przykleić na 
uszczelnieniu zespolonym w postaci płynnej i dokładnie je 
pokryć.  

1

4

2

5

PE

U3

Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym
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Uszczelnienia wstęgowe w formie mat 

Uszczelnienia zespolone w formie mat przyjęły się na rynku budowlanym i są doskonałe do uszczelniania powierzchni pod 
wanną lub brodzikiem prysznicowym. 

Detal: 

Mata uszczelniająco-
odcinająca Sopro AEB® 640 

Narożnik uszczelniający 
wewnętrzny Sopro AEB® 642

Narożnik uszczelniający 
zewnętrzny Sopro AEB® 643

Uszczelka ścienna Sopro AEB® 112

1 Grunt Sopro GD 749 

2 Uszczelnienie zespolone Sopro FDF 
525 lub Sopro DSF® 523 
(2 warstwy)

3 Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra

4 Mata uszczelniająco-odcinająca 
Sopro AEB® 640

5 Fuga trwale elastyczna Sopro 
Silicon

6 Uszczelka ścienna Sopro AEB® 112

AF Odpływ 

PE Sznur polietylenowy 
(materiał wypełniający)

1

2

3

4

6

5

PE

AF

Uszczelniona powierzchnia, na której jest umieszczony brodzik prysznicowy. 

Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym
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Uszczelnienie powierzchni pod wanną rozwiązanie z podwójnym odprowadzeniem wody

Uszczelnienia wstęgowe w formie mat 

Detal: 
Doszczelnienie wpustu podłogowego z podwójnym odprowadzeniem wody

1 Podkład gruntujący Sopro GD 
749

2 Uszczelnienie zespolone Sopro 
FDF 525 lub Sopro DSF® 523 
(2 warstwy)

3 Wysokoelastyczna zaprawa kle-
jowa, cienkowarstwowa Sopro 

No.1 400 extra

4 Fuga trwale elastyczna Sopro 
Silicon

PE Sznur polietylenowy (materiał 
wypełniający)

ES Odpływ podłogowy (system ACO 
z syfonem antyzapachowym) 

1 Nanieść klej wodoszczelny do taśm i mat  Sopro FDK 415 na ja-
strych i kołnierz odpływu podłogowego. 

2 Matę odcinająco-uszczelniającą Sopro AEB® 640 ułożyć na świeżej 
warstwie kleju. 

ES

PE

Odpływ podłogowy z podwójnym odprowadze-
niem wody do obiektów przemysłowych przygo-
towany do uszczelnienia. 

Odpływ podłogowy z podwójnym odprowadze-
niem wody zamontowany pod wanną.

1

3

2

4

Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym
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3 Matę Sopro AEB® 640 mocno docisnąć do warstwy kleju Sopro FDK 
415. 

5 Wpust podłogowy (z podwójnym odprowadzeniem wody) starannie 
uszczelnić.     

7 Woda z wanny łatwo odpływa przez system odwadniający. Rów-
nocześnie w przypadku awarii, woda może spłynąć po powierzchni 
uszczelnienia do drugiego odprowadzenia wody. 

4 Wkleić elementy uszczelniające (narożniki i taśmy).

6 Montaż nasadki odwadniającej wpustu z podwójnym odprowadze-
niem wody.

Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym
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Jeśli w konkretnej sytuacji na miejscu budowy nie można zastosować uszczelnienia pod wannę lub brodzik zgodnie z normą 
DIN 18534, istnieje możliwość połączenia krawędzi tych urządzeń ze ścianą przy pomocy taśm uszczelniających, dostarczo-
nych przez producenta wanien lub brodzików. Można je zastosować w kombinacji z uszczelnieniami zespolonymi w postaci 
płynnej (Sopro FDF 525, Sopro DSF® 523). Jeśli inwestor nie zdecydował się na taki system uszczelnienia krawędzi wanny lub 
brodzika, w tym przypadku można użyć taśmy uszczelniającej samoklejącej Sopro FDB 524. Ten wariant pomyślnie przeszedł 
test z 1500 cyklami gorącej-zimnej wody. 

1 Uszczelnienie zespolone Sopro FDF 525 lub 
Sopro DSF® 523 (2 warstwy)

2 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwo-
wa S1 Sopro No.1 400 extra

3 Fuga trwale elastyczna Sopro Silicon

4 Taśma uszczelniająca samoklejąca Sopro FDB 524

F Płytka

PE Sznur polietylenowy (materiał wypełniający)

W Wanna 

Rozwiązanie dla połączenia z krawędzią wanny

1

2

F

4

3

PE

W

Taśma uszczelniająca samoklejąca Sopro FDB 524.

W odniesieniu do nowych norm dotyczących uszczelnień 
i stale rosnących wymagań inwestorów, a także różnych 
możliwości instalacyjnych dla wanien i brodzików prysznico-
wych pierwotne rozwiązanie z zastosowaniem taśmy 
uszczelniającej było dalej rozwijane. Opracowany został 
system Sopro do uszczelnienia wanien, składający się 
z trzech elementów tj. taśmy, uszczelki narożnej i uszczelki 
multi, z zastosowaniem których prawie wszystkie sytuacje 
montażowe mogą być zrealizowane na placu budowy. 

Dział Wsparcia Technicznego chętnie służy poradą. 

Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym
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Sytuacje montażowe wanien i brodzików prysznicowych, uszczelnionych z użyciem syste-
mu Sopro   

Montaż wanny. Montaż brodzika prysznicowego powyżej 
okładziny ceramicznej.

Montaż brodzika prysznicowego, którego 
górne krawędzie zlicowane są z powierzchnią 
podłogi w łazience.

1 Oczyścić krawędzie wanny, usunąć wszystkie warstwy zmniejszające 
przyczepność.

2 Nakleić wannową uszczelkę narożnikową Sopro WDE 812, która 
w dolnej części dopasowuje się do narożnika wanny i powierzchni 
połączenia ze ścianą pod kątem 90°. 

3 Nakleić wannową taśmę uszczelniającą Sopro WDB 811 tak, aby za-
chodziła co najmniej 50 mm na uszczelkę narożnikową. 

4 Taśmę docisnąć mocno do krawędzi wanny przy pomocy szpachelki 
lub wałka.  

Montaż systemu Sopro do uszczelniania wanien

Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym
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7 Odcinki taśmy przykleić do ściany przy użyciu płynnego materiału 
uszczelniającego (Sopro DSF® 523/Sopro FDF 525).  

8 Uformowane elementy w obszarze łączenia krawędzi i zakładów 
skleić wodoszczelnie, np. klejem montażowym Sopro Racofix® RMK 
818. 

9 Wanna uszczelniona przy pomocy wannowego systemu uszczelnia-
jącego Sopro. Powłokę uszczelniającą ścianę można teraz nałożyć 
na taśmy. 

6 Przygotowana, gotowa do montażu wanna.5 Gdy uformowane elementy taśmy uszczelniającej zostały zamoco-
wane, przykleić taśmę akustyczną Sopro WDS 814. 

Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym
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1 Połączenie wanny z półką przy użyciu wannowego systemu uszczel-
niającego Sopro.

2 Połączenie wysokiego brodzika prysznicowego z płaskim panelem 
ściennym.

3 Połączenie brodzika prysznicowego z narożem w niszy z zastosowa-
niem uszczelki narożnej multi Sopro WDM 813.

4 Zlicowanie górnej krawędzi brodzika prysznicowego z okładziną ce-
ramiczną posadzki w obszarze narożnika ściany za pomocą dwóch 
zintegrowanych uszczelek narożnych multi Sopro WDM 813. 

Sytuacje montażowe, które można wykonać przy użyciu wannowego systemu uszczelnienia 
Sopro

Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym*

* W zależności od sytuacji w pomieszczeniu mokrym ocena obciążenia wodą może również dotyczyć klasy W2-I. 
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Wykonanie szczelnego połączenia między krawędzią wanny a ścianą 

Dostępne na rynku taśmy systemowe oferowane przez producentów wanien i brodzików w połączeniu z uszczelnieniami 
zespolonymi Sopro stanowią niezawodne rozwiązanie, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów.

System Franz Kaldewei GmbH & Co. KG 

Wanna

Brodzik prysznicowy

2 Uszczelnienie w obszarze ściany przy pomocy uszczelnienia Sopro FDF 
525. 

1 Wanna z naklejoną taśmą uszczelniającą (System Franz Kaldewei 
GmbH & co. KG) zamontowana przy ścianie.

2 Elementy uszczelniające naklejane są na 
wcześniej oczyszczone krawędzie brodzika.

1 Dla każdego typu brodzika (Kaldewei) do-
stępne są odpowiednie systemowe ele-
menty uszczelniające.

3 Elementy i taśmy uszczelniające muszą 
zachodzić na siebie co najmniej 50 mm, 
a następnie muszą być ze sobą sklejone za 
pomocą wodoszczelnej warstwy kleju. 

Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym*
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Klasa obciążenia wodą W1-I, umiarkowane obciążenie 
Łazienka z wanną kąpielową lub brodzikiem prysznicowym

1 Taśmę uszczelniającą nakleić na krawędź wanny (System MEPA – 
Pauli und Menden GmbH).

2 Dla uniknięcia mostków akustycznych przy montażu wanny nakleić 
pas pianki.

3 Taśma uszczelniająca ze względu na pionową perforację pozwala się 
dokładnie wkleić również w narożach ścian. 

4 Uszczelnienie taśmy (System MEPA – Pauli und Menden GmbH) 
w obszarze ściany przy pomocy Sopro FDF 525. 

System Poresta systems GmbH  

2 Narożnik taśmy uszczelniającej wklejany w łatwy sposób w naroże ła-
zienki np. przy pomocy uszczelnienia Sopro DSF® 523.   

1 Gotowa, systemowa taśma uszczelniająca łatwo dopasowuje się do na-
rożnika wanny, jak i do powierzchni ściany pod kątem 90°.

System MEPA – Pauli und Menden GmbH
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Definicja W2-I

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 

Tendencją w ostatnich latach jest projektowanie i wykonaw-
stwo łazienek bez barier i progów. Posadzka naroża prysz-
nicowego tego typu łazienek zlicowana jest z powierzch-
nią posadzki łazienki. Odprowadzenie wody jest zapew-
nione przez punktowy wpust podłogowy lub odwodnienie 
liniowe. Innym wariantem jest gotowy brodzik prysznicowy, 
którego górna krawędź jest zlicowana z okładziną podłogi.

Niezależnie, czy jest to gotowy brodzik, czy wyłożona płyt-
kami powierzchnia, rozwiązanie takie musi być wykonane 
w układzie wodoszczelnym, ze skutecznym odprowadze-
niem wody. Prace uszczelniające muszą być wykonane ze 
szczególną starannością. 

Odpływ podłogowy.  

1 Podkład gruntujący Sopro GD 749

2 Uszczelnienie zespolone Sopro FDF 525 lub 
Sopro DSF® 523 (2 warstwy) 

3 Taśma uszczelniająca Sopro DBF 638 lub 
Sopro AEB® 148

4 Uszczelka ścienna Sopro DWF 089 lub Sopro AEB®

5 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwo-
wa Sopro No.1 400 extra

6 Cementowa zaprawa fugowa Sopro Saphir® lub 
Sopro DF 10®

7 Fuga trwale elastyczna Sopro Silicon

8 Uszczelka podłogowa Sopro EDMB 082 lub Sopro 
AEB®

V Płynna zaprawa epoksydowa na bazie żywicy 
Sopro BH 869

PD Odpływ podłogowy

D Izolacja akustyczna/taśma dylatacji brzegowej

E Jastrych Sopro Rapidur® M5

F Płytka

P Tynk

U Podłoże betonowe

4

7

PD
8

P

1

2

5

F

6

3

D

E

8

D

U

E6 V PD 5 2 1

Uwaga:

Jeśli ochrona przed wodą rozpryskową nie jest sku-
teczna (np. tylko otwarta szklana ściana, bez drzwi) cała 
podłoga łazienki staje się powierzchnią o wysokim 
obciążeniu (W2-I). To znaczy, że na podłodze nie mogą 
być stosowane materiały budowlane, wrażliwe na 
oddziaływanie wilgoci (zawierające gips), a jako uszczel-
nienie powinny być użyte co najmniej cementowe, ela-
styczne masy uszczelniające.  

Jeśli istnieje efektywna ochrona przed wodą rozpry-
skową, poza powierzchnią natrysku może zostać wbu-
dowany jastrych anhydrytowy. Obszar można następnie 
sklasyfikować jako W1-I.

Odnosi się to również do sytuacji, gdy poza powierzch-
nią natrysku, w łazience znajduje się inny odpływ pod-
łogowy (np. pod umywalką), który nie podlega cią-
głemu użytkowaniu (W1-I). 
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Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 

Możliwe do zastosowania podłoża w zależności od intensywności działania wody 

Podłoża wrażliwe na działanie wilgoci mogą być stosowane 
w przypadku klasy obciążenia wodą W0-I i W1-I.

Przykłady:
• Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne z gipsu/suchych zapraw
• Płyty gipsowo-kartonowe 
• Płyty gipsowe wzmocnione flizeliną
• Płyty gipsowo-włóknowe 
• Płyty gipsowe
• Jastrychy anhydrytowe

Podłoża niewrażliwe na działanie wilgoci stosowane są 
w przypadku klasy W2-I i W3-I.

Przykłady:
• Beton
• Tynk cementowo-wapienny
• Tynk cementowy
• Pustaki ścienne z lekkiego betonu 
• Wiązane cementem mineralne płyty budowlane 
• Elementy kompozytowe ze spienionego EPS lub ekstru-

dowanego XPS polistyrenu z warstwą zaprawy i wzmoc-
nione siatką

• Beton komórkowy – płyty budowlane
• Jastrych cementowy

Sucha zabudowa z płyt, wykonanych na bazie gipsu.

Cementowe płyty budowlane (system Fermacell).

Powierzchnia ściany otynkowana/zaszpachlowana zaprawą cementową 
Sopro RAM 3®.

Posadzka natrysku wykonana przy użyciu zaprawy cementowej do jastry-
chów (Sopro Rapidur® M5).  
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Odpływy podłogowe i odwodnienia liniowe do odwodnienia powierzchni (np. w natrysku)

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 

Aby zapewnić skuteczność połączenia materiału uszczelnia-
jącego z elementem odwadniającym, musi on posiadać 
odpowiednio szeroki kołnierz.

Kołnierz musi być wykonany z takiego materiału (np. PCV, 
stal nierdzewna), który gwarantuje dobrą przyczepność dla 
uszczelnienia.

Szerokość kołnierza dla odpływów podłogowych i odwod-
nień liniowych musi wynosić 50 mm.

W przypadku klas obciążenia wodą W0-I do W2-I powinny 
być stosowane kołnierze o szerokości co najmniej 30 mm, 
gdy do przyklejenia mankietu uszczelniającego zostaje użyty 
odpowiedni klej wodoszczelny, dwuskładnikowa cemen-
towa masa uszczelniająca lub żywica reaktywna.  

W przypadku klasy obciążenia W3-I wymagana jest co naj-
mniej 50 mm szerokość kołnierza.

Odpływ podłogowy lub odwodnienie liniowe z 30 mm kołnierzem.  

* Odpowiedni klej wodoszczelny, dwuskładnikowa masa uszczelniająca lub żywica reaktywna są użyte do przyklejenia uszczelki.

Kołnierz o szerokości 50 mm. 

W3-I co najmniej 50 mm

Standard 50 mm

Kołnierz

W0-I co najmniej 30 mm* Materiał uszczelniający 

Mankiet uszczelniający / siatka zbrojąca
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

Wyposażenie łazienek z natryskiem w ostatnich latach ule-
gło całkowitej zmianie. Łazienka bez barier i progów wymu-
siła stosowanie nowych rozwiązań w tym obszarze.

Pod względem technicznym praktycznie nie ma ograniczeń. 
Producenci wyposażenia sanitarnego oferują bardzo różno-
rodne odpływy podłogowe. Inwestor najpierw ocenia wzor-
nictwo, a mniej interesuje się przydatnością systemu 
z technicznego punktu widzenia danego elementu odpły-
wowego. Dla prawidłowego projektowania i wykonania 
decydująca jest techniczna przydatność odwodnienia linio-
wego, która zapewni, by odpływ trwale funkcjonował i 
tworzył jedną całość z uszczelnieniem zespolonym. 
Szczególnie ważne jest połączenie odpływu podłogowego/
odwodnienia liniowego z uszczelnieniem. 

Odpływy podłogowe muszą być wyposażone w kołnierz, 
aby można je było skutecznie połączyć z uszczelnieniem. 
To samo dotyczy „płaskich” brodzików. Tworzą one jedną 
płaszczyznę z gotową okładziną ceramiczną. Również 
w tym przypadku musi być możliwe wykonanie niezawod-
nego połączenia z uszczelnieniem zespolonym.

Następne strony dają wgląd w różne systemy znanych pro-
ducentów i przedstawiają etapy obróbki, jak skutecznie pod 
względem technicznym stosować produkty Sopro.

Obszar natrysku bez barier. Łazienka z odpływem podłogowym.

Łazienka hotelowa z odwodnieniem liniowym w natrysku.

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 



99

Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów

System ACO

6 Naroże prysznicowe uszczelnione Sopro DSF® 523 w 2-ch warstwach 
(obszar ścian i posadzki) pod układane płytki.    

1 Odwodnienie liniowe ACO w narożu prysznicowym na izolacji ter-
micznej.

2 Odwodnienie liniowe ACO, pokryte na spodniej części zaprawą kle-
jową Sopro No.1 400 extra jako warstwa kontaktowa i osadzone w 
warstwie świeżego jastrychu Sopro Rapidur® M5.

3 Odwodnienie liniowe ACO wbudowane w jastrych Sopro Rapidur®

M5.

5 Uszczelnienie powierzchni ścian i posadzki przy użyciu Sopro DSF® 523.

4 Uszczelnienie korpusu odwodnienia liniowego przy użyciu Sopro DSF®

523. Połączenie z kołnierzem jest wykonane przez wstawienie systemo-
wej taśmy lub paska siatki zbrojącej w uszczelnienie zespolone.

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System ACO energooszczędne odwodnienie liniowe

6 Uszczelnienie połączenia kołnierza odwodnienia z jastrychem przy po-
mocy taśmy uszczelniającej lub siatki z włókna szklanego z zastoso-
waniem dwuskładnikowej zaprawy uszczelniającej Sopro DSF® 423.  

1 Odwodnienie liniowe ACO z miedzianą instalacją wymiennika ciepła 
dla oszczędności energii. Odzysk ciepła następuje w korpusie od-
wodnienia.

2 Montaż odwodnienia w jastrychu cementowym, wykonanym z za-
prawy szybkowiążącej Sopro Rapidur® M5.

3 Dla zwiększenia przyczepności do jastrychu spodnia strona odwod-
nienia pokryta jest zaprawą klejową cienkowarstwową Sopro No.1 
400 extra.

5 Widoczna instalacja wymiennika ciepła w korpusie odwodnienia.

4 Energooszczędne odwodnienie liniowe ACO szybko i łatwo wbudo-
wane w zaprawę Sopro Rapidur® M5.

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

7 Uszczelniona powierzchnia z energooszczędnym odwodnieniem 
liniowym ACO.

8 Gotowa posadzka natrysku z odwodnieniem liniowym ACO, 
pokryta okładziną ceramiczną. 

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System ACO energooszczędne odwodnienie liniowe

1 Dopasowanie odwodnienia liniowego do gotowego elementu 
posadzki natrysku.

2 Wbudowanie galanterii uszczelniającej, m. in. taśm i narożników 
z ukształtowanym spadkiem Sopro AEB®.

ACO gotowy element odwadniający posadzki natrysku 

3 Taśmy i uszczelki wklejone na zaprawie uszczelniającej Sopro TDS 
823.

4 Powierzchnia natrysku, uszczelniona zaprawą Sopro TDS 823, go-
towa do układania płytek.     

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System ACO

Odwodnienie liniowe z kołnierzem kątowym do montażu na ścianie 

2 Osadzenie odwodnienia liniowego w świeżej warstwie jastrychu Sopro 
Rapidur® M5.

3 Taśma uszczelniająca Sopro FDB 524 jako element doszczelnienia 
między kołnierzem metalowym odwodnienia i przylegającym mate-
riałem budowlanym.

1 Odwodnienie liniowe z kołnierzem kątowym.

Uwaga:

Odwodnienia liniowe, które posiadają kołnierz kątowy 
do montażu na ścianie, w połączeniu z jastrychem 
pływającym nie powinny być sztywno mocowane na 
ścianie. Jeśli powierzchnia posadzki natrysku wykonana 
jest na jastrychu pływającym, odwodnienie musi mieć 
możliwość swobodnego odkształcania się. Jest ono 
osadzone w jastrychu pływającym i przylega luźno do 
ściany, mając możliwość odkształcania.

1 Jastrych pływający Sopro Rapidur® M5

2 Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 523 

3 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwo-
wa Sopro No.1 400 extra

4 Taśma uszczelniająca Sopro FDB 524

5 Elastyczne klejenie płytki Sopro Racofix® RMK 818

6 Fuga trwale elastyczna Sopro Silicon

7 Strefa możliwych odkształceń

R Odwodnienie liniowe

F Płytka

3

6

5

7

4

R

2 F1

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Geberit (odwodnienie ścienne)

6 Powierzchnia ścian i posadzki, po przeschnięciu uszczelnienia ze-
spolonego, gotowa do układania płytek. Okładziny ceramiczne oraz 
kamienne można łatwo układać w następnie opisany sposób.   

1 Odpływ ścienny na konstrukcje ściany z suchej zabudowy i muru 
(system Geberit) w połączeniu z jastrychem pływającym.

2 Wykonanie jastrychu cementowego przy użyciu Sopro Rapidur® M5. 
Warstwa maskująca odpływ pełni funkcję ochronną.

3 Gotowa powierzchnia naroża prysznicowego, wykonana przy użyciu 
Sopro Rapidur® M5 – po krótkim czasie nadaje się do dalszych prac.

5 Szczelny i elastyczny montaż uszczelki Geberit do podłoża na zapra-
wie Sopro TDS 823.

4 Rozłożona uszczelka zintegrowana z odpływem ściennym Geberit jest 
wklejona w uszczelnienie zespolone w postaci płynnej Sopro TDS 823. 

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Geberit (odwodnienie ścienne)

12 Powstał łatwy do utrzymania w czystości, atrakcyjny wizualnie od-
pływ ścienny.  

7 Jako uzupełnienie odwodnienia ściennego na uszczelnionej po-
wierzchni wklejona jest szyna zbierająca wodę, przy użyciu za-
prawy klejowej, np. Sopro No.1 400 extra.

8 Płyty wielkoformatowe układane są metodą kombinowaną. 

9 Płytki układane są do szyny zbierającej wodę.

11 Odległość szyny zbierającej wodę od ściany wynosi ok. 5 mm 
(w przypadku jastrychu pływającego). Szczelina łącząca ścianę 
z posadzką jest wypełniona trwale elastycznie silikonem Sopro Sili-
con.

10 Do spoinowania okładziny można zastosować fugę Sopro DF 10®.

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Geberit (cienkowarstwowa zabudowa z użyciem jastrychu epoksydowego) 

6 Powierzchnia natrysku wykonana zaprawą epoksydową na bazie 
Sopro BH 869, gotowa do dalszych prac, uszczelniających i glazur-
niczych.   

1 Odpływ podłogowy wstępnie ustawiony w natrysku. 2 Niewystarczająca wysokość do zabudowy jastrychu cementowego. 
Konieczność zabudowy jastrychu na bazie żywic reaktywnych.

5 Przy niskiej warstwie pokrycia zaprawa żywiczna nakładana jest eta-
pami. 

3+4 Mieszanie zaprawy epoksydowej do wytworzenia cienkowarstwowego jastrychu (Sopro BH 869 i Sopro EEK 871).

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Viega

6 Naroże prysznicowe uszczelnione zaprawą Sopro DSF® 523 lub So-
pro TDS 823.

1 Przygotowanie korpusu odwodnienia narożnego i wbudowanie 
w jastrych wykonany z Sopro Rapidur® M5.

2 Dla uzyskania poprawy przyczepności między jastrychem a elemen-
tem odwodnienia narożnego, jego spodnią część należy pokryć za-
prawą klejową Sopro No.1 400 extra.

3 W obszarze ściany dokładnie osadzić element odwaniający, aby do-
brze przylegał do powierzchni ściany. 

5 Starannie uszczelnione odwodnienie przy pomocy taśmy uszczelnia-
jącej samoklejącej Sopro FDB 524.

4 Powierzchnia posadzki natrysku ze spadkiem wykonana z użyciem za-
prawy Sopro Rapidur® M5.

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Viega

6 Uszczelnione naroże prysznicowe (2 warstwy), gotowe do układania 
płytek. 

1 Wbudowanie korpusu wpustu przy użyciu jastrychu Sopro Rapidur®

M5. 
2 Spodnia część rynny odwodnienia pokryta jest zaprawą klejową 

Sopro No.1 400 extra dla poprawy przyczepności do jastrychu.

3 Montaż odwodnienia w jednej płaszczyźnie ze ścianą. 

5 Uszczelnienie rynny przy pomocy systemowych taśm uszczelniają-
cych/siatki zbrojącej i Sopro TDS 823. 

4 Wbudowanie odwodnienia liniowego w jastrych Sopro Rapidur® M5.

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Kessel

1 Do elementów montażowych (odpływu podłogowego lub odwodnienia liniowego) systemu Kassel kołnierze w formie uszczelek przymocowane 
są fabrycznie do korpusu. Dopiero po wbudowaniu odpływu w jastrych rozkłada się uszczelki na powierzchni jastrychu. 

2 Niska wysokość konstrukcyjna odpływu pozwala na jego zabudo-
wanie bardzo cienką warstwą.

3 Dla poprawy przyczepności odpływu punktowego do świeżego ja-
strychu, spodnią część obudowy należy pokryć zaprawą klejową,
np. Sopro No.1 400 extra.  

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Kessel

5 Odpływ podłogowy wbudowany w jastrych żywiczny, wytworzony 
z Sopro BH 869 i Sopro EEK 871, gotowy do prac uszczelniających.

4 Przy bardzo cienkiej warstwie nadbudowy, do wytworzenia jastry-
chu należy użyć zaprawy na bazie żywicy reaktywnej (żywica bu-
dowlana Sopro BH 869 + kruszywo do jastrychu epoksydowego 
Sopro EEK 871). 

6 Rozłożenie fabrycznie przymocowanej uszczelki. 7 Uszczelnienie odpływu podłogowego i powierzchni posadzki natrysku 
z użyciem zaprawy Sopro TDS 823 (2 warstwy).  

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Heiler

6 Powierzchnia posadzki uszczelniona jest przy użyciu zaprawy Sopro 
TDS 823. Dla rozplanowania układu płytek, kilka z nich należy wyło-
żyć na sucho na powierzchni posadzki naroża prysznicowego.

1 System odwodnienia liniowego z krawędzią przyścienną (kołnie-
rzem) i dołączoną szyną dla niezawodnego i szczelnego montażu 
szklanej ściany.

2 Odwodnienie wbudowane jest w jastrych, wytworzony z Sopro Rapi-
dur® M5. Następnie wklejane są taśmy uszczelniające. 

3 Detal zakończenia odpływu, listwa do ustawienia szyby jest prawi-
dłowo wykonana. 

5 Powierzchnia ściany uszczelniona jest matą uszczelniająco-odcinają-
cej Sopro  AEB® 640, układaną na zaprawie klejącej Sopro No.1 400 
extra. 

4 Tafla szkła jest bezpiecznie umieszczona w szynie systemu odwod-
nienia liniowego.

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Mepa

6 Uszczelnione naroże prysznicowe, gotowe do układania płytek.

1 Przygotowanie naroża prysznicowego z wgłębieniem w ścianie do 
zabudowy odpływu liniowego.

2 Pokrycie spodniej części odwodnienia zaprawą klejową Sopro No.1 
400 extra dla poprawy przyczepności do jastrychu.

3 Osadzenie korpusu odwodnienia w jastrychu Sopro Rapidur® M5 w 
jednej płaszczyźnie ze ścianą. 

5 Odpływ jest uszczelniony przy pomocy taśm uszczelniających/siatki 
zbrojącej i zaprawy Sopro TDS 823. 

4 Powierzchnia natrysku Sopro Rapidur® M5 z zamontowanym ścien-
nym odpływem liniowym.

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Proline

System Dallmer

2 Wbudowanie elementu odpływu odwodnienia podłogowego 
w warstwę jastrychu, wytworzonego z Sopro Rapidur® M5 z odpo-
wiednim spadkiem.

1 Montaż odpływu liniowego przy pomocy Sopro Rapidur® M5. 2 Powierzchnia posadzki naroża prysznicowego ze spadkiem w kie-
runku odpływu,  wymodelowanym w świeżym jastrychu. 

3 Ułożenie systemowej taśmy lub siatki zbrojącej dla uszczelnienia ob-
szaru między odwodnieniem i jastrychem. 

1 Pokrycie spodniej części elementu odwodnienia podłogowego sys-
temu Dallmer zaprawą klejową Sopro No.1 400 extra dla poprawy 
przyczepności do jastrychu.

4 Uszczelnione przy użyciu zaprawy Sopro DSF® 523 naroże pryszni-
cowe, gotowe do układania płytek. 

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Dallmer

4 Uszczelnienie odpływu podłogowego i sąsiadującej powierzchni 
przy pomocy taśm uszczelniających i siatki zbrojącej oraz zaprawy 
Sopro TDS 823.

6 Wbudowanie szyny zbierającej (odprowadzającej) wodę, elastycznie 
zamontowanej do ściany, przyklejonej do posadzki przy pomocy za-
prawy klejowej Sopro No.1 400 extra. 

8 Po zaspoinowaniu zaprawą fugową Sopro DF 10® i wypełnieniu 
szczeliny dylatacyjnej fugą trwale elastyczną Sopro Silicon otrzymu-
jemy estetyczną, łatwą w utrzymaniu w czystości powierzchnię natry-
sku. 

3 Wbudowany korpus odpływu odwodnienia podłogowego. Dla uła-
twienia prac uszczelniających w obszarze ściany element odpływu 
jest wyposażony w zintegrowany mankiet uszczelniający. 

5 Uszczelnione przy użyciu zaprawy Sopro TDS 823 naroże pryszni-
cowe, gotowe do układania płytek. 

7 Układanie płytek w połączniu z szyną zbierającą wodę.

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Dallmer (cienkowarstwowa zabudowa z użyciem jastrychu epoksydowego)

2 Mieszanie żywicy budowlanej Sopro BH 869 i kruszywa do jastry-
chu epoksydowego Sopro EEK 871 w celu wytworzenia zaprawy 
żywicznej. 

4 Zabudowa cienkowarstwowa nad odpływem z zastosowaniem za-
prawy żywicznej jest właściwym rozwiązaniem.   

6 Powierzchnia przygotowana pod następnie wykonywane prace 
uszczelniające.    

1 Dla uzyskania poprawy przyczepności do cienkiej warstwy jastrychu 
na obudowę spustu nanieść podkład przyczepny. 

3 Ułożenie zaprawy żywicznej na podłożu i ustawienie korpusu od-
wodnienia podłogowego.

5 Zaprawa żywiczna pozwala się łatwo obrabiać, ściągać i wygładzać.

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System GUTJAHR Systemtechnik GmbH

1 Odwodnienie liniowe posiada fabrycznie zamontowany kołnierz 
uszczelniający.

2 Odwodnienie wbudowane w jastrych Sopro Rapidur® M5 z zasto-
sowaniem zaprawy cienkowarstwowej Sopro No.1 400 extra jako 
warstwy kontaktowej między korpusem odwodnienia i jastrychem.

3 Wklejenie kołnierza uszczelniającego na zaprawie Sopro DSF® 523. 4 Gotowe, uszczelnione odwodnienie i powierzchnia naroża pryszni-
cowego z użyciem uszczelnienia zespolonego (Sopro DSF® 523).   

Uwaga: 

Konstrukcja odwodnienie liniowego tego typu nie ogranicza odpływu wody spod okładziny. Jest to istotny detal, szcze-
gólnie przy układaniu kamienia naturalnego (patrz: rozdział 6 „Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień”).

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Wszystkie systemy odpływów, przedstawione na tej stronie, w połączeniu z jastrychami Sopro Rapidur® M5 i uszczelnieniami 
zespolonymi Sopro DSF® 523 zapewniają niezawodne rozwiązania do łazienek bez barier i progów. Odpływy te nie posiadają 
pionowych krawędzi na uszczelnianej  powierzchni. Jest to istotny detal, szczególnie przy układaniu kamienia naturalnego 
(patrz: rozdział 6 „Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień”).  

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System TECE

Inne systemy odwodnienia 

System Geberit System Dallmer

1 Odwodnienie TECE wbudowane w jastrych pływający, wykonany 
z Sopro Rapidur® M5, w połączeniu z zaprawą cienkowarstwową 
Sopro No.1 400 extra dla wytworzenia warstwy kontaktowej między 
korpusem odwodnienia i jastrychem. 

2 Montaż systemowej taśmy lub siatki zbrojącej dla wzmocnienia 
uszczelnienia zespolonego Sopro DSF® 523 w miejscu połączenia 
kołnierza z warstwą jastrychu.

3 Naroże prysznicowe uszczelnione 2 warstwami Sopro DSF® 523.

System Schlüter-Systems KG

4 Przy układaniu wrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych 
w narożu prysznicowym, system TECE umożliwia odpływ wody rów-
nież spod okładziny, z poziomu uszczelnienia, ponieważ powierzch-
nia odpływu jest płaska (patrz: rozdział 6 „Układanie kamienia natu-
ralnego bez przebarwień”).  

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

1 Wykonanie równego podłoża do montażu elementu prysznicowego, 
z użyciem wylewki samopoziomującej Sopro FLOOR WS 3.50. 

3 Pokrycie spodniej części elementu prysznicowego zaprawą klejową 
Sopro No.1 400 extra w celu przyklejenia do podłoża. Również pod-
łoże szpachlowane jest zaprawą klejową dla wytworzenia warstwy 
kontaktowej. 

4 Osadzenie elementu w narożu prysznicowym lub we wgłębieniu, 
przygotowanym w jastrychu.

5 Uszczelnienie powierzchni zaprawą Sopro TDS 823, taśmami oraz 
narożnikami uszczelniającymi. 

6 Uszczelnione naroże prysznicowe, gotowe do układania płytek. 

2 Wklejenie maty izolacji akustycznej na wyrównaną powierzchnię 
z zastosowaniem zaprawy klejowej Sopro No.1 400 extra. 

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Kermi – gotowy element  naroża prysznicowego

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

1 Wykonanie równej powierzchni z użyciem wylewki samopoziomu-
jącej Sopro FLOOR WS 3.50 dla niezawodnego montażu elementu 
naroża prysznicowego.

3 Osadzenie elementu naroża prysznicowego w świeżej warstwie 
zaprawy klejowej. Po jego uszczelnieniu  zaprawą Sopro DSF® 523 
można rozpocząć układanie płytek. 

2 Nałożenie warstwy grzebieniowej zaprawy klejowej Sopro No.1 400 
extra na wyrównane podłoże.

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Poresta systems GmbH – gotowy element  naroża prysznicowego

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Uwaga:

Projektant, decydując się na wybór elementu pryszni-
cowego, powinien zapoznać się z wymaganiami pro-
ducenta odnośnie zalecanej wielkości materiałów okła-
dzinowych. Szczególnie w przypadku bardzo małych 
wymiarów mozaiki szklanej przy obciążeniu punkto-
wym (nacisk pięt) i niezastosowaniu się do zaleceń 
może dojść do oderwania pojedynczych kamyczków. 
Aby zapobiec tego typu uszkodzeniom, powierzchnie 
naroży prysznicowych należy dodatkowo przeszpachlo-
wać fugą epoksydową Sopro FEP plus, a elementy 
mozaiki przykleić i zaspoinować również fugą epoksy-
dową Sopro FEP plus.

1 Zagłębienie w nierównej powierzchni jastrychu modernizowanego na-
roża prysznicowego.

3 Element prysznicowy osadzony na zaprawie klejowej Sopro No.1 
400 extra.

4 Zamontowany element naroża prysznicowego, gotowy do wykona-
nia prac uszczelniających.

5 Odpływ uszczelniony Sopro DSF® 523 w dwóch warstwach. 

2 Wyrównanie powierzchni z użyciem zaprawy do jastrychów Sopro 
Rapidur® FE lub wylewki samopoziomującej Sopro FLOOR WS 3.50 
dla niezawodnego, z pełnym przyleganiem do podłoża, montażu ele-
mentu naroża prysznicowego. 

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

Gotowy element naroża prysznicowego w systemie z jastrychem płynnym Sopro Rapidur® FE

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

1 Zestaw uformowanych uszczelek, dostosowany do odpowiedniego 
typu brodzika (Xetis).

3 Brodzik jest osadzony w jastrychu, zlicowany z poziomem okładziny 
ceramicznej. Odpływ wody jest przesunięty na ścianę. Tu może okazać 
się pomocny element ścienny systemu Schedel.

5 Krawędzie mankietu uszczelniającego są zatopione w uszczelnieniu 
zespolonym Sopro TDS 823.

2 Po obwodzie brodzik ma zamontowany mankiet uszczelniający, 
który w dalszych pracach przyklejony jest do sąsiadujących po-
wierzchni, a następnie pokryty uszczelnieniem zespolonym. 

4 Wyraźnie jest widoczne zlicowanie okładziny ceramicznej z krawę-
dzią brodzika. 

6 System Schedel do brodzika Xetis oferuje również ławę do siedzenia, 
która może być interesującym detalem wyposażenia łazienki. Odpro-
wadzenie wody z brodzika Xetis wykonane jest w elemencie Schedel. 
Wszystkie powierzchni są uszczelnione zaprawą Sopro TDS 823. 

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

Płaskie brodziki prysznicowe, zlicowane z poziomem okładziny posadzki łazienki 
System Franz Kaldewei GmbH & Co. KG 

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

1 Na krawędziach brodzika prysznicowego Geberit Setaplano fabrycz-
nie zamontowane są taśmy uszczelniające, służące do połączenia 
z uszczelnieniem zespolonym.

3 Jeśli krawędź wanny i płaszczyzna panelu ściennego zbiegają się, rów-
nież ten detal można łatwo uszczelnić uszczelką wannową narożną 
multi Sopro WDM 813.

5 Uszczelniona strefa prysznicowa Geberit Setaplano przy użyciu 
uszczelnienia zespolonego Sopro TDS 823 zapewnia szczelność na 
wszystkich płaszczyznach. 

2 Dzięki zastosowaniu uszczelki wannowej narożnej multi Sopro 
WDM 813 można również niezawodnie uszczelnić wnękę.

4 Uszczelnienie powierzchni odbywa się z użyciem zaprawy Sopro 
TDS 823. 

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

Płaskie brodziki prysznicowe
System Geberit Setaplano 

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

1 Stelaż odwadniający, zamontowany w narożu prysznicowym. 
Uszczelnienie przy pomocy taśm systemowych w połączeniu 
z uszczelnieniem zespolonym Sopro FDF 525 i/lub Sopro DSF® 523.

1 Element naroża prysznicowego z przyklejonymi taśmami uszczelnia-
jącymi (element systemu), do wbudowania w uszczelnienie zespo-
lone. 

2 Uszczelnienie elementu prysznicowego na stelażu odwadniającym, 
z zastosowaniem Sopro FDF 525 lub Sopro DSF® 523 w łatwy spo-
sób.

2 Element naroża prysznicowego na stelażu odwadniającym, wyło-
żony płytkami i zafugowany. Szczelina miedzy okładziną ceramiczną 
i brodzikiem jest wypełniona fugą trwale elastyczną Sopro Silicon. 

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

Płaskie brodziki prysznicowe, zlicowane z poziomem posadzki
System Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

System Villeroy & Boch AG

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Rozwiązania dla łazienek z natryskiem, bez barier i progów 

System Schedel

1 Wykonanie równej powierzchni z użyciem płynnego jastrychu Sopro 
Rapidur® FE dla montażu elementu naroża prysznicowego.

3 Osadzenie brodzika prysznicowego na zaprawie klejowej/kleju.  4 Bardzo dobrze widoczne są fabrycznie zespolone z brodzikiem ta-
śmy uszczelniające, które przy niewielkim nakładzie pracy pozwalają 
uszczelnić naroże z użyciem zaprawy Sopro TDS 823.

5 Uszczelnienie wykonane jest wokół brodzika przy pomocy zaprawy 
Sopro TDS 823. 

6 Naroże prysznicowe estetycznie i skutecznie uszczelnione przy uży-
ciu Sopro TDS 823. 

2 Nałożenie warstwy grzebieniowej zaprawy klejowej Sopro No.1 400 
extra do przyklejenia elementu naroża.

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Detale wymagające precyzji: odwodnienia liniowe, zlicowane z poziomem posadzki  

Istnieje wiele rodzajów odpływów i systemów odwadniają-
cych, które w pomieszczeniach natrysków mogą być wbu-
dowane na poziomie posadzki. Elementy te muszą być 
dokładnie dobrane przez wykonawców lub osobę odpowie-
dzialną za prace uszczelniające. 

Kołnierze odwodnień liniowych powinny być wystarczająco 
szerokie, aby uszczelnienie mogło je niezawodnie połączyć 

z przylegającymi powierzchniami. Należy zwrócić szcze-
gólna uwagę na odpływy, które posiadają dodatkową 
boczną ścianę pionową (odpływy liniowe narożnikowe). 
W tym przypadku należy zastosować taśmę uszczelniającą 
profilowaną, którą również należy połączyć z uszczelnie-
niem.

Taśma uszczelniająca nieprofilowana. Widoczna nieszczelność w narożu.

Taśma uszczelniająca profilowana. Taśma dokładnie przylega do stalowej powierzchni kołnierza.

Taśma zatopiona w uszczelnieniu – szczelność połączenia.

Klasa obciążenia wodą W2-I, wysokie obciążenie 
Łazienka z odpływem punktowym lub odwodnieniem liniowym 
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Klasa obciążenia wodą W0-I do W2-I
małe/umiarkowane/wysokie obciążenie wodą 

ZaleceniaUszczelnienia w postaci płynnej 
Struktura systemu

Zaprawa fugowa 

Podkład gruntujący

Podłoże

1. Warstwa uszczelnienia 

2. Warstwa uszczelnienia 

Warstwa kontaktowa 

Warstwa grzebieniowa 

Sopro GD 749Sopro GD 749

Sopro FKM® XL

Sopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro DF 10® Sopro FL plusSopro FL plus

PN-EN 138
88

go
dny z norm

ą

Sopro DF 10®

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro Saphir®

Sopro SiliconSopro EDMB 082 Sopro DWF 089Sopro EDE

Sopro DSF® 523 Sopro TDS 823Sopro DSF® 423®Sopro FDF 525 Sopro DSF® 523 Sopro DSF

C2 TE S1

Sopro FF 450 extra

C2 TE S1

Sopro FF 450 extraSopro FF 450

C2 TE S1

Sopro FF 450Sopro No.1 400 extra

C2 TE S1

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

Klasa obciążenia wodą W0-I do W2-I
małe/umiarkowane/wysokie obciążenie wodą 

Technologia nanoszenia folii w płynie Sopro FDF 525 (uszczelnienie na bazie dyspersji poli-
merowej) 

1 Najpierw przy użyciu Sopro FDF 525 w narożach wkleja się uformowane narożniki elastomerowe Sopro EDE. Na połączeniach ściana-ściana, 
ściana-posadzka wkleja się taśmę uszczelniającą Sopro DBF 638. Na zagruntowane podłoże nanosi się folię w płynie Sopro FDF 525. Masę 
uszczelniającą nakłada się obficie na brzegi taśmy za pomocą pędzla lub szpachelki.

2 Uszczelkę ścienną Sopro DWF 089 nakłada się na rurę. 

4 W celu uszczelnienia na podłoże nanosi się, obficie i bez tworzenia 
się porów, folię w płynie Sopro FDF 525, za pomocą wałka lub szpa-
chelki do wygładzania. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nanosi 
się drugą. Po stwardnieniu drugiej warstwy uszczelnienia układa się 
okładzinę ceramiczną, stosując elastyczną zaprawę klejową cienko-
warstwową, np. Sopro No.1 400 extra.   

3 Brzegi uszczelki Sopro zatapia się w masie uszczelniającej Sopro FDF 
525.

Wysokoelastyczna, mostkująca rysy, 
jednoskładnikowa, bez rozpuszczalni-
ków płynna powłoka z tworzyw 
sztucznych. Do uszczelniania ścian 
i podłóg wykładanych płytkami i pły-
tami. Chroni przed wodą działająca 
bez ciśnienia w obciążonych działa-
niem wilgoci pomieszczeniach np. 
łazienkach, natryskach, umywalniach, 
pomieszczeniach sanitarnych.

Do stosowania w przypadku klas 
obciążenia wodą W0-I/W1-I.      
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

ZaleceniaUszczelnienia wstęgowe w formie mat 
Struktura Systemu

Zaprawa fugowa 

Podkład gruntujący  

Podłoże

Warstwa grzebieniowa 

Uszczelnienie

Warstwa grzebieniowa 

Klasa obciążenia wodą W0-I do W2-I
małe/umiarkowane/wysokie obciążenie wodą 

Sopro GD 749Sopro GD 749 Sopro SG 602

Sopro AEB® 640 Sopro AEB® 112 Sopro AEB® 643Sopro AEB® 642

Sopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro DF 10® Sopro FL plusSopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro DF 10®

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro Saphir®

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro FF 450 extra

C2 TE S1

Sopro FF 450 extraSopro No.1 400 extra

C2 TE S1

Sopro FF 450 extra

C2 TE S1

Sopro FF 450 extraSopro No.1 400 extra

C2 TE S1
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.1

1 Mata uszczelniająco-odcinająca Sopro AEB® 640 pocięta na odpo-
wiednie odcinki, przygotowana do ułożenia na powierzchni ścian 
i posadzki.

3 Po ułożeniu na zaprawie klejowej/kleju wodoszczelnym do taśm 
i mat, matę uszczelniająco-odcinającą Sopro AEB® 640 starannie 
docisnąć do podłoża przy pomocy wałka lub listwy dociskającej.

5 Po zakończeniu prac uszczelniających na powierzchni mat Sopro AEB® 640 można przystąpić do układania płytek przy użyciu zaprawy cienko-
warstwowej Sopro No.1 400 extra.       

4 Wszystkie zakładki i łączenia krawędzi mat oraz uszczelki w obsza-
rze instalacji (rury, odpływy podłogowe itp.) przykleić klejem mon-
tażowym Sopro Racofix® RMK 818 lub klejem wodoszczelnym do 
taśm i mat Sopro FDK 415.

2 Naniesienie zaprawy klejowej Sopro No.1 400 extra przy pomocy 
pacy o drobnych zębach lub kleju wodoszczelnego do taśm i mat 
Sopro FDK 415, np. wałkiem na powierzchnię ściany, zagruntowa-
nej Sopro GD 749.

Technologia stosowania systemu Sopro AEB®

Klasa obciążenia wodą W0-I do W2-I
małe/umiarkowane/wysokie obciążenie wodą 
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Właściwe podłoża

• beton/beton lekki/beton 
komórkowy

• jastrych cementowy

• jastrych z lanego asfaltu 

• polistyren ekstrudowany

• mur (bloczki wapienno-piaskowe)

• tynk cementowo-wapienny 
i cementowy 

• istniejąca, nośna okładzina 
ceramiczna

• budowlane płyty cementowe

Definicja W2-I, W3-I 

Bezpośrednio lub pośrednio obciążone 
powierzchnie w pomieszczeniach, 
w których bardzo często i długotrwale 
wykorzystuje się wodę użytkową, 
rozpryskową i z procesu czyszczenia, 
jak np. powierzchnie okołobasenowe 
lub natryski w obiektach użyteczności 
publicznej lub prywatnych.   

Takie obszary posiadają zazwyczaj pod-
łogi wyłożone płytkami ceramicznymi 
z odpływami podłogowymi, na których 
okresowo należy spodziewać się dzia-
łania wody wywierającej parcie. 
Przy projektowaniu uszczelnie-
nia zespolonego dla pomieszczeń 
mokrych, należy m. in. zwrócić uwagę 
na odpowiednie możliwości połączenia 
stosowanych przepustów ściennych, 
wpustów podłogowych i odwodnień 
liniowych z materiałem uszczelniają-
cym. Szczegóły przedstawiono na 
następnych stronach. 

W2-I/W3-I

W2-I/W3-I

1 Grunt Sopro GD 749 

2 Uszczelnienie zespolone 
Sopro FDF 525 (ściana) lub 
Sopro DSF® 423/523 (ściana 
i podłoga) w 2 warstwach

3 Taśma uszczelniająca Sopro DBF 
638 lub AEB® 148

4 Uszczelka ścienna Sopro DWF 
089  lub Sopro AEB®

5 Uszczelka podłogowa Sopro 
EDMB

6 Wysokoelastyczna zaprawa klejo-
wa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra

7 Cementowa zaprawa fugowa 
Sopro TF+ lub Sopro DF 10®

8 Fuga trwale elastyczna Sopro 
Silicon (naroża ścian, szczeliny 
dylatacyjne)

PDOdpływ z kołnierzem 

D Izolacja akustyczna / 
taśma dylatacji brzegowej 
Sopro ERS 961 

E Jastrych Sopro Rapidur® M5

F Płytka

P Tynk

Niewłaściwe podłoża

• materiały budowlane 
zawierające gips

• jastrych anhydrytowy

• materiały na bazie drewna (wyją-
tek: patrz rozdział 5)

87

D

4
P

1

2

6

F

3

E

PD

5
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Uszkodzenia

Różnorodność podłoży stosowanych w nowoczesnym budownictwie stale się poszerza. Dawniej był to mur i beton o znanej 
odporności na działanie wilgoci, obecnie dużą część stanowią materiały budowlane, klasyfikowane jako wrażliwe na wil-
goć. Ze względu na duże szkody, które powstają nawet przy najmniejszej nieszczelności, materiały budowlane wrażliwe na 
działanie wilgoci nie mogą być stosowane dla obciążenia wodą od klasy W2-I. 

Cementowe płyty budowlane zastosowane w natrysku.

Uszkodzenie konstrukcji suchej zabudowy, spowodowane wnikającą 
wodą.

Zagrzybiona konstrukcja ściany, wykonanej z płyty gipsowo-kartonowej.

Materiały budowlane, niewrażliwe na działanie wilgoci

Powierzchnie, które podlegają obciążeniom wody w klasie W2-I lub W3-I (np. natryski w obiektach sportowych/komercyj-
nych, kuchnie przemysłowe itp.) projektowane i wykonywane są z użyciem materiałów budowlanych, niewrażliwych na 
działanie wilgoci.

Cementowe płyty budowlane zastosowane w kuchniach przemysłowych. 
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Uszkodzenia

Niewłaściwy dobór elementów odpływowych, nieodpowiedni montaż lub zniszczenie tych elementów na skutek niewiedzy 
prowadzi do znacznych uszkodzeń konstrukcji podłoża, spowodowanych przenikaniem wilgoci.

Aby temu zapobiec, projektanci powinni prawidłowo zaplanować, a wykonawcy fachowo wbudować odpowiednie detale.

Odpływ podłogowy z szerokim kołnierzem do połączenia z uszczelnieniem  
został zniszczony dla ułatwienia montażu.

Zamontowany fabrycznie kołnierz uszczelniający został odcięty. W konse-
kwencji brak możliwości poprawnego wklejenia uszczelki podłogowej na 
zaprawie uszczelniającej.    

Brak uszczelnienia w okolicy wpustu podłogowego. Nieszczelność powstała na skutek braku możliwości uszczelnienia, brak 
kołnierza odpływu podłogowego.
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1 Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 423/523 
(2 warstwy) 

2 Płynna zaprawa antykapilarna wykonana z żywicy 
epoksydowej Sopro EPG 1522 zmieszanej z piaskiem 
kwarcowym Sopro QS 507 i Sopro QS 511

3 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwo-
wa Sopro No.1 400 extra

4 Cementowa zaprawa fugowa Sopro TF+  

B Beton

D Izolacja akustyczna

E Jastrych Sopro Rapidur® M5

F Płytka

PDOdpływ podłogowy z kołnierzem 

System Kessel: odpływ ze zdejmowanym pier-
ścieniem dociskowym.

System Dallmer: antykapilarny blok z żywicy 
reaktywnej do szczelnego montażu w jastrychu.

System ACO: wbudowany odpływ połączony 
z powłoką uszczelniającą. 

System Viega: odpływ podłogowy z kołnierzem, 
do połączenia z powłoką uszczelniającą.   

System ACO: odpływ z przesuwaną nakładaną 
kratką i elastycznym fartuchem uszczelniającym 
do połączenia z powłoką uszczelniającą.  

System Geberit: odpływ z kołnierzem do nieza-
wodnego połączenia z uszczelnieniem zespolo-
nym.

Detale

Odpływ podłogowy z pierścieniem dociskowym.

EPD 2 1B FD 34

Odpływy podłogowe

Dla odprowadzenia wody wybiera się odpływy podłogowe (wpusty), które umożliwiają niezawodne połączenie jastrychu 
z uszczelnieniem zespolonym. Oznacza to, że górna krawędź odpływu musi być zamontowana w jastrychu. Szerokość koł-
nierza odpływu musi wynosić 50 mm (patrz str. 97).
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Otynkowane wyjście rury, którego nie można 
fachowo uszczelnić.

Po odkręceniu korka do zamontowania instala-
cji, uszczelka całkowicie utraciła właściwości 
uszczelniające. 

Uszczelka została nacięta, aby można ją było 
założyć na rurę.

Przejścia rur
Problemy z uszczelnieniem

źle źle źle

Przejścia instalacji ściennych 

W pomieszczeniach mokrych (natryskach itp.) o wysokim obciążeniu także powierzchnie ścian narażone są na oddziaływanie 
wody. Tego zjawiska w żadnym wypadku nie należy lekceważyć. Dla projektowania i wykonawstwa oznacza to, że również 
w obszarach przejść instalacji ściennych (krany, baterie mieszające, armatura itp.) należy zwrócić uwagę na zastosowanie 
niezawodnych rozwiązań w połączeniu z uszczelnieniem zespolonym. 

Kran.

1 Gunt Sopro GD 749

2 Uszczelnienie zespolone Sopro FDF 525 
lub Sopro DSF® 423/523 (2 warstwy) 

3 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa Sopro No.1 400 extra

4 Cementowa zaprawa fugowa Sopro TF+ 
lub Sopro DF 10®

Detale

1

2

4

5

P

3

G

6

5 Uszczelka ścienna Sopro DWF 089 
lub Sopro AEB®

6 Fuga trwale elastyczna Sopro Silicon

P Tynk

G Obudowa (wodoszczelna) z uszczelką 
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Uszczelka ścienna z elastycznym kołnierzem Sopro DWF 089. Dokładne i szczelne połączenie rury doprowadzającej wodę z elastyczną, 
środkową strefą uszczelki Sopro DWF 089.

Elementy instalacji zamontowane w ścianie muszą być niezawodnie uszczelnione. Nawet w tak newralgicznych miejscach 
woda nie może dostać się pod uszczelnienie!

Do zabezpieczenia przejść instalacji ściennych i ich zakończeń należy zastosować uszczelki z elastycznym kołnierzem (zgod-
nie z normą DIN 18 534) i pokryć je warstwą uszczelnienia zespolonego. 

Jeśli rura nie wystaje poza warstwę uszczelnienia lub na zewnątrz ściany, najpierw musi zostać wydłużona poza poziom 
uszczelnienia poprzez zamocowanie przedłużki. 

System Geberit

Konstrukcja systemu Geberit jest zaprojektowana w taki sposób, że rura łącząca, na której należy zamontować uszczelkę, 
wystaje ze ściany na odpowiednią długość.
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Osadzenie uszczelki przy pomocy drewnianej szpatułki.Wokół uszczelnianej rury należy stworzyć ok. 5-7 mm wolnej przestrzeni.

Uszczelnione przejście rury przez ścianę, które 
zapewnia instalatorowi wystarczająco dużo miej-
sca na jego pracę.

W razie potrzeby rurę można przyciąć. Uszczelnienie mankietu przy zastosowaniu Sopro 
FDF 525 lub Sopro DSF® 523. 

Przejścia instalacji ściennych 

Aby ułatwić późniejszy montaż kranów, armatury itp. i zmniejszyć ryzyko, że podczas tych prac połączenie uszczelnienia 
zostanie uszkodzone, można zastosować trójwymiarową uszczelkę Sopro AEB® 3D, która umożliwia przesunięcie poziomu 
uszczelnienia w głąb ściany.

Dzięki specjalnemu ukształtowaniu gumowej części, poziom uszczelnienia 
przesuwa się w głąb ściany.

Uszczelka 
Sopro AEB® 3D

Rura 
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Do różnych średnic przejść rur z bogatego asortymentu uszczelek ściennych Sopro AEB® można wybrać odpowiednie, które w połączeniu z uszczelnienia-
mi zespolonymi Sopro pozwalają na niezawodne zabezpieczenie tych miejsc.

W zależności od zamontowanego elementu możliwe są również indywidualnie dopasowane rozwiązania.      

Przejścia instalacji ściennych 

Rozwiązania z zastosowaniem uszczelek Sopro AEB®, dopasowanych do średnicy i kształtu przejść instalacji.

Armatura natynkowa jest nadal standardowo montowana w wielu natryskach i pomieszczeniach mokrych, której znormalizowana różnorodność końcówek 
pozwala na skuteczne uszczelnienie przy pomocy uszczelek Sopro AEB®. 
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Armatura 

Jeśli montowane są specjalne elementy budowlane podtynkowe o różnych kształtach, w szczególności producenci zobowią-
zani są do ich wykonania z kołnierzem lub uszczelkami z elastyczną strefą, by możliwe było niezawodne uszczelnienie 
zgodnie z normą DIN 18534. 

W przypadku tej armatury uszczelnienie nie jest możliwe. Prowadzi to do 
problemów na budowie i ewentualnie również w późniejszym użytkowa-
niu. 

… lub ze zintegrowaną manszetą do połączenia z uszczelnieniem zespolo-
nym.   

Armatura pod tynkiem z kołnierzem do połączenia z uszczelnieniem… 

Armatura podtynkowa z obudową i zintegrowanym kołnierzem.

Zaprawa klejowa

Uszczelnienie 
zespolone

Sucha zabudowa 

Obudowa (wodoszczelna) 
z uszczelką

Specjalnie ukształtowany mankiet uszczelniający 
z elastyczną, gumową strefą szczelnie przylega 
do obudowy.

Uszczelniona armatura ścienna np. przy użyciu 
Sopro FDF 525. 

Obudowa o indywidualnej formie. 

System Conti
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Elementy armatury podtynkowej, które nie mają mankietu uszczelniającego z elastyczną strefą. Stara wersja.

Rozwiązanie przystosowane do warunków określonych normą DIN 18534. 

System Grohe

Nadal na placach budowy można spotkać elementy armatury podtynkowej, które nie są wyposażone w kołnierz lub syste-
mowy mankiet uszczelniający. W tym przypadku wymagana jest szczególna staranność przy montażu oraz przeanalizowanie 
czy istnieją już odpowiednie, sprawdzone rozwiązania.

Armatura podtynkowa różnych producentów

1 2 3

Niezawodne uszczelnienie armatury ściennej z zastosowaniem Sopro FDF 525 lub Sopro DSF® 523.
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Uszczelka ścienna Sopro AEB® 1174 mocno dociśnięta do warstwy kleju. 

Nałożenie kleju montażowego Sopro Racofix®

RMK 818 pod wodoszczelne przyklejenie usz-
czelki Sopro AEB® 1174. 

Uszczelka Sopro AEB® 1174 prawidłowo przyklejona, montaż miski ustępo-
wej może nastąpić po ułożeniu płytek.     

Różne realizacje na budowach wymagają wielu rozwiązań dla wykonania przejść instalacyjnych. Pod tym względem asorty-
ment uformowanych elementów i uszczelek będzie nadal rósł, aby sprostać wszystkim możliwym sytuacjom, występującym 
w praktyce.

Sytuacja związana z penetracją wody, dotycząca łazienki domowej lub toalety dla gości w odniesieniu do uszczelnienia 
w ogóle nie jest brana pod uwagę, jednak zmienia się natychmiast, gdy dotyczy toalety na dworcu kolejowym lub na sta-
dionie.

W celu bezpiecznego kontrolowania penetracji wody w toaletach w kontekście uszczelnienia ściany, w ofercie Sopro 
dostępna jest innowacyjna uszczelka ścienna WC Sopro AEB® 1174. Uszczelnia wszystkie przejścia (rury i wsporniki śru-
bowe), by woda w tym obszarze nie mogła przenikać do konstrukcji. 

Uszczelka ścienna WC Sopro AEB® 1174.Uszczelniona ściana toalety.
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Dybel uszczelniający (pierwsza wersja) z wkrętem

Montaż akcesoriów 

Po zakończeniu prac uszczelniających i okładzinowych następuje zwykle ostateczny montaż wszystkich elementów wykoń-
czeniowych. W związku z tym nieuniknione jest również wykonanie jednego lub kilku niezbędnych wierceń, by np. zamo-
cować drążek prysznicowy, mydelniczkę lub uchwyt do szklanych drzwi oraz wiele innych akcesoriów w pomieszczeniach 
wilgotnych. W następstwie powstają otwory w systemie uszczelnienia, przez które woda może przenikać do konstrukcji. Ma 
to szczególne znaczenie, gdy instalacje znajdują się w obszarach intensywnie użytkowanych np. kuchniach przemysłowych 
lub basenach kąpielowych. 

Wodoszczelność dzięki dyblom uszczelniającym 

Wraz z rozwojem oferty firma Sopro wprowadza do oferty dyble uszczelniające, mające za zadanie uszczelnić miejsce, 
w którym wywiercono otwór. Dybel został tak zaprojektowany, by szczelnie zamykać wywiercony otwór po montażu. 

Płytka

Wkręt 

Uszczelnienie zespolone

Zaprawa klejowa

Uchwyt

Dybel 
uszczelniający Sopro 

Drążek prysznicowy Mydelniczka Uchwyt w niecce basenowej 
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Instalacje elektryczne*

Uszczelnienia w strefie instalacji elektrycznych jak gniazda 
i przełączniki są wciąż bagatelizowane. Niemniej jednak 
zawsze w obszarze ścian znajdują się takie instalacje, które 
należy uszczelnić.

W dalszej części zostaną wyjaśnione niektóre możliwe 
do zastosowania rozwiązania, aby zapobiec wnikaniu wody 
w konstrukcję przez puszki instalacyjne. 

Płytka

Pierścień 
mocujący

Puszka instalacyjna

Membrana

Zaprawa klejowa

Uszczelka 
Sopro AEB®

* Uwaga:

Zasadniczo na tym etapie należy 
zaangażować projektanta instalacji 
elektrycznej, aby spełnić wszystkie 
wymagane przepisy.

1 Naniesienie materiału uszczelniającego. 2 Nałożenie uszczelki ściennej Sopro AEB®. 3 Wkręcanie pierścienia mocującego.

4 Uszczelnienie mankietu i pierścienia mocu-
jącego.

5 Uszczelniona puszka instalacyjna. 

Różne puszki montażowe, które same w sobie są hermetyczne i wodo-
szczelne.
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Fragment jastrychu przygotowany do wbudowania uszczelnienia. 

Ułożenie płytek cokołowych z długą krawędzią na ścianie szybko prowadzi 
do pęknięć w dolnej części płytki.

Zalety 

• przeniesienie fugi trwale elastycznej na ścianę zmniej-
szenie ryzyka wystąpienia uszkodzeń podczas

• prac porządkowych 
• woda nie zalega na fudze trwale elastycznej dodatko-

we ograniczenie dla wody

45°

Uszczelnienie strefy przyściennej bez cokołu

Detal: strefa przyścienna z płytką cokołową

1 Grunt Sopro GD 749 

2 Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 423/523 
(2 warstwy)

3 Taśma uszczelniająca Sopro DBF 638 lub Sopro AEB®

4 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwo-
wa Sopro No.1 400 extra

5 Cementowa zaprawa fugowa Sopro TF+

6 Fuga trwale elastyczna Sopro Silicon 

7 Płynna zaprawa epoksydowa wykonana 
z Sopro EPG 1522 i piasku kwarcowego Sopro QS

F Płytka

PE Sznur polietylenowy

E Jastrych Sopro Rapidur® M5

D Izolacja akustyczna/ taśma dylatacji brzegowej 

1

4

3

F

5

6

PE

E

2

D

47 5 E1 2 F D6 3

Nacięta powierzchnia jastrychu w obrębie ściany służy do prawidłowego 
wklejenia taśmy uszczelniającej wklejonej w uszczelnienie zespolone.   

Uwaga:

Przy stosowaniu płytek przycokołowych należy zwrócić 
uwagę na prawidłowe wykonanie dylatacji (zwłaszcza 
w przypadku konstrukcji pływającej), tak aby płytka nie 
łączyła na sztywno jastrychu ze ścianą (patrz: rysunek).
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Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.2

W2-I do W3-I 
(ściana + podłoga)

Zalecenia 

Sopro GD 749Sopro GD 749 Sopro SG 602

Sopro DSF® 523Sopro DSF® RS 623 Sopro TDS 823Sopro DSF® 423®Sopro DSF® 523Sopro DSF® RS 623 Sopro DSF RS 623

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro DF 10®

138
88

norm
ą

Sopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

88

8

orm
ą

Sopro TF+

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro FKM® XL

C2 TE S1

Sopro FF 450 extra

C2 TE S1

Sopro FF 450 extraSopro No.1 400 extra

C2 TE S1

Struktura systemu

Zaprawa fugowa 

Podkład gruntujący

Podłoże

1. Warstwa uszczelnienia 

2. Warstwa uszczelnienia 

Warstwa kontaktowa 

Warstwa grzebieniowa 
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1 Przygotowanie odpowiednich odcinków taśmy uszczelniającej Sopro 
do wbudowania w zaprawę uszczelniającą Sopro DSF® 523.

3 Naniesienie zaprawy Sopro DSF® 523 dla zamocowania taśmy 
uszczelniającej Sopro w obszarze szczelin dylatacyjnych.

5 Naniesienie warstwy zaprawy uszczelniającej Sopro DSF® 523, przy 
pomocy pacy zębatej, która następnie jest wygładzona do uzyskania 
wymaganej, minimalnej grubości powłoki. 

2 Wymieszanie elastycznej zaprawy uszczelniającej Sopro DSF® 523 
z wodą na łatwą w obróbce masę.

4 Montaż siatki z włókna szklanego dla wzmocnienia uszczelnienia 
Sopro DSF® 523 w obszarze kołnierza odpływu.

6 Uszczelnione naroże prysznicowe w dwóch cyklach pracy o łącznej 
grubości warstwy uszczelniającej po wyschnięciu min. 2 mm. Po 
utwardzeniu uszczelnienia można rozpocząć układanie płytek na od-
powiedniej zaprawie cienkowarstwowej Sopro No.1 extra.     

Technologia nanoszenia elastycznych zapraw uszczelniających Sopro DSF®
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Bezpieczeństwo poruszania się w obsza-
rach mokrych. 

Przy wyborze okładzin ceramicznych należy zwrócić 
uwagę na następujące przepisy:

• DIN 51130 „Powierzchnie przemysłowe”
• DIN 51097 „Ciągi piesze obciążone wilgocią”
• BGR 181 Przepisy Związku Zawodowego „Posadzki 

w pomieszczeniach roboczych i obszarach pracy, 
zagrożone poślizgiem.”

Przetwórstwo żywności (np. kuchnia przemysłowa).

Ten dokument roboczy jest cenną pomocą dla projektantów i wykonaw-
ców.

Właściwe podłoża
Tylko niewrażliwe na działanie wilgoci podłoża, np. beton, 
tynk cementowy, jastrych cementowy, mur itp.

Niewłaściwe podłoża
Wrażliwe na działanie wilgoci, np. gipsowe materiały do 
suchej zabudowy. 

W związku z uszkodzeniami posadzek w kuchniach przemy-
słowych powiązanych z problemem uszczelnienia niemiec-
kie Stowarzyszenie projektantów wydało wytyczne doty-
czące „Posadzek w kuchniach zbiorowego żywienia”. 

Kuchnie przemysłowe i obszary użytkowane przemysłowo są intensywnie 
obciążone nie tylko w trakcie procesu produkcji, ale również podczas czysz-
czenia.

Uwaga dot. jastrychów:

Ze względu na istnienie wielu przejść rur instalacyjnych 
przez przegrody budowlane, różnych spadków, grubo-
ści warstwy jastrychu oraz układ pomieszczeń, 
do wytworzenia jastrychu należy użyć spoiw szybkowią-
żących Rapidu® B5. Dzięki właściwości szybkiego wiąza-
nia pozwalają na szybkie kontynuowanie prac i osią-
gnięcie odpowiednio wytrzymałego podłoża ze względu 
na ich skład chemiczny.

Spadek: DIN 18534

Powierzchnie obciążone wodą powinny posiadać spa-
dek. Z uwagi na to, że przy produkcji żywności wyko-
nane spadki mogą powodować utrudnienia w komuni-
kacji, można zastosować odstępstwo od reguły, gdy 
odwodnienie następuje w inny sposób.  

Klasa obciążenia wodą W3-I – bardzo wysoka 

Powierzchnie o bardzo częstym lub długotrwałym oddziały-
waniu wody rozpryskowej i/lub użytkowej przez intensywne 
gromadzenie się wody stojącej.

W klasie obciążenia wodą W3-I klasyfikowane są obszary 
o najwyższych obciążeniach oraz wysokich wymaganiach 
w zakresie konstrukcji i materiałów budowlanych. W zasa-
dzie są to pomieszczenia związane z przemysłem spożyw-
czym. Oprócz bardzo wysokiego obciążenia wodą należy 
również uwzględnić dodatkowe oddziaływanie chemika-
liów.
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Cokół z płytką przycokołową 

Ze względu na wysokie obciążenia w obszarach przemysło-
wych (np. stałe spryskiwanie wodą lub częste, intensywne 
czyszczenie), przy nakładaniu uszczelnienia na powierzch-
nię, należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie detali. 

Należy z wyprzedzeniem zaprojektować sposób wykonania 
przejść rur przez przegrody budowlane (dla instalacji zasila-
jących), odwodnienia liniowe, wpusty podłogowe, cokoły 
i podesty oraz ościeżnice. 

Rozwiązania dla detali

Wykonany element cokołu z ochroną odbojową.Połączenie cokołu z płytką przycokołową i uszczelnieniem zespolonym. 

1 Uszczelnienie zespolone na bazie żywic reaktywnych 
Sopro PU-FD

2 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra

3 Fugowa wysokowytrzymała Sopro TFb 

4 Taśma uszczelniająca Sopro FDB 524

5 Fuga trwale elastyczna wysokowytrzymała 
SoproDur® HF-D 

E Jastrych

F Płytka

R Ochrona odbojowa

1 2 F 35

R

4

E
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Prawidłowe uszczelnienie suchej zabudowy ściany w obszarze drzwi nie 
jest już możliwe do wykonania.

Uszczelnienie zespolone wbudowane w ścianę i posadzkę, przed zamonto-
waniem ościeżnicy drzwiowej.

Elementy formowane należy wykonać ze stali szlachetnej i przykleić do 
jastrychu. Szczelinę dylatacyjną zakleić taśmą uszczelniającą Sopro FDB 524 
lub Sopro AEB® i klejem montażowym Sopro Racofix® RMK 818. Jeśli 
ościeżnica jest zamontowana, uszczelnienie może być naniesione na 
powierzchnię stalową. 

Ościeżnica drzwiowa i rynna odpływowa – wykonanie profesjonalnego 
uszczelnienia jest w tym przypadku niemożliwe.

K Kołnierz przyklejony do jastrychu, przygotowany 
do aplikacji uszczelnienia zespolonego. 

FD Taśma uszczelniająca Sopro FDB 524

ES Element ze stali szlachetnej 

E Jastrych

T Ościeżnica drzwiowa 

W Ściana 

Uszczelnienie progów lub otworów drzwio-
wych  

Zasadniczo w projektowaniu i wykonaniu należy przestrze-
gać zasady, by uszczelnienie było wykonywane przed mon-
tażem ościeżnicy.

Uszczelnienie już zamontowanej ościeżnicy nie jest później 
możliwe i jest tematem tabu w obszarach o bardzo dużych 
obciążeniach.

Jeśli w ramach procesu budowy konieczne będzie zamonto-
wanie ościeżnicy przed pracami uszczelniającymi, detal 
dotyczący tego obszaru można rozwiązać w następujący 
sposób:

DF

ES

W

E

FD

K

T



Klasa obciążenia wodą W3-I,
bardzo wysokie obciążenie wodą z dodatkowym oddziaływaniem chemikaliów 

148

Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.3

Rozwiązanie przy istniejącej ościeżnicy. 

* Jeśli ościeżnica jest już zamontowana (renowacja), istnieje możliwość 
wykonania otworu w ścianie za ościeżnicą, by wykonać tam uszczelnienie.  

Otwór wycięty w ścianie w okolicy ościeżnicy.

DFT WA 2W2 1

1 Uszczelnienie zespo-
lone na bazie żywic 
reaktywnych Sopro 
PU-FD

2 Taśma uszczelniająca 
Sopro FDB 524

DF   Szczelina dylatacyjna

T   Ościeżnica

W   Ściana

WA Otwór w ścianie 

Uszczelnienie progów lub otworów drzwiowych  

Uszczelnienie w okolicy progu*

1 Drzwi

2 Jastrych

3 Odwodnienie liniowe

4 Uszczelnienie zespolone

5 Zaprawa klejowa 

6 Płytka 

651 432

obszar W3-Iobszar suchy 
(korytarz, 
hol itp.)

Krytyczny przypadek pojawia się na granicy dwóch pomiesz-
czeń czyli pomieszczenia suchego bez działania wody 
i mokrego w klasie W3-I,  gdzie występuje silne oddziaływa-
nie wody. W tym miejscu woda powinna być zatrzymywana 
przez odwodnienie liniowe, wykonane bezpośrednio przed 
progiem drzwi.

Otwór drzwiowy z odwodnieniem liniowym – obszar W3-I.
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Płyta przepustowa z okrągłymi uszczelkami gumowymi. 

Przepust z kołnierzem, przystosowanym do zastosowania uszczelnienia 
zespolonego.

Nieprawidłowe rozwiązanie. Okablowanie wychodzi z jastrychu w przypad-
kowy sposób.

Nieprawidłowe rozwiązanie. Ze względu na utrudniony dostęp do okablo-
wania nie jest możliwe profesjonalne wykonanie uszczelnienia. 

Przepust w jastrychu pływającym, wbudowany jest tak, 
że może się swobodnie przemieszczać. W budownictwie 
przemysłowym wiele przepustów rur przebija uszczel-
nienie zespolone. Każdy przepust musi być wyposażony, 
np. w kołnierz itp., by w sposób szczelny mógł zostać połą-
czony z uszczelnieniem zespolonym. 

Przepusty rurowe – instalacje mediów 

Kuchnie zbiorowego żywienia lub inne zakłady produkujące żywność potrzebują dużej liczby instalacji zasilających. Zwykle 
przebijają one posadzkę. W zależności od konstrukcji podłogi (jastrych zespolony, na warstwie oddzielającej lub pływający) 
instalacje muszą być prowadzone przez odpowiednio dobrane, osłonięte rury, na których może być nałożona powłoka 
uszczelniająca. 

Przepust rurowy dla instalacji zasilającej 
z kołnierzem do uszczelnienia

Beton Instalacja zasilająca

Przepust rurowy Jastrych 

Izolacja 
akustyczna

Fuga trwale 
elastyczna 

Korek 
epoksydowy 

Płytka 

Kołnierz 

Zaprawa klejowa 
cienkowarstwowa

Zaprawa 
fugowa 

Uszczelnienie zespolone
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1 Klej Sopro DBE 500

2 Uszczelnienie zespolone: Sopro PU-FD z siatką zbrojącą Sopro KDA 662/
grunt Sopro EPG 1522 

3 Klej epoksydowy Sopro DBE 500 do przyklejania kołnierzy na jastrychu

4 Fuga wysokowytrzymała Sopro TFb 

5 Fuga trwale elastyczna wysokowytrzymała SoproDur® HF-D 

B Beton

D Izolacja akustyczna

E Jastrych 

F Płytka

H1 Element przepustu rurowego górny 

H2 Element przepustu rurowego dolny

L Przewody zasilające

BATaśma uszczelniająca       

1

B

2 3 H1

H2

F5 BAD E4LPrzejścia przez dwa poziomy 
uszczelnienia 

W zależności od życzenia inwestora lub 
założeń projektowych, czasami wyma-
gane jest wykonanie dodatkowej drugiej 
hydroizolacji posadzki. Zazwyczaj jest to 
poważne wyzwanie, ponieważ wszyst-
kie detale muszą być zaprojektowane 
i wykonane w dwóch płaszczyznach 
uszczelnienia.  W praktyce oznacza to 
zwiększenie nakładów pracy związanych 
z uszczelnieniem detali, dodatkowo 
należy zadbać aby obydwa systemy 
uszczelniające nie kolidowały ze sobą. 
W każdym przypadku należy dokład-
nie rozważyć, czy na pewno zachodzi 
konieczność wykonania hydroizolacji 
w dwóch poziomach.   

Dwa  poziomy uszczelnienia, razem połączone w obszarze odpływu podłogowego, np. System 
Wolfin z systemem Sopro PU-FD.

Uwaga:

Przepusty w obszarach o wysokim 
obciążeniu wodą muszą posiadać 
kołnierz o szerokości ≥ 50 mm.

Drugi poziom uszczelnienia 
lub zabezpieczenia

Z uwagi na to, że w obszarze odwod-
nień liniowych i odpływów podłogo-
wych obydwa poziomy uszczelnienia 
muszą być połączone z odwodnie-
niem, na tym etapie pracy wyko-
nawca musi zwrócić szczególną 
uwagę na właściwe wykonanie 
wszystkich detali.

Zdarzają się przypadki, że w trakcie 
użytkowania kuchni dochodzi do 
zatkania odpływów tłuszczami 
i innymi zabrudzeniami i raz po raz 
dochodzi do zalania, co powoduje, 
że woda w sposób niekontrolowany 
przechodzi na dolny poziom uszczel-
nienia i zatyka dolny odpływ. 

Aby temu zapobiec, istnieje możli-
wość zdefiniowania dolnego 
poziomu uszczelnienia jako uszczel-
nienia awaryjnego lub należy zapew-
nić funkcjonalne odprowadzenie 
wody do kanalizacji. 
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1 Przepust rurowy z kołnierzem pokryty matą uszczelniającą (system 
Wolfin), nad warstwą izolacyjną będzie zabudowany drugi przepust 
z kołnierzem, który będzie osadzony na jastrychu.

2 Wykonanie jastrychu cementowego, rozkładającego obciążenia, 
wytworzonego np. ze spoiwa Sopro Rapidur® B5. Wokół przepustu 
rurowego ułożona jest taśma dylatacji brzegowej Sopro.     

6 Uszczelnione przepusty rurowe powłoką Sopro PU-FD, obsypaną 
piaskiem kwarcowym.   

5 Po zagruntowaniu jastrychu podkładem Sopro EPG 1522 z posypką 
z piasku kwarcowego Sopro QS 507 połączenie kołnierza odpływu 
z jastrychem należy uszczelnić  Sopro PU-FD. W obszarze połączenia 
uszczelnienie wzmocnić siatką zbrojącą Sopro KDA 662. 

Montaż przepustu w dwóch poziomach uszczelnienia

3 Naniesienie zaprawy Sopro No.1 400 extra na spód kołnierza dru-
giego przepustu rurowego, aby osłona mocno przylegała do jastry-
chu.

4 Osadzenie górnego przepustu nad dolnym przepustem rurowym, 
które teraz są niezależnie ruchome. 
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Odpływy podłogowe i odwodnienia liniowe

Odpływy podłogowe i odwodnienia liniowe w zakładach produkcyjnych narażone są na ciągłe dynamiczne obciążenia. 
Oznacza to, że muszą być odpowiednio uszczelnione wraz z konstrukcją posadzki, jastrychem. W tym przypadku należy użyć 
wodoszczelnej zaprawy wypełniającej na bazie żywicy reaktywnej w konsystencji płynnej. 

1 Wysokoelastyczna za-
prawa klejowa, cienko-
warstwowa Sopro No. 1 
400 extra 

2 Uszczelnienie zespolo-
ne: Sopro PU-FD 
z siatką zbrojącą/Sopro 
EPG 1522 

3 Zaprawa epoksydowa 
na bazie żywicy Sopro 
EPG 1522 z piaskiem 

kwarcowym Sopro QS 
511 i Sopro QS 507

4 Fuga wysokowytrzymała 
Sopro TFb 

B Beton

D Izolacja akustyczna

E Jastrych Sopro Rapidur®

M5

F Płytka

BAOdpływ podłogowy

1 B 2 F BA D E 43

Uszczelniony korpus wpustu z kołnierzem, gotowy do montażu górnej 
części wpustu. 

Górną część wpustu podłogowego (firma ETU) należy precyzyjnie ustawić 
na wymaganą wysokość i zamocować.

Wypełnienie płynną zaprawą epoksydową, wykonaną z mieszanki epoksy-
dowo-piaskowej w proporcji 1:1:1 (1 część Sopro BH 869, 1 część Sopro 
QS 507, 1 część Sopro QS 511).

Odpływ podłogowy po związaniu żywicy mocno połączony jest z konstrukcją 
posadzki i może być poddany wysokim obciążeniom.  

Odpływ podłogowy doszczelniony płynną zaprawą wykonaną z mieszanki żywicy reaktyw-
nej i piasku kwarcowego 
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Uszczelnienia w połączeniu z odwodnieniem 
liniowym obciążonym termicznie  

W przypadku rynien odwadniających ze stali nierdzewnej, 
stosowanych w kuchniach przemysłowych, uszczelnienie 
zespolone nie powinno stykać się bezpośrednio z tym ele-
mentem, ze względu na jego rozszerzalność liniową i zwią-
zane z nią naprężenia ścinające.   

Ponadto rynny odwadniające obciążone termicznie powinny 
posiadać po obwodzie dodatkową ramkę ze stali nierdzew-
nej. Zastosowanie ramy pozwala prawidłowo zaplanować 
przebieg prac glazurniczych wokół rynny i jednocześnie 
stanowi ochronę dla krawędzi płytek. W obrębie ramy 
odwodnienie może się odkształcać, bez przenoszenia naprę-
żeń na okładzinę ceramiczną.  

Konstrukcja z jastrychem związanym z pod-
łożem

45°

Konstrukcja z jastrychem pływającym

45°

Konstrukcja z dwoma poziomami uszczelnienia

45°

W zależności od  konstrukcji podłoża możli-
we są następujące rozwiązania:

Rynna odwadniająca bez ramki – pobrudzone płytki i wyłamana część ich 
krawędzi.

Źle

Rynna odwadniająca z ramką ze stali nierdzewnej. Lepiej rozwiązany pro-
blem wypełnienia szczeliny dylatacyjnej, zapewniający trwałość użytkowa-
nia.

Dobrze
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1 Uszczelnienie zespolone Sopro PU-FD 

2 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa Sopro No.1 400 extra

3 Fuga wysokowytrzymała Sopro TFb 

4 Fuga trwale elastyczna wysokowytrzymała 
SoproDur HF-D 

5 Wypełnienie wykonane z żywicy epoksydowej 
Sopro EPG 1522 zmieszanej z piaskiem kwarcowym 
Sopro QS 511 i Sopro QS 507 

R Rynna odwadniająca

E Jastrych

SB Bolec łączący 

Przekrój rynny odwadniającej ze stali 
nierdzewnej 

45°

E5 R 4 3 2 1

Przekrój przez zagłębienie dla rynny. Dobrze widoczna otaczająca ramka ze 
stali nierdzewnej, która dodatkowo stanowi ochronę dla krawędzi płytek. 

Po utwardzeniu mieszanki epoksydowej, bolec montażowy należy wyciąć, 
przed wypełnieniem szczeliny materiałem trwale elastycznym.    

Wyraźnie widoczne na przekroju uszczelnienie kapilarne pod rynną 
odwadniającą.  

SB



Klasa obciążenia wodą W3-I,
bardzo wysokie obciążenie wodą z dodatkowym oddziaływaniem chemikaliów 

155

Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.3

Przygotowanie elastycznej powłoki uszczelniającej Sopro PU-FD i połącze-
nie z kołnierzem. W obszar kołnierza wbudowana siatka zbrojąca. 

Uszczelnione zagłębienie pod odwodnienie. Pierścień kołnierza jest przy-
kręcony śrubami. Widoczne są sfazowane krawędzie jastrychu.

Odwodnienie osadzone w uszczelnionym zagłębieniu.

Obramowanie ze stali nierdzewnej jest dobrze widoczne. Bolce łączące są 
później zerwane, korpus odwodnienia może swobodnie się przemieszczać.   

Próba szczelności uszczelnionej posadzki poprzez wykonanie próby wodnej. 

Żywiczne uszczelnienie kapilarne odwodnienia liniowego wykonane mie-
szanką epoksydowo-piaskową (Sopro EPG 1522 zmieszane w proporcji 
1:1:1 z Sopro QS 507 i Sopro QS 511). Odpływ poprzez zastosowanie 
obciążnika jest zabezpieczony przed przemieszczeniem na czas wykonania 
korka epoksydowego.

Uszczelnienie posadzki w połączeniu z odwodnieniem liniowym obciążonym termicznie 
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Odwodnienie z kołnierzem uszorstnionym piaskiem kwarcowym.

Dla urządzeń o dużej objętości (wózki itp.) w zmywalni znajduje się 
oddzielna strefa mycia. Jest narażona na największe obciążenia ruchem. 

Mieszanka epoksydowo-piaskowa (1:1:1) jest tak płynna, że uszczelnienie 
kapilarne wypełnia każdą szczelinę wokół wanny.  

Wanna do mycia ze stali nierdzewnej firmy ETU.

Zaprawa epoksydowa jest prawidłowo zabudowana. Wyrównuje się wszę-
dzie na jednym poziomie. Wanna musi być zabezpieczona przed wyporem.

Korpus odwodnienia nie obciążonego termicznie (np. w warsztatach) 
można uszczelniać bezpośrednio uszczelnieniem zespolonym. Odwodnienie 
musi posiadać kołnierz o odpowiedniej szerokości (min. 50 mm).  

Odwodnienia nieobciążone termicznie 

Odpływy podłogowe i rynny odwadniające 

45°

Odwodnienie 
liniowe

Wodoszczelna zaprawa epoksydowa 

Zaprawa klejowa Jastrych

Oszczelnienie 
zespolone

Materiał uszczelniający 
(fuga trwale elastyczna 
wysokowytrzymała) 
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Wykonanie wodoszczelnego otworu rewizyjnego (ACO) w posadzce 
pomieszczenia mocno obciążonego. 

Szczelne rozwiązanie dla otworu rewizyjnego w posadzce pomieszczenia przemysłowego

Jeśli występują podłogi podniesione lub w posadzce znajduje się wiele instalacji mediów, które powinny być dostępne, 
należy wykonać „wodoszczelne” otwory rewizyjne.

1 Elastyczna powłoka uszczelniająca Sopro PU-FD 

2 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa Sopro No.1 400 extra 

3 Wypełnienie wykonane z żywicy epoksydowej 
Sopro EPG 1522 zmieszanej z piaskiem kwarcowym 
Sopro QS

E Jastrych

BT Otwór rewizyjny  

EBT

2
2

1

E

1

3
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Chłodnie / mroźnie

Chłodnie i mroźnie są stałym elementem kuchni zbioro-
wego żywienia i obszarów związanych z przetwórstwem 
żywności. 

W zależności od konstrukcji mroźni, detale muszą być tak 
dopracowane, aby mogły być połączone z uszczelnieniem. 
Z uwagi na to, że nie zawsze stosowane są płytki cokołowe 
i zwykle należy uszczelnić ościeżnicę, pionowe (prostopa-
dłe) połączenie uszczelnienia ze ścianą chłodni w przekroju 
poprzecznym jastrychu jest sprawdzoną konstrukcją.
Jeśli chłodnia posiada własną strukturę jastrychu, uszczel-
nienie należy wykonać zgodnie z tą samą zasadą.

Chłodnia w kuchni zbiorowego żywienia.

Połączenie z uszczelnieniem zespolonym

Połączenie płytki cokołowej z pomieszczeniem chłodni. 

Systemowe uszczelnienie 
zespolone Sopro PU-FD 

Jastrych
(Sopro Rapidur® B5)

Izolacja akustyczna

Taśma dylatacji brzegowej 
Sopro ERS 961

Fuga trwale elastyczna wysokowytrzymała 
Mieszanka żywicy reaktywnej 
z piaskiem kwarcowym 

Płytka

Fuga wysokowytrzymała Sopro TFb 

Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa (Sopro no.1 400 extra)

Listwa drzwi  

Taśma uszczelniająca 
Sopro FDB 524
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Powłoka uszczelniająca Sopro PU-FD jest aplikowana bezpośrednio na 
ścianę chłodni.

Połączenie z progiem chłodni. 

Przekrój połączenia posadzki z pomieszczeniem 
chłodni bez cokołu.

Połączenie z chłodnią (System Vissmann)

Połączenie z dwoma poziomami uszczelnienia

Taśma dylatacji brzegowej 
Sopro ERS 961

Fuga trwale elastyczna wysokowytrzymała PłytkaListwa drzwi  

Taśma uszczelniająca 
Sopro FDB 524

Kątownik metalowy  

1-szy poziom uszczelnienia: 
systemowe uszczelnienie 
zespolone Sopro PU-FD 

Jastrych (Sopro Rapidur® B5)

Izolacja akustyczna

2-gi poziom uszczelnienia 
(system mat Wolfin) 

Mieszanka żywicy reaktywnej 
z piaskiem kwarcowym 

Fuga wysokowytrzymała Sopro TFb 

Wysokoelastyczna 
zaprawa klejowa 
(Sopro no.1 400 extra)
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Sopro FDB 524

Sopro PU-FD 1570 (ściana) 
Sopro PU-FD 1571 (podłoga)

Struktura systemu

1. Warstwa uszczelnienia 
bez posypki 

2. Warstwa 
uszczelnienia 
z posypką 
z piasku 
kwarcowego

Podłoże

Podkład gruntujący 
z posypką piasku 
kwarcowego

Płytka

Warstwa 
grzebieniowa 

Sopro EPG 1522 

Sopro No.1 400 extra

C2 TE S1

Sopro TF+

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro TFb

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro FEP 604

Sopro DBE 500

Przy wysokim 
obciążeniu kwasami:        

SoproDur® HF-D                 

R2 T

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

R2 T RG
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Praca z żywicą reaktywną 

System uszczelnienia na bazie żywic reaktywnych składa się 
z podkładu gruntującego i warstwy uszczelniającej. 

Aby właściwie wykonać prace z żywicami reaktywnymi, 
minimalna temperatura na budowie musi wynosić +10°C. 
Należy na to zwrócić szczególną uwagę na budowach pro-
wadzonych w okresie zimowym. 

Aby zapewnić prawidłowe wykonanie uszczelnienia, naj-
pierw należy zmierzyć temperaturę elementów konstrukcyj-
nych i wilgotność powietrza oraz określić temperaturę 
punktu rosy. W ten sposób upewniamy się, że w czasie 
aplikacji żywic nie będzie tworzył się kondensat pary wod-
nej, który obniżyłby przyczepność. 

Podczas kondensacji pary wodnej prace nie powinny być 
prowadzone.     

Wyznaczenie punktu rosy 

Definicja punktu rosy: 
Temperatura punktu rosy to temperatura, w której nastę-
puje największe nasycenie powietrza parą wodną. Gdy 
temperatura spada poniżej punktu rosy, następuje konden-
sacja pary wodnej (mgła). Ilość wchłoniętej przez powietrze 
pary wodnej zależy od temperatury. Wynika z tego, że cie-
płe powietrze zawiera więcej pary wodnej niż zimne. 

Ustalenie temperatury punktu rosy:
a)  zmierzyć temperaturę powietrza
b)  zmierzyć względną wilgotność powietrza
c)  zmierzyć temperaturę podłoża
d)  temperaturę punktu rosy odczytać na podstawie tabeli 

Pomiar temperatury elementu konstrukcyjnego.

Pomiar temperatury powietrza i wilgotności względnej.  
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Wyznaczenie punktu rosy 

Przykład 1:
Temperatura powietrza: (zmierzyć) +10°C
Względna wilgotność powietrza: (zmierzyć) 70 %
Temperatura podłoża: (zmierzyć) +9°C
Temperatura punktu rosy: (odczytać) +4,8°C
Gdy temperatura podłoża jest co najmniej o +3°C 
wyższa od temperatury punktu rosy: ➥ 7,8°C < 9°C

Stosowanie jest możliwe!

Przykład 2:
Temperatura powietrza: (zmierzyć) +27°C
Względna wilgotność powietrza: (zmierzyć) 75 %
Temperatura podłoża: (zmierzyć) +22°C
Temperatura punktu rosy: (odczytać) +22,2°C
Gdy temperatura podłoża jest co najmniej o +3°C 
wyższa od temperatury punktu rosy: ➥ 25,2°C > 22°C

Stosowanie nie jest możliwe!

Temperatura 
powietrza Temperatura punktu rosy w °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej

(°C) 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

2

4

6

8

10

-7,77

-6,11

-4,49

-2,69

-1,26

-6,56

-4,88

-3,07

-1,61

+0,02

-5,43

-3,69

-2,10

-0,44

+1,31

-4,40

-2,61

-1,05

+0,67

+2,53

-3,16

-1,79

-0,08

+1,80

+3,74

-2,48

-0,88

+0,85

+2,83

+4,79

-1,77

-0,09

+1,86

+3,82

+5,82

-0,98

+0,78

+2,72

+4,77

+6,79

-0,26

+1,62

+3,62

+5,66

+7,65

+4,47

+2,44

+4,48

+6,48

+8,45

+1,20

+3,20

+5,38

+7,32

+9,31

12

14

15

16

17

18

19

20

+0,35

+2,20

+3,12

4,07

5,00

5,90

6,80

7,73

+1,84

+3,76

+4,65

5,59

6,48

7,48

8,33

9,30

+3,19

+5,10

+6,07

6,98

7,92

8,83

9,75

10,72

+4,49

+6,40

+7,36

8,29

9,18

10,12

11,09

12,00

+5,63

+7,58

+8,52

9,47

10,39

11,33

12,26

13,22

+6,74

+8,67

+9,63

10,61

11,48

12,44

13,37

14,40

+7,75

+9,70

+10,70

11,68

12,54

13,48

14,49

15,48

+8,69

+10,71

+11,69

12,66

13,57

14,56

15,47

16,46

+9,60

+11,64

+12,62

+13,52

14,50

15,41

16,40

17,40

+10,48

12,55

+13,52

14,58

15,36

16,31

17,37

18,36

+11,33

+13,36

+14342

15,54

16,19

17,25

18,22

19,18

21

22

23

24

25

8,60

9,54

10,44

11,34

12,20

10,22

11,16

12,02

12,93

13,83

11,59

12,52

13,47

14,44

15,37

12,92

13,89

14,87

15,73

16,69

14,21

15,19

16,04

17,06

17,99

15,36

16,27

17,29

18,21

19,11

16,40

17,41

18,37

19,22

20,24

17,44

18,42

19,37

20,33

21,35

18,41

19,39

20,37

21,37

22,27

19,27

20,28

21,34

22,32

23,30

20,19

21,22

22,23

23,18

24,22

26

27

28

29

30

13,15

14,08

14,96

15,85

16,79

14,84

15,68

16,61

17,58

18,44

16,26

17,24

18,14

19,04

19,69

17,67

18,57

19,38

20,48

21,44

18,90

19,83

20,86

21,83

23,71

20,09

21,11

22,07

22,97

23,94

21,29

22,23

23,18

24,20

25,11

22,32

23,31

24,28

25,23

26,10

23,32

24,32

25,25

26,21

27,21

24,31

25,22

26,20

27,26

28,19

25,16

26,10

27,18

28,18

29,09

32

34

36

38

40

18,62

20,42

22,23

23,97

25,79

20,28

22,19

24,08

25,74

27,66

21,90

23,77

25,50

27,44

29,22

23,26

25,19

27,00

28,87

30,81

24,65

26,54

28,41

30,31

32,16

25,79

27,85

29,65

31,62

33,48

27,08

28,94

30,88

32,78

34,69

28,24

30,09

31,97

33,96

35,86

29,23

31,19

33,05

35,01

36,98

30,16

32,13

34,23

36,05

38,05

31,17

33,11

35,06

37,03

39,11

45

50

30,29

34,76

32,17

36,63

33,86

38,46

35,38

40,09

36,85

41,58

38,24

42,99

39,54

44,33

40,74

45,55

41,87

46,75

42,97

47,90

44,03

48,98
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1 Nanoszenie preparatu epoksydowego Sopro EPG 1522 z posypką 
z piasku kwarcowego Sopro QS 507. 

3 Staranne wymieszanie składników A i B powłoki uszczelniającej 
Sopro PU-FD po przełożeniu do nowego pojemnika. 

5 Nanoszenie uszczelnienia Sopro PU-FD 1571 na posadzkę w dwóch 
warstwach o łącznej grubości powłoki min. 1 mm. 

6 Farba kontrastowa Sopro PU-FD KF 572 może być dodana do mate-
riału uszczelniającego Sopro PU-FD, aby dzięki różnicy kolorów mię-
dzy pierwszą i drugą warstwą łatwiej sprawdzić poprawność nanie-
sienia uszczelnienia.

4 Nanoszenie uszczelnienia Sopro PU-FD 1570 na ścianę w dwóch 
warstwach o łącznej grubości powłoki min. 1 mm. 

2 Wklejenie taśmy uszczelniającej Sopro FDB 524 w narożach. 

Technologia wykonania elastycznej powłoki uszczelniającej Sopro PU-FD  
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8 Nanoszenie piasku kwarcowego na świeżo położoną drugą warstwę 
elastycznej powłoki uszczelniającej Sopro PU-FD.   

7 Farba kontrastowa Sopro PU-FD KF 572 mieszana z Sopro PU-FD – 
powstaje szare zabarwienie powłoki.
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Wraz z wydaniem normy DIN 18531 – „Uszczelnienia 
dachów użytkowych i nieużytkowych” uszczelnienia zespo-
lone stosowane w postaci płynnej pod płytki ceramiczne 
mocowane klejami zostały wpisane do zastosowań obejmu-
jących zakres tej normy.  

Oznacza to, że na balkonach itp. można stosować następu-
jące uszczelnienia zespolone:

a) mineralne zaprawy uszczelniające, mostkujące 
pęknięcia (CM)

oraz

b) uszczelnienia na bazie żywic reaktywnych (RM) 

jako standardowe rozwiązanie produktowe.

Minimalna grubość suchej powłoki uszczelnienia musi 
wynosić:

a) mineralne zaprawy uszczelniające, mostkujące
pęknięcia (CM) ≥ 2 mm

b) uszczelnienia na bazie żywic reaktywnych (RM) 
≥ 1 mm.

Materiały uszczelniające w postaci płynnej muszą być nano-
szone w co najmniej dwóch warstwach. 

Podłoże, na które będzie nanoszone uszczelnienie zespo-
lone musi mieć ukształtowany spadek minimum 1,5 %, taki 
sam spadek musi być odwzorowany na powierzchni następ-
nie układanej okładziny (płytki ceramiczne). 

Podłoża, na których spadki są zbyt małe należy skorygować, 
stosując do tego celu odpowiedną zaprawę szpachlową lub 
jastrych. Podobnie w sytuacji, gdy podłoże jest nierówne, 
należy je wyrównać odpowiednimi zaprawami. Do tego 
typu prac idealnie nadaje się jastrych szybkowiążący Sopro 
Rapidur® M5 lub szpachla szybkowiążąca Sopro RAM 3®.

Dom z balkonem.

Taras/balkon uszczelniony cementową, elastyczną zaprawą uszczelniającą 
Sopro TDS 823, przygotowany do układania płytek.

Norma DIN 18531.

DIN 18531
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Taras z okładziną ceramiczną.

Zmienna temperatura 
-20°C do +80°C

Obciążenia 
mechaniczne

Balkon/taras nad pomieszczeniem mieszkalnym z występującymi obciąże-
niami.  

Okładziny ceramiczne i kamienne w zastosowaniach 
zewnętrznych narażone są na wysokie obciążenia spowo-
dowane działaniem czynników atmosferycznych. 

Zmiany temperatury i różne współczynniki rozszerzalności 
termicznej materiałów powodują, że poszczególne warstwy 
nawierzchni stale się rozszerzają i kurczą, co prowadzi do 
powstawania naprężeń w całej konstrukcji.      

Powierzchnie te należy zatem starannie zaprojektować 
i wykonać, aby uniknąć pęknięć i odspojeń wykonanej okła-
dziny. 

Płytki należy układać z pełnym przyleganiem, bez pustek. 
Norma DIN 18157 zaleca w tym przypadku układanie 
metodą kombinowaną, z pełnym pokryciem kleju od spodu 
płytki . 

Do układania okładzin w zastosowaniach zewnętrznych 
firma Sopro jako optymalne rozwiązanie zaleca dwuskładni-
kową, cementową, bez dodatku wody, wysokoelastyczną 
i wysokoodkształcalną, klasy S2 zaprawę cienkowarstwową, 
(Sopro MEG 667 Silver) stosowaną w konsystencji półpłyn-
nej, aby uzyskać pełne przyleganie płytek do podłoża, na 
którym zastosowano wcześniej  uszczelnienie zespolone np. 
Sopro TDS 823.  

Do fugowania należy użyć Sopro FL plus, hydrofobową, nie 
tworzącą wykwitów wapiennych, elastyczną, cementowa 
zaprawę fugową. 

Powierzchnie zewnętrzne muszą być odporne na każdą pogodę.   
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Uszczelnienie balkonów i powierzchni dachów jest przewi-
dziane jako zabezpieczenie przed wodą bez ciśnienia. 
Niemniej uszczelnienie musi być szczelne dla wody czasowo 
zalegającej (zastoiska wody).

Wykonując prace okładzinowe na powierzchniach balko-
nów należy przestrzegać następujących zasad:

• Podłoże musi być odpowiednio nośne z ukształtowa-
nym spadkiem min. 1,5%;

• Przed montażem okładzin podłoże uszczelnić odpo-
wiednim uszczelnieniem zespolonym z wykorzystaniem 
systemowych taśm, narożników i uszczelek;

• Okładzinę układać na zaprawie cienkowarstwowej 
(np. Sopro MEG 667 Silver).

• Okładzina musi być ułożona z pełnym przyleganiem do 
podłoża.

• Do spoinowania stosować fugę elastyczną (np. Sopro 
FL plus). Minimalna, zalecana szerokość szczelin spo-
inowych nie powinna być mniejsza od 5 mm. Fugi 
powinny się krzyżować, układanie płyt z przesunięciem 
nie jest zalecane. 

• Należy przewidzieć szczeliny dylatacyjne, dzielące 
powierzchnie okładziny na pola odpowiedniej wielko-
ści. Szczeliny dylatacyjne wypełnić materiałem trwale 
elastycznym. 

• Prace muszą być prowadzone w sprzyjających warun-
kach atmosferycznych, zakres temperaturowy w trakcie 
prac okładzinowych od +5°C do maks. +30°C.

W zależności od panującej na miejscu budowy temperatury 
i wilgotności, właściwości robocze i szybkość wiązania 
zaprawy cienkowarstwowej może odbiegać od deklarowa-
nych parametrów. 

Przy zmiennych warunkach pogodowych, w niższych tem-
peraturach zasadne jest użycie systemu zapraw szybkowią-
żących.

Podczas procesu wiązania wykonywane powierzchnie 
powinny być chronione przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (opady deszczu, bezpośrednie nasłonecz-
nienie, spadek temperatury poniżej +5°C).   

Oddziaływanie wody/wilgoci wg normy DIN 18531

Jeśli prace w obszarach zewnętrznych wykonywane są w zimnych porach 
roku, powierzchnie muszą być zabezpieczone i wykonywane pod namiota-
mi, a w razie potrzeby należy przewidzieć dodatkowe ogrzewanie. 

Norma DIN 18531-1 Wymagania, projektowanie i zasady wykonania.
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Struktura systemu

Zgodnie z niemiecką instrukcją ZDB „Wskazówki do wyko-
nywania uszczelnień zespolonych pod okładzinami z płyt 
i płytek w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych” aktu-
alnie znormalizowane, cementowe, elastyczne zaprawy 
uszczelniające sprawdzają się od wielu lat w zastosowa-
niach zewnętrznych na różnych realizacjach. 

Względnie nowe rozwiązania, jakimi są uszczelnienia 
w formie mat  uszczelniająco-odcinających pod okładziny 
coraz częściej stosowane są jako zabezpieczenie przed 
wodą, równolegle do systemu uszczelnień zespolonych w 
postaci płynnej. 

Ponadto istnieje możliwość, jeśli przewidziano odpowiednią 
wysokość zabudowy, wykonania konstrukcji drenażowej 
z użyciem zaprawy jednofrakcyjnej w celu zapewnienia 
szybkiego odprowadzenia wody spod okładziny.

Aby w obszarach zewnętrznych można było wykonać odpo-
wiednio prace uszczelniające i okładzinowe podłoża 
powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość i być wysezo-
nowane (jastrychy - najwcześniej kiedy można po nim cho-
dzić – ok. 3-5 dni, beton - ze względu na skurcze najwcze-
śniej po 3 miesiącach).  

Podczas, gdy w procesie schnięcia w obszarach wewnętrz-
nych wilgotność resztkowa zmierza do zera 
(➥ konieczne jest ustalenie wilgotności resztkowej), 
w obszarach zewnętrznych wilgotność wyrównuje się do 
poziomu 3-6 %.

Odkształcenia, powstające na skutek kurczenia się elemen-
tów konstrukcyjnych w połączeniu z okładziną ceramiczną, 
zachodzące podczas schnięcia, w obszarach zewnętrznych 
nie występują. Należy zwrócić uwagę, że w obszarach 
zewnętrznych generalnie mogą być stosowane do wykona-
nia podłoża materiały niewrażliwe na działanie wilgoci 
(beton, jastrych cementowy, płyty cementowe).

W ofercie Sopro dostępne są następujące systemy:

1 System z użyciem zapraw uszczelniających 
Sopro DSF® RS 623, DSF® 523 lub DSF® 423 
(wymiary okładziny ceramicznej do 60x60 cm)

2 System z użyciem mat uszczelniająco-odcinają-
cych Sopro AEB®  plus 639 (wymiary okładziny 
ceramicznej > 60x60 cm)

3 System z użyciem zaprawy drenażowej 
Sopro DM 610

6

4

2

0
t

%

Wewnątrz Na zewnątrz
Zależność spadku wilgotności 
jastrychów cementowych 
do czasu sezonowania.

Balkon z okładziną ceramiczną.
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Balkon na płycie wspornikowej z zastosowaniem 
uszczelnienia zespolonego.

Konstrukcje balkonów opierają się na płycie wspornikowej. Natomiast tarasy mogą być budowane na gruncie, nad pomiesz-
czeniami mieszkalnymi lub nad pomieszczeniami nieogrzewanymi np. garażami. 

Struktura systemu

6

Wytyczne do budowy dachów płaskich

Jeżeli pod tarasem lub balkonem znajduje się pomieszczenie mieszkalne, prace 
budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi do budowy dachów płaskich 
tzn. warstwa poroizolacji i uszczelnienie przeciwwodne zostają wykonane przed 
położeniem jastrychów i układaniem płytek. Dla uniknięciu degradacji i powstawa-
nia wykwitów, spowodowanych przenikaniem wilgoci  poprzez okładzinę, dodat-
kowo należy uszczelnić powierzchnię jastrychu, stosując uszczelnienie zespolone. 
Wykonanie jastrychu drenażowego jest w tym przypadku również możliwe (patrz 
str. 178). 

1 Zaprawa szpachlowa 
Sopro RAM 3®

2 Uszczelnienie zespolone Sopro 
DSF® 423/523 (dwie warstwy)

3 Taśma uszczelniająca Sopro 
DBF 638 lub Sopro AEB® 148

4 Wysokoelastyczna odkształcalna 
zaprawa klejowa cienkowarstwo-
wa Sopro No.1 400 extra 

5 Cementowa, elastyczna zaprawa 
fugowa Sopro FL plus  

6 Fuga trwale elastyczna 
Sopro Silicon

B Beton

A Uszczelnienie przeciwwodne 

D Izolacja/taśma dylatacji brzegowej

E Jastrych

F Płytka

P Tynk

PE Sznur polietylenowy

R Profil tarasowo-balkonowy

DS Paroizolacja  

Taras nad pomieszczeniem mieszkalnym.   

D

R F 5 2 1 B
P

4

3

PE

4 F5DD DS2 E A

Zależność spadku wilgotności 
jastrychów cementowych 
do czasu sezonowania.
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1 System z użyciem zapraw uszczelniających Sopro DSF®

(wymiary płytek do 60x60 cm) 

Lekkie nawilżenie podłoża przed nakładaniem elastycznej zaprawy uszczel-
niającej.

Nanoszenie elastycznej, mineralnej zaprawy uszczelniającej. 

Konstrukcja balkonu na płycie wspornikowej z zastosowaniem uszczelnienia zespolonego 
Sopro DSF® 423/523

1 Zaprawa szpachlowa 
Sopro RAM 3® 

2 Uszczelnienie zespolone Sopro 
DSF® 423/523 (dwie warstwy)

3 Taśma uszczelniająca Sopro 
DBF 638 lub Sopro AEB® 148

4 Wysokoelastyczna, odkształcalna 
zaprawa klejowa cienkowarstwo-
wa Sopro No. 1 400 extra

5 Cementowa, elastyczna zaprawa 
fugowa Sopro FL plus  

6 Fuga trwale elastyczna 
Sopro Silicon

F Płytka

O Obróbka blacharska: okapnik bal-
konowo-tarasowy Sopro OB 265 

Cementowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca stanowi 
najlepszy, łatwy w obróbce materiał uszczelniający. 
Nakładana jest w dwóch warstwach o łącznej grubości 
powłoki min. 2 mm po wyschnięciu. Jastrych cementowy, 
względnie podłoże betonowe przed nałożeniem uszczelnie-
nia należy zwilżyć, tak aby było matowo-wilgotne. 
Gruntowanie nie jest wymagane.

Wilgotność resztkowa elementów konstrukcyjnych nie ma 
znaczenia dla zastosowania zaprawy uszczelniającej 
w obszarze zewnętrznym, w porównaniu z pomieszcze-
niami, ponieważ uszczelnienie cementowe charakteryzuje 
się wysoką przepuszczalnością pary wodnej.

Uwaga: 

Nawet, gdy w obszarach zewnętrznych dopuszcza 
się do stosowania żywice reaktywne, preferowane są 
cementowe zaprawy uszczelniające ze względu na ich 
wysoką paroprzepuszczalność.  

6 5F 4 133 O 2
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Sopro MEG 667 Silver Sopro MEG 667 Silver Sopro MEG 667 Silver Sopro MEG 667 Silver Sopro No.1 400 extra

C2 E S2 C2 TE S1

Klejenie:

ZaleceniaStruktura systemu

Zaprawa fugowa

Podłoże

1. warstwa uszczelnienia 

2. warstwa uszczelnienia 

        

Warstwa kontaktowa

Warstwa grzebieniowa 

Szpachla do wykonania spadku:

Sopro RAM 3®

Uszczelnienie:

Sopro DSF® 523 Sopro TDS 823Sopro DSF® 423®Sopro DSF® 523 Sopro DSF

Fugowanie:

Sopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro DF 10®

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro DSF® RS 623Sopro DSF® RS 623 RS 623
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Kolejność wykonania prac

1 Kształtowanie spadków przy użyciu szpachli wyrównawczej 
Sopro RAM 3® lub jastrychu Sopro Rapidur® M5 związanego z pod-
łożem, metodą „mokre na mokre”z mostkiem sczepnym.  

2 Powierzchnia ze spadkiem przygotowana do wykonania uszczelnie-
nia zespolonego Sopro TDS 823 lub Sopro DSF® 523.

4 Powierzchnia balkonu uszczelniona zaprawą uszczelniającą 
Sopro TDS 823 lub DSF® 523 dwuwarstwowo, o łącznej grubości po-
włoki min. 2 mm po wyschnięciu.

3 Wklejenie taśm uszczelniających i narożników przy użyciu zaprawy 
uszczelniającej Sopro TDS 823 lub DSF® 523 w początkowym etapie 
prac uszczelniających. 

5 Montaż okładziny na zaprawie klejowej półpłynnej Sopro MEG 667 
Silver, z zachowaniem pełnego przylegania. 

6 Płytki ułożone na wysokoodkształcalnej zaprawie cienkowarstwowej 
Sopro MEG 667 Silver i spoinowanie fugą elastyczną Sopro FL plus.
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Kolejność wykonania prac, połączenie z ościeżnicą drzwi balkonowych

1 Ukształtowanie krawędzi  jastrychu lub szpachli spadkowej pod 
kątem 45° przy ościeżnicy drzwi balkonowych.

2 Wklejenie taśmy uszczelniającej Sopro FDB 524  we wcześniej 
ukształtowane połączenie płyty balkonowej z ościeżnicą drzwi bal-
konowych.

3 Uszczelnienie połączenia przy drzwiach zaprawą uszczelniającą 
Sopro TDS 823.

4 Uszczelniona powierzchnia balkonu w połączeniu z elementem 
drzwi.

5 Po wklejeniu taśmy dylatacji brzegowej zagłębienie zostaje wypeł-
nione bezskurczową zaprawą na bazie żywicy reaktywnej, o właści-
wościach antykapilarnych. 

6 Okładzina układana jest metodą cienkowarstwową z zastosowa-
niem zaprawy Sopro MEG 667 Silver. Połączenie ościeżnicy drzwi z 
powierzchnią płytek wykonane jest przy użyciu odpowiedniej listwy.      
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2 System z użyciem mat uszczelniająco-odcinających Sopro AEB® plus 639 
(wymiary płytek powyżej 60x60 cm)

1 Zaprawa szpachlowa Sopro RAM 3®

2 Mata uszczelniająco-odcinająca 
Sopro AEBv plus 639 

3 Narożnik uszczelniający Sopro AEB®

4 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa 
cienkowarstwowa S2 
Sopro MEG 667 Silver 

5 Cementowa, elastyczna zaprawa 
fugowa Sopro FL plus  

6 Fuga trwale elastyczna Sopro Silicon

7 Taśma uszczelniająca Sopro AEB®

F Płytka

O Obróbka blacharska: okapnik 
balkonowo-tarasowy Sopro OB 265 

Mata uszczelniająco-odcinająca Sopro AEB® plus 639 jest elastyczna, wodood-
porna, mostkuje pęknięcia i redukuje naprężenia. Dzięki kombinacji membrany 
uszczelniającej z warstwą odcinającą, po wbudowaniu maty powstaje wodo-
szczelna, kompensująca naprężenia powłoka. 

Matę można łatwo przykleić do podłoża przy użyciu elastycznej zaprawy klejowej 
cienkowarstwowej. Poszczególne odcinki maty Sopro AEB® plus 639 nie są ukła-
dane na zakładkę, lecz na styk. Łączenia krawędzi zewnętrznych wykonuje się 
taśmą uszczelniającą Sopro AEB® 148, którą przykleja się klejem montażowym 
Sopro Racofix® RMK 818, Sopro Racofix® WB 588  lub zaprawą uszczelniającą 
Sopro TDS 823.

Następnie, na tak uszczelnionej powierzchni, układa się płytki na półpłynnej, 
wysokoelastycznej, cienkowarstwowej zaprawie klejowej S2 Sopro MEG 667 
Silver.

Zastosowanie mat uszczelniająco-odcinających Sopro AEB® plus 639 w kombina-
cji z wysokoelastyczną, nie zawierającą wody, cienkowarstwową zaprawą klejową 
S2 Sopro MEG 667 Silver umożliwia układanie płyt ceramicznych o powierzchni 
do 1 m2 i długości krawędzi do 120 cm.

Uwaga:

Z uwagi na to, że do tej pory uszczelnienia zespolone w formie mat w zasto-
sowaniach zewnętrznych nie zostały uwzględnione w normie, wciąż jest to 
specjalna konstrukcja, która musi być uzgodniona z inwestorem.  

Sopro AEB® plus 639
Mata uszczelniająco-odcinająca

Sopro AEB® 148
Taśma uszczelniająca

Sopro Racofix® RMK 818 
Klej montażowy

6 O5 F 4 4372 2 1

Sopro MEG 667 Silver 

-
sowaniach zewnętrznych nie zostały uwzględnione w normie, wciąż jest to 

Sopro MEG 667 Silver 

C2 E S2
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Sopro RAM 3®

Sopro AEB® plus 639 Sopro AEB® 148

Uszczelnienie (dla formatów > 60x60 cm):

Szpachla 
do wykonania 
spadku:    

Klejenie:

Klejenie:

Fugowanie:

Zalecenia

Sopro Racofix®

RMK 818

Struktura systemu

Płytki                                                                                         

Zaprawa klejowa

Podłoże

Taśma 
uszczelniająca 
Sopro AEB® 148 
w obszarze styku         

Zaprawa klejowa

Mata 
uszczelniająco-
odcinająca  
Sopro AEB®

plus 639 plus

Sopro TDS 823

Sopro MEG 667 Silver Sopro MEG 667 Silver 

C2 E S2

Sopro MEG 667 Silver Sopro MEG 667 Silver 

C2 E S2

Fugowanie:

Sopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro Racofix®

WB 588
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Kolejność wykonania prac 

1 Stara, nośna okładzina ceramiczna na tarasie. 2 Wyrównanie ubytków i nierówności szpachlą wyrównawczą Sopro 
RAM 3®, przed rozpoczęciem prac uszczelniających. 

5 Dociśnięcie maty Sopro AEB® plus 639 do warstwy zaprawy klejo-
wej.

6 Układanie odcinków mat Sopro AEB® plus 639 na styk. 

3 Nałożenie wysokoelastycznej zaprawy klejowej Sopro MEG 667 
Silver pod następnie układane odcinki maty uszczelniająco-odcina-
jące Sopro AEB® plus 639.

4 Ułożenie maty uszczelniająco-odcinającej Sopro AEB® plus 639 na 
przygotowanej, świeżej zaprawie cienkowarstwowej.



Powierzchnie zewnętrzne
Balkony i tarasy

177

Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.4

7 Nałożenie kleju montażowego Sopro Racofix® RMK 818 
do uszczelnienia połączeń krawędzi mat Sopro AEB® plus 639.

8 Rozprowadzenie kleju montażowego Sopro Racofix® RMK 818 
w obszarze styku przy pomocy pacy zębatej.

9 Uszczelnienie obszaru styku mat przy pomocy taśmy uszczelniającej 
Sopro AEB® 148. Alternatywnie wodoszczelne klejenie taśmy może 
nastąpić z zastosowaniem zaprawy uszczelniającej Sopro TDS 823. 

10 Cienkowarstwowa zaprawa klejowa Sopro MEG 667 Silver, przy-
gotowana w konsystencji półpłynnej.

11 Nałożenie warstwy grzebieniowej zaprawy klejowej Sopro MEG 667 
Silver.

12 Układanie płyt metodą kombinowaną na przygotowanej zaprawie 
klejowej. 

Kolejność wykonania prac 
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Konstrukcja balkonu z użyciem zaprawy drenażowej Sopro DM 610
Patrz: rozdział 6 „Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień”, 
rozdział 6.4. „Konstrukcja na bazie jastrychu drenażowego” 

W celu zapewnienia szybkiego odprowa-
dzenia wody z konstrukcji wyłożonych 
płytkami ceramicznymi lub okładzinami 
kamiennymi i zminimalizowania ryzyka 
powstawania wykwitów lub przebarwień, 
zaleca się układanie płytek z wykorzysta-
niem zaprawy drenażowej Sopro DM 610. 
Dzięki specyficznej krzywej przesiewu, 
zaprawa wykazuje dużą przepuszczalność 
wody, umożliwiając szybkie jej odprowa-
dzenie po warstwie uszczelnienia (Sopro 
DSF® 523, SoproThene® 878).

Konstrukcja nie jest wrażliwa na mróz ze 
względu na wielkość porów, ponadto nie 
występuje tu podciąganie kapilarne. 
Ogranicza to szkody wywołane penetracją 
wody i pozwala uniknąć utraty przyczep-
ności. 

Zaprawa drenażowa może być stosowana 
jako jastrych dociskowy (grubość min. 50 
mm), na którym można ułożyć okładzinę 
ceramiczną na zaprawie cienkowarstwo-
wej. 

3 System drenażowy 

1 Uszczelnienie zespolone Sopro 
DSF® 523 (dwie warstwy) lub 
samoprzylepna izolacja bitumi-
czna SoproThene® 878  

2 Fuga elastyczna plus 2-20 mm 
Sopro FL plus 

3 Zaprawa drenażowa 
Sopro DM 610 

4 Podkład przyczepny Sopro HSF 
748 / wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra 

5 Szpachla do wykonania spadku 
Sopro RAM 3®

6 Mata drenażowa Sopro DRM 653*

B Beton

F Płytka 

Układanie płytek na jastrychu drenażowym metodą cienkowarstwową.

* Mata drenażowa Sopro DRM 653 powinna być umieszczona na uszczelnieniu jako warstwa 
ochronna i umożliwiająca szybsze odprowadzanie wody.    

Wysoka wodoprzepuszczalność zaprawy drena-
żowej Sopro DM 610.

Zaprawa drenażowa Sopro DM 610
Wodoprzepuszczalność: około 5,77 l/(m2xs)

1 3 26 4 5 FB
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Konstrukcja drenażowa z użyciem zaprawy Sopro DM 610

Przy projektowaniu balkonów/tarasów o dużych powierzch-
niach, przy których nie można zapewnić odpowiedniego 
spadku, konstrukcję z jastrychy drenażowego dodatkowo 
należy uzupełnić o matę drenażową. Wnikająca woda swo-
bodnie przepływa  przez konstrukcję, co zapobiega jej cofa-
niu się. 

Niezbędne uszczelnienie można wykonać, obok wcześniej 
opisanego zespolonego uszczelnienia cementowego, rów-
nież przy użyciu izolacji bitumicznej zgodnie z normą DIN 
18531 (maty bitumiczne). W przypadku powierzchni nad 

pomieszczeniami mieszkalnymi należy stosować uszczelnie-
nie jak dla dachów płaskich. Preferowane jest zastosowanie 
maty i zaprawy drenażowej. Zaletą tej konstrukcji jest nieza-
wodne poziome odwodnienie. 

1 Uszczelnienie zespolone Sopro 
DSF® 523 lub samoprzylepna izo-
lacja bitumiczna SoproThene® 878  

2 Wysokoelastyczna zaprawa klejo-
wa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra  / podkład 
przyczepny Sopro HSF 748

3 Fuga elastyczna Sopro FL plus 

4 Zaprawa drenażowa Sopro DM 610 

5 Mata drenażowa Sopro DRM 653

6 Szpachla do wykonania spadku 
Sopro RAM 3® 

7 Fuga trwale elastyczna Sopro Silicon 

A Hydroizolacji dla dachów płaskich 

D Izolacja termiczna / izolacja 
brzegowa 

DSParoizolacja 

F Płytka 

Loggia mit Wohnraum im Untergeschoss.

3 F D DS A 7D 2 4 5

F 1 2 3 4 5 6

Sopro DRM 653 Sopro DM 610

Uwaga: W porównaniu z tarasami na gruncie na podbu-
dowie wodoprzepuszczalnej, na tego rodzaju powierzch-
niach nie należy stosować zapraw fugowych o właściwo-
ściach drenażowych. Woda powierzchniowa powinna 
być odprowadzona po powierzchni okładziny. Do spoino-
wania stosuje się fugę elastyczną Sopro FL plus.  
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ZaleceniaStruktura systemu

Zaprawa 

fugowa

1. warstwa uszczelnienia 

2. warstwa uszczelnienia 

Mata drenażowa   

Jastrych drenażowy

Warstwa kontaktowa 

(naniesiona na podłoże lub spodnią 

powierzchnię płytki)   

Sopro TDS 823Sopro DSF® 423®Sopro DSF® 523 Sopro DSFSopro DSF® 523

Sopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro MEG 667 Silver Sopro MEG 667 Silver 

C2 EF S2

Sopro MEG 667 Silver Sopro MEG 667 Silver Sopro No.1 400 extra

C2 TE S1

Układanie na warstwie rozdzielającej

Sopro DRM 653 

Układanie na warstwie rozdzielającej

Sopro DM 610

Sopro ZR Turbo 618

Sopro DSF® RS 623 Sopro DSFSopro DSF® RS 623 RS 623
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Kolejność wykonania prac

1 Uszczelnienie płyty balkonowej samoprzylepną izolacją bitumiczną 
SoproThene® 878. Wklejenie taśmy zamykającej aluminiowej Sopro-
Thene® 87807 na połączeniu płyty balkonowej z ościeżnicą drzwi.

2 Uszczelnienie SoproThene® pokryte matą drenażową Sopro DRM 
653. Do elementu (ościeżnicy) przyklejona jest taśma dylatacji brze-
gowej Sopro ERS 961.

3 Montaż odwodnienia liniowego firmy ACO, ustawienie na odpo-
wiednią wysokość w obszarze drzwi.

4 Ułożenie zaprawy drenażowej Sopro DM 610 w warstwie o gru-
bości co najmniej 50 mm na macie drenażowej Sopro DRM 653. 
Następnie wstępne ukształtowanie powierzchni zaprawy drenażo-
wej.

5 Układanie płytek odbywa się z metodą „mokre na mokre” na 
świeżej warstwie zaprawy drenażowej z zastosowaniem zaprawy, 
np. Sopro No.1 400 extra.

6 Płytki są zlicowane z górną krawędzią rynny odwodnienia liniowego 
firmy ACO.   
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Kolejność wykonania prac

7 Spoinowanie powierzchni okładziny fugą elastyczną Sopro FL plus.

9 Aby niezawodnie odprowadzić wodę, odwodnienie liniowe należy 
podłączyć poprzez odgałęziony kanał do wpustu podłogowego. 

11 Zaprawa drenażowa ułożona na kanale. 

8 Dla ochrony uszczelnienia i estetycznego wykończenia połączenia 
ościeżnicy z odwodnieniem liniowym (ACO) zamontowano odpo-
wiednią listwę z blachy. 

10 Także odpływy podłogowe rozmieszczone na środku powierzchni 
są połączone z kanałem (ACO).
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Tarasy

Od pewnego czasu możliwe jest przemysłowe wytwarzanie grubych, wielkoformatowych płyt ceramicznych do zastosowań 
w obszarach zewnętrznych. Nowa generacja płyt ceramicznych jest dostępna prawie w każdym wymiarze 
i w nieograniczonej różnorodności pod względem wykończenia powierzchni.  

Nowa generacja pogrubionej ceramiki różnej wielkości do zastosowania na 
tarasach.

Szczególną cechą tych płyt jest ich grubość, która wynosi 
2-3 cm. W zależności od późniejszego wykorzystania 
powierzchni, pogrubione gresowe płyty wielkoformatowe 
można układać różnymi metodami. Decydującym kryterium 
są oczekiwane obciążenia ruchem. 

Wieloletnie doświadczenia z grubymi płytami kamiennymi 
pokazują, że ich trwałe mocowanie przy użyciu zapraw na 
odpowiednio przygotowanym podłożu jest najpewniejszym 
rozwiązaniem. Niestety, nie zawsze jest to możliwe lub 
w niektórych przypadkach okazuje się zbyt skomplikowane. 
W takim przypadku istnieje możliwość wykonania konstruk-
cji mieszanej. Całkowicie luźne układanie płyt nie jest zale-
cane. Zdarza się, że pogrubione płyty wielkoformatowe, 
nieodpowiednio zamontowane, mimo ich 2 cm grubości, 
przy obciążeniu podnoszą się na krawędziach lub osiadają, 
w rezultacie czego dochodzi do ich uszkodzenia. Przyczyną 
tego są działające siły oraz niewystarczające zapieranie się 
płyt na krawędziach. 

Szczególnie podczas budowy tarasów do układania płyt 
wymagana jest związana konstrukcja. Inwestorzy z zasady 
oczekują jednolitej powierzchni tarasu, która jest łatwa 
w utrzymaniu w czystości i pozostaje równa.  

Płyty ceramiczne na niezwiązanym podłożu żwirowym, poddane zróżnicowanym obciążeniom, z czasem ulegają uszkodzeniom.      



Powierzchnie zewnętrzne
Balkony i tarasy

184

Uszczelnienie zespolone z płytkami i płytami 3.4

Wykonanie okładziny tarasu z użyciem wielkoformatowych płyt ceramicznych o grubości 2 cm

Układanie niezwiązanej warstwy podbudowy. Zagęszczenie niezwiązanej warstwy nośnej. 

Mieszanie zaprawy drenażowej przy pomocy pompy do jastrychów. Układanie i wyrównanie warstwy zaprawy drenażowej na odpowiednią 
wysokość.

Naniesienie warstwy grzebieniowej zaprawy Sopro MEG 667 Silver na 
spodnią część płyty.

Ułożona okładzina, gotowa do spoinowania fugą Sopro FL plus.
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Wykonanie okładziny tarasu na podbudowie niezwiązanej

Jeśli ustalono, że na tarasie będzie odbywał się tylko ruch pieszy, możliwe jest 
wykonanie okładziny na podbudowie niezwiązanej. Aby ten wariant prawi-
dłowo funkcjonował, należy uwzględnić następujące elementy.

Kolejność wykonania prac: 

• Wykonanie zagęszczonej i odpowiednio zwymiarowanej warstwy 
podbudowy

• Rozprowadzenie warstwy grysu (łamane kruszywo, o ostrych krawędziach), 
o odpowiedniej grubości, zagęszczenie

• Wykonanie obramowania (z użyciem płyt krawężnikowych itp.) 

• Układanie płyt na podłożu z grysu poprzez nałożenie na spodnią część płyt 
warstwy grzebieniowej zaprawy klejowej (Sopro No.1 400 extra itp.) 

• Spoinowanie okładziny fugą drenażową Sopro Solitär® F20. Gotową do 
użycia zaprawę wyłożyć na okładzinę. Materiał zmoczyć strumieniem wody 
i doprowadzić do powstania plastycznej konsystencji, a następnie zabudo-
wać w szczeliny i zmyć.

• Po związaniu, fuga Sopro Solitär® F20 zachowuje właściwości drenażowe.

Zaprawa klejowa 
Sopro No.1 400 extra – warstwa 
grzebieniowa 

Warstwa mrozoodporna - 
podbudowa (zagęszczona) 

Pogrubiona płyta gresowa ułożona na 
zaprawie klejowej Sopro No. 1 400 extra 
dla osadzenia na podsypce grysowej

Sopro Solitär® F20

Warstwa z grysu 
(łamane kruszywo) o grubości 4-5 cm

Płyta

Klej, np. Sopro No.1 400 extra, naniesiony na 
spodnią część płyty.

Dobrze widoczne kruszywo grysowe, osadzone 
na spodzie płyty.

Łatwe spoinowanie fugą drenażową Sopro 
Solitär® F20 przy pomocy strumienia wody 
i gumowej rakli.

Sopro Solitär® F20
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Zastosowanie specjalne 
Wykonanie balkonu przy niskiej możliwości 
nadbudowy 

Z powodu różnorodnych warunków na placu budowy, minimalna 
niezbędna grubość warstwy dociskowej (jastrychu), którą opisują 
odpowiednie normy, nie zawsze jest zachowana. Wytworzone 
przy użyciu jastrychu cementowego konstrukcje pływające lub na 
warstwie rozdzielającej muszą wykazywać minimalną grubość, aby 
powstające naprężenia przy zginaniu nie wywoływały uszkodzeń. 

Dzięki włączeniu do normy PN-EN 13813 żywic reaktywnych jako 
nowego rodzaju spoiwa do wytwarzania jastrychów, możliwe jest 
bezproblemowe wykonanie cienkowarstwowych, pływających 
konstrukcji jastrychowych. Długość krawędzi ograniczona jest do 
maksymalnie 3 m, jego powierzchnia nie może przekroczyć ok. 
8-9 m2.

Nadbudowa, wykonana zgodnie z wytycznymi dla dachów pła-
skich, na warstwie rozdzielającej i pływającej, może być wykonana 
przy użyciu zaprawy epoksydowej Sopro EE 771 warstwą o grubo-
ści co najmniej 2 cm.   

Niezależnie od tego, istnieje możliwość zastosowania zaprawy 
epoksydowej Sopro EE 771 w różnych grubościach (np. wykona-
nie spadku), bez ryzyka powstawania pęknięć podczas utwardza-
nia. 

1 Uszczelnienie zespolone Sopro TDS 823 lub 
Sopro DSF® 523  

2 Taśma uszczelniająca Sopro DBF 638

3 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa cienko-
warstwowa Sopro FKM® XL, Sopro MEG 667 
Silver 

4 Fuga elastyczna Sopro FL plus 

5 Fuga trwale elastyczna Sopro Silicon 

6 Szpachla do wykonania spadku Sopro RAM 3®

7 Cienkowarstwowy jastrych wykonany zapra-
wą epoksydową Sopro EE 771

A Hydroizolacji dla dachów płaskich 

B Beton

D Izolacja termiczna 

DS Paroizolacja

F Płytka

AF Stara okładzina  

Zaprawa epoksydowa Sopro EE 771
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 15 N/mm2  
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 60 N/mm2  

Renowacja na starej okładzinie 

Na starych okładzinach, po sprawdzeniu przyczepności i stwierdzeniu braku konieczności ich usunięcia, mogą zostać uło-
żone nowe płytki. Po oczyszczeniu lub mechanicznym uszorstnieniu istniejącej okładziny nakłada się uszczelnienie zespolone 
w postaci zaprawy uszczelniającej Sopro TDS 823. Następnie można układać płytki, stosując wysokoelastyczną zaprawę 
klejową Sopro MEG 667 Silver.

Dodatkowe obszary zastosowań pozbawionej skurczów 
zaprawy epoksydowej Sopro EE 771 – patrz rozdz. 11 
„Wyrównywanie podłoży”.  

Wykonanie okładziny ceramicznej na tarasie nad pomieszczeniem miesz-
kalnym zgodnie z wytycznymi dla dachów płaskich.  

2 cm

1 3 4 7 A D 6 B DS F

5 4 F 3 1 2 AF

Renowacja.
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Ocena i odbiór uszczelnień zespolonych 

Opisane w normie DIN 18534 cz.3 materiały uszczelniające 
w postaci płynnej, stosowane jako uszczelnienie zespolone 
pod okładziny, oceniane są jako cały system. Tego typu 
materiały uszczelniające powinny być nakładane co najmniej 
w dwóch cyklach pracy, a po wyschnięciu powinny osiągnąć 
odpowiednią grubość. Sposób, w jaki wykonawca dokonuje 
aplikacji uszczelnienia jest dowolny i ostatecznie zależy 
od jego przyzwyczajeń. Zazwyczaj uszczelnienia zespo-
lone nakłada się metodą szpachlowania lub przy pomocy 
wałka, pędzla lub urządzenia natryskowego. Niezależnie 
od wybranej metody nanoszenia, w zależności od rodzaju 
materiału, hydroizolacje muszą uzyskać minimalną grubość 
suchej powłoki.    

Na minimalną grubość suchej warstwy składa się nominalna 
grubość suchej powłoki i ubytek grubości warstwy w stanie 
mokrym. Następujący na skutek wysychania ubytek gru-
bości przyjmuje się na poziomie 25%, jeżeli producent nie 
zadeklarował tej wartości.

Obowiązujące minimalne grubości powłoki 
uszczelniającej:

• na bazie dyspersji polimerowych:                  0,5 mm 

• cementowe, modyfikowane tworzywami 

sztucznymi: 2 mm

• na bazie żywic reaktywnych:   1 mm

Suwmiarka do pomiaru grubości powłoki uszczelnienia.

Wycinek uszczelnienia do określenia grubości warstwy.

Aby mieć pewność, że wymagana grubość warstwy izolacji 
została osiągnięta, przed układaniem płytek należy w wybra-
nych miejscach dokonać pomiaru jej grubości. Im więk-
sze wymagania w stosunku do uszczelnianej powierzchni 
(baseny, powierzchnie przemysłowe), tym temat powinien 
być traktowany staranniej, a na budowie należy przeprowa-
dzić rodzaj kontroli jakości wykonywanych prac. 

Pomiary grubości próbki uszczelnienia zespolonego powinny 
zostać odnotowane w protokole pomiaru grubości.

Grubość powłoki można określić w trakcie wykonywanych 
prac. Najpierw w stanie świeżym, później po wyschnięciu 
powłoki*, co daje natychmiastową informację na temat 
osiągania wymaganych grubości i dopuszczalnych odchyleń.     

Wydaje się zasadne przeprowadzenie takiego odbioru 
w obecności wszystkich zainteresowanych stron (projektant, 
kierownik budowy, wykonawca itp.).

Praktyczne mierzenie grubości powłoki hydroizolacji polega 
na wycięciu kawałka uszczelnienia, którego grubość może 
być określona przy pomocy suwmiarki. 

Punkty pomiarowe powinny zostać oznaczone markerem, 
aby później ich nie przeoczyć podczas naprawy.

* Powierzchnie obciążone wodą, sklasyfikowane jako 
W3-I, obowiązkowo należy sprawdzić. 
Do 20 m2 – 5 pomiarów; do 100 m2 – 10 pomiarów.   

Przykładowy protokół z pomiarów grubości uszczelnie-
nia zespolonego.

Pomiar grubości warstwy uszczelnienia zespolonego
Data: 02.11.2010

Firma Sopro Bauchemie GmbH

Budowa: 
Oznaczenie systemu: 
Produkt:

Kryty basen, Mustestadt 
Uszczelnienie zespolone 

Zaprawa uszczelniająca elastyczna jednoskład-
nikowa Sopro DSF® 523

Basen sportowy 
Badanie grubości uszczelnienia (cementowa, elastyczna, dopuszczona do 
stosowania przez nadzór budowlany masa uszczelniająca; wymagana minimalna 
grubość warstwy 2 mm)

Powierzchnia posadzki  „górna”

1. 2,6 mm

2. 3,1 mm

3. 3,9 mm

4. 3,3 mm

Powierzchnia posadzki „nachylona"

5. 2,9 mm

6. 2,8 mm

Powierzchnia posadzki  „dolna”

7. 2,5 mm

8. 3,0 mm

Uwaga:
Zmierzone wartości grubości powłoki spełniają wymogi przepisów budowlanych. 
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Ocena i odbiór uszczelnień zespolonych 

Uzupełnione uszczelnienie

Skosowanie

Wypełnienie „tylko” punktu pomiarowego… … prowadzi do powstania rys na połączeniu starego i nowego uszczelnienia. 

Krawędzie punktu pomiarowego zeszlifowane… … i następnie wypełnienie wyciętego miejsca materiałem uszczelniającym.

Uzupełnianie uszczelnienia w punktach 
pomiarowych  

Aby prawidłowo i skutecznie uzupełnić punkty pomiarów, 
nie wystarczy wypełnić wycięte miejsca masą uszczelniającą. 

Podczas procesu schnięcia dochodzi do powstawania rys 
skurczowych na granicy istniejącego uszczelnienia i nowo 
nałożonego materiału. W związku z tym, krawędzie cięcia 
powinny zostać zeszlifowane, aby powstało łagodne zesko-
sowanie w miejscu połączenia.

źle

dobrze
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Ocena i odbiór uszczelnień zespolonych 

Miejsce po wycięciu próbki uszczelnienia. Zeszlifowanie krawędzi punktu pomiaru, łagodne sfazowanie.

Zeszlifowana powierzchnia wokół punktu pomiarowego. Wypełnienie wycięcia uszczelnieniem zespolonym.

Staranne wypełnienie wyciętego miejsca i uzupełnienie powierzchni 
uszczelnienia. 

Uzupełnianie/obróbka uszczelnienia w punktach pomiarowych: 
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Ocena i odbiór uszczelnień zespolonych 

Metody badań uszczelnień zespolonych 

Od momentu włączenia uszczelnień zespolonych do nowej 
niemieckiej normy DIN 18 534 „Uszczelnianie pomieszczeń 
wilgotnych i mokrych w budynkach” mają one inny status 
w projektowaniu, realizacji, ocenie jakościowej/odbiorze na 
budowie. Obecnie opracowywane są metody oceny. 

1. Ocena w trakcie aplikacji 

Przy pomocy specjalnego szablonu natychmiast można 
ocenić, czy grubość powłoki lub ilość nałożonego materiału 
jest wystarczająca. 

2. Sopro eScann® - elektroniczny pomiar 
uszczelnienia 

Ta metoda pomiaru informuje o występowaniu otworów 
lub innych nieszczelności. Aby móc skorzystać z tego urzą-
dzenia, powierzchnia pod uszczelnieniem musi być pokryta 
zaprawą przewodzącą ładunki elektrostatyczne (np. Sopro 
No.1 400 extra z dyspersją Sopro ELD 458). 

3. Test podciśnienia 

Szczelność połączeń krawędzi mat można sprawdzić przy 
pomocy pompy próżniowej.
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Ze względu na fakt, iż we wszystkich obszarach wilgotnych i mokrych pod okładziny ceramiczne stosowane są uszczelnienia 
zespolone jest oczywiste, że z powodu uszkodzeń (popękane/połamane płytki) lub w przypadku konieczności wykonania 
dodatkowych instalacji, istniejące uszczelnienia muszą zostać naprawione lub uzupełnione. 

1 Poprzez działanie czynników zewnętrznych może dojść do uszko-
dzeń w okładzinie ceramicznej np. w postaci pęknięć lub odpry-
sków glazury. Aby podczas naprawy nie uszkodzić uszczelnienia na-
leży starannie wykonać następujące czynności.

2 Aby przy demontażu uszkodzonych płytek nie zniszczyć sąsiednich, 
należy ostrożnie, od góry wyciąć fugę wyrzynarką lub szlifierką ką-
tową. Ważne jest, by wykonując tę czynność nie uszkodzić powłoki 
uszczelniającej. 

3 Po wycięciu spoiny należy pokruszyć zniszczoną płytkę, uderzając w 
jej powierzchnię lekkim młotkiem. Pojedyncze części płytki należy 
usunąć.   

5 Aby nowo ułożone płytki licowały się ze starą okładziną należy ostroż-
nie zeszlifować pozostałości zaprawy klejowej do poziomu uszczelnie-
nia, przy pomocy tarczy szlifierskiej lub papieru ściernego. Po wyko-
naniu tej czynności i sprawdzeniu hydroizolacji pod katem ewentual-
nych uszkodzeń, można rozpocząć układanie nowych płytek. 

Przykład 1: Uszkodzone płytki

4 Po usunięciu odłamków płytki zostaje odsłonięta stara zaprawa kle-
jowa.

Naprawa okładziny ceramicznej 
z uszczelnieniem zespolonym 
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Przykład 2: Modernizacja związana z przejściem instalacji 

Przebudowa lub wymagane uzupełnienie instalacji wewnętrznej budynku sprawiają, że konieczne staje się przebicie uszczel-
nienia. Dla projektanta oznacza to, że takie instalacje muszą być starannie zaplanowane, a dla wykonawcy stanowią kolejny 
ważny detal do uszczelnienia. 

1 Jak w przypadku 1: uszkodzone płytki w obszarze przejścia na-
leży ostrożnie usunąć, a zaprawę klejową zeszlifować do poziomu 
uszczelnienia. Ważne jest, aby strefa przejścia w warstwie izolacji 
umożliwiła nałożenie nowego uszczelnienia. 

3 Starannie zaizolowany przepust ma zasadnicze znaczenie dla trwa-
łości uszczelnianej powierzchni.

4 Gotowy, uszczelniony element instalacji. Po związaniu zaprawy 
uszczelniającej można przystąpić do uzupełnienia płytek. Należy 
zwrócić uwagę, aby szczelina miedzy rurą a płytką została wypeł-
niona trwale elastyczną fugą.  

2 Na element instalacji należy nałożyć uszczelkę Sopro AEB®. Krawę-
dzie uszczelki pokryć materiałem uszczelniającym.

Naprawa okładziny ceramicznej 
z uszczelnieniem zespolonym 
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Przykład 3: Naprawa uszczelnienia zespolonego 

Jeśli zachodzi konieczność naprawy istniejącego uszczelnienia zespolonego, należy starannie przeprowadzić odpowiednie 
czynności, jak w przypadku 2. Graniczący obszar musi zostać ostrożnie oczyszczony z okładziny oraz resztek zaprawy klejo-
wej, tak aby uszczelnienie było odsłonięte i możliwa była dalsza obróbka. 

1 Odsłonięte uszczelnienie zespolone powinno stanowić strefę ok. 10 
cm, aby można było na zakładkę nałożyć jego uzupełnienie.

2 Uszczelnienie należy zeszlifować/zeskosować do zera przy pomocy 
tarczy ściernej.

3 Optymalnie przygotowana strefa przejściowa do wykończenia nową 
warstwą uszczelnienia zespolonego.

4 Nałożenie na zakładkę nowej warstwy uszczelnienia zespolonego 
na uszczelnienie istniejące np. przy pomocy pacy gładkiej.     

Naprawa okładziny ceramicznej 
z uszczelnieniem zespolonym 
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Przykład 4: Naprawa uszczelnienia zespolonego, uszkodzonego podczas modernizacji

Późniejsze prace w narożu prysznicowym bez barier 

1 Wycięcie fugi z pierwszego rzędu płytek. 2 Pokruszenie płytki i ostrożny jej demontaż, bez uszkodzenia uszczel-
nienia.

3 Zeszlifowanie pozostałości zaprawy klejowej i zeskosowanie uszczel-
nienie przy pomocy szlifierki kątowej. 

4 Nałożenie na zakładkę warstwy uszczelnienia zespolonego 
w narożu prysznicowym.

5 Powierzchnia naroża z naniesionym uszczelnieniem zespolonym 
Sopro DSF® 523. Po jego wyschnięciu można przystąpić do układa-
nia mozaiki. 

Naprawa okładziny ceramicznej 
z uszczelnieniem zespolonym 
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Uszczelnienia o bardzo niskim poziomie emisji

Inne uszczelnienia 

Systemy produktów Sopro 
dla budownictwa zrównoważonego 

Struktura systemu

Sopro PU-FD 1570/1571

Sopro DSF® 523Sopro DSF® 523 Sopro DSF® RS 623 523 Sopro DSFSopro DSF® RS 623Sopro FDF 525
bardzo niski pozio

m

em
is
ji

Sopro TDS 823

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro AEB® 640 Sopro AEB® 639 Sopro 
ZR Turbo 618

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

bardzo niski pozio
m

em
is
ji bardzo niski pozio

m

em
is
ji

bardzo niski pozio
m

em
is
ji bardzo niski pozio

m

em
is
ji
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Okładziny ceramiczne w obiektach basenowych 4 

Baseny kąpielowe należą do silnie obciążonych konstruk-
cji o skomplikowanych formach i detalach. Obciążenia 
mechaniczne (ciśnienie hydrostatyczne, czyszczenie wyso-
kociśnieniowe) oraz obciążenia spowodowane wpływem 
warunków atmosferycznych, a także w niektórych przypad-
kach agresywnych wód solankowych i termalnych lub środ-
ków czyszczących, oddziałują stale lub okresowo na okła-
dzinę ceramiczną, fugę lub uszczelnienia tych konstrukcji. 
W związku z tym ważny jest staranny projekt i dobór odpo-
wiedniego systemu produktów. Te dwa elementy, w połą-
czeniu z dobrym jakościowo wykonaniem, pozwolą uniknąć 
potencjalnych szkód.

Na temat basenów ukazały się specjalne wytyczne niemiec-
kiego ZDB „Okładziny ceramiczne w basenach – wskazówki 
do projektowania i wykonania”. 

Minimalna grubość suchej powłoki  uszczelnie-
nia w niecce basenowej:

Uszczelnienie na bazie żywicy reaktywnej 
DIN 18535: 1,0 mm

Elastyczna cementowa zaprawa uszczelniająca 
DIN 18535: 2,0 mm

Po wyschnięciu należy sprawdzić i zaprotokołować gru-
bość powłoki (wyciąć próbkę lub zastosować aparat do 
pomiaru grubości powłoki – patrz rozdział 3).  

Basen terapeutyczny z wysokim lustrem wody. 

W przypadku basenów ze standardową wodą basenową zale-
cane są elastyczne, mineralne zaprawy uszczelniające, jak np. 
Sopro DSF® 423 lub Sopro TDS 823.

W solankach i basenach termalnych regułą jest stosowanie 
systemów na bazie żywic  reaktywnych, jak np. Sopro PU-FD.

W nowych obiektach niecki basenowe są zwykle wykonane 
z betonu zbrojonego zgodnie z normą EN 1045 (beton 
wodoszczelny). 

W zdecydowanej większości przypadków potrzebne jest 
dodatkowe uszczelnienie, szczególnie dotyczy to basenów 
remontowanych, jak i nowych, których niecka basenowa 
nie jest szczelna. Wykonuje się wówczas uszczelnienie 
zespolone. Ten wariant jest oficjalnie zatwierdzony do sto-
sowania w budownictwie, odpowiada ogólnie przyjętym 
zasadom techniki budowlanej oraz jest opisany w niemiec-
kiej normie DIN 18535 „Uszczelnienie zbiorników i niecek 
basenowych”.

Podstawy 
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Niemiecka norma DIN 18195 została wycofana i od lipca 2017 zastąpiona nowym dokumentem normowym. 

W nowej normie DIN 18535 „Uszczelnienie zbiorników i niecek basenowych” znajdują się wszystkie niezbędne informacje, 
dotyczące uszczelnienia tego rodzaju obiektów. 
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Nowa norma DIN 18535 „Uszczelnienie zbiorników i niecek basenowych” bazuje częściowo na wytycznych ZDB „Uszczelnienia 
zespolone” oraz „Budowa basenów” i opisuje m. in. uszczelnienia zespolone w postaci płynnej jako standardowe materiały 
uszczelniające! 
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DIN 18535-3
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Klasa obciążenia wodą Wysokość słupa wody

W1-B ≤ 5 m

W2-B ≤ 10 m

W3-B > 10 m

Norma DIN 18535 określa zakres zastosowania uszczelnień w nieckach basenowych, zbiornikach wody pitnej, zasobnikach 
wody, zbiornikach retencyjnych itp., wykonanych od strony działania wody.

Stosowane materiały uszczelniające muszą być trwale odporne na wodę, znajdującą się w zbiornikach. W określonych sytu-
acjach należy przeprowadzić analizę wody.

Uszczelnienia zespolone nanoszone w postaci płynnej są nakładane bezpośrednio na przygotowane podłoże (beton, tynk, 
warstwa wyrównawcza, jastrych zespolony). Występujące na powierzchni podłoża warstwy obniżające przyczepność 
(np. mleczko cementowe) należy koniecznie usunąć metodą mechaniczną, by przyczepność międzywarstwowa była trwała. 

Klasa rys Rysy/szerokość rys

R0-B
brak zmian szerokości rys lub 
powstawania nowych pęk-
nięć 

R1-B
nowo powstające rysy lub 
zmiany szerokości istniejących 
do maks. 0,2 mm  

R2-B
nowo powstające rysy lub 
zmiany szerokości istniejących 
do maks. 0,5 mm  

R3-B

nowo powstające rysy lub 
zmiany szerokości istniejących 
do maks. 1,0 mm; oraz prze-
mieszczenia rys do 0,5 mm   

Rysy w betonie muszą być zinwentaryzowane, sklasyfikowane i przed roz-
poczęciem dalszych prac odpowiednio naprawione. 

Podstawy 

Klasy obciążenia wodą
Norma DIN 18535 rozróżnia klasy obciążenia wodą, uzależnione od wysokości słupa wody:

Klasyfikacja rys
Ze względu na stale oddziaływującą wodę wywierającą parcie, niezbędna jest również ocena podłoża pod względem wystę-
powania ewentualnych rys i pęknięć. 
W normie znalazło to następujące odzwierciedlenie: 

Napełnianie niecki wodą i opróżnianie
Niecki basenowe i zbiorniki przez wysokie obciążenie wodą i jej zmienne temperatury (woda napełniana/woda basenowa 
użytkowa) są narażone na wysokie obciążenia statyczne. Z tego względu należy zadbać o to, aby procesu napełniania 
i opróżniania niecki nie przeprowadzać w zbyt szybkim tempie, także należy unikać szoku termicznego.



202

Okładziny ceramiczne w obiektach basenowych 4 

Lokalizacja zbiorników
Usytuowanie zbiornika może również mieć znaczenie przy doborze uszczelnienia.
Szczególnie dotyczy to zbiorników wewnątrz budynków, których izolacja ma zapewnić niezbędną ochronę przed przedo-
staniem się wody do innych części budynku.

Oznaczenie lokalizacji Opis lokalizacji 

S1-B Zbiornik w obszarze zewnętrznym, niepołączony z budynkiem. 

S2-B
Zbiornik wewnątrz budynku i zbiornik w obszarze zewnętrznym, przylegający do budyn-
ku, z którym jest połączony 

S1-B S2-B S2-B

Rodzaj uszczelnienia Klasa obciążenia wodą Klasa rys Lokalizacja 

uszczelnienia w postaci płynnej

Uszczelnienia mineralne, 
sztywne - nie mostkujące rys 
(MDS) z certyfikatem abP

W1-B bis W3-B R0-B S1-B

Uszczelnienia mineralne, ela-
styczne- mostkujące rysy 
(MDS) z certyfikatem abP

W1-B, W2-B R0-B, R1-B S1-B, S2-B

Płynne tworzywa sztuczne 
(Flk) z certyfikatem abP

W1-B, W2-B R0-B bis R3-B S1-B, S2-B

uszczelnienia zespolone w postaci płynnej pod płytki i płyty (AIV-F)

Minimum RM-01P lub 
CM-01P

W1-B R0-B, R1-B S1-B

System uszczelnień 
z certyfikatem abP wg 
PG-AIV-F

W1-B, W2-B R0-B, R1-B S1-B, S2-B

CM = uszczelnienia cementowe modyfikowane tworzywami sztucznymi w postaci płynnej
RM = uszczelnienia na bazie żywic reaktywnych w postaci płynnej
01 = możliwość mostkowania rys w niskiej temperaturze (-5ºC)
02 = możliwość mostkowania rys w bardzo niskiej temperaturze (-20ºC)
P = odporność na kontakt z wodą chlorowaną  (tzn. do zastosowań w basenach pływackich) 

Podstawy 
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Wysokość nanoszenia uszczelnienia 
Uszczelnienie powinno być nałożone co najmniej 150 mm powyżej lustra wody. 

Ochrona antykapilarna
W przypadku ryzyka przesączania się wody basenowej pomiędzy uszczelnieniem a elementami przelewów i okładziną, 
zalecane jest wykonanie odpowiednich doszczelnień, działających antykapilarnie. Patrz następne strony: niecki basenowe.

Przyłącza/przepusty
Połączenia uszczelnienia z przepustem dokonuje się przez wykonanie korka epoksydowego lub zastosowanie specjalnego 
kołnierza. 
Szerokość kołnierza musi wynosić co najmniej 50 mm.

Opróżnianie 
Opróżnienie niecki basenowej podczas przerwy technologicznej należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Gdy zbiornik 
nie jest eksploatowany, nie powinien być opróżniony z wody.   

Zewnętrzne baseny należy chronić przed zamarzaniem i rozpieraniem przez tafle lodu (patrz Instrukcja Sopro „Zimowanie 
niecek basenów odkrytych”.

Podstawy 

≥150 mm

≥ 50 mm
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Oprócz ogólnej oceny podłoża, decydującą rolę w pro-
cesie wykonania uszczelnienia odgrywa wiek konstrukcji 
betonu. Wymagany czas sezonowania konstrukcji niecki 
musi być uwzględnione w harmonogramie budowy. Norma 
DIN 18157 wymaga 6 miesięcznego okresu sezonowania 
betonu przed przystąpieniem do układania płytek.

Rodzaj uszczelnienia 
Sezonowanie podłoża betonowego przed 
przystąpieniem do prac uszczelniających 

uszczelnienia w postaci płynnej

Uszczelnienia mineralne, sztywne - nie mostkujące rys 
(MDS) z certyfikatem abP*

≥ 6 miesięcy

Uszczelnienia mineralne, elastyczne- mostkujące rysy 
(MDS) z certyfikatem abP*

≥ 3 miesiące

Płynne tworzywa sztuczne (Flk) z certyfikatem abP* ≥ 28 dni

uszczelnienia zespolone w postaci płynnej pod płytki i płyty (AIV-F)

min. RM-01P lub CM-01P

≥ 6 miesięcymin. RM-01P lub CM-01P z certyfikatem abP 

min. RM-P lub CM-P z certyfikatem abP 

*np. zwykły zbiornik „bez okładziny płytkowej”

RM = uszczelnienia na bazie żywic reaktywnych w postaci płynnej
CM = uszczelnienia cementowe modyfikowane tworzywami sztucznymi w postaci płynnej
01 = możliwość mostkowania rys w niskiej temperaturze (-5ºC)
02 = możliwość mostkowania rys w bardzo niskiej temperaturze (-20ºC)
P  = odporność na kontakt z wodą chlorowaną 

Podstawy 

Nowo wykonana betonowa niecka basenowa musi być sezonowana mini-
mum 6 miesięcy.
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Podstawy 

Wykonanie

Uszczelnienie niecki basenowej metoda natryskową.

Urządzenie pomiarowe pozwala na szybką lokalizację nieszczelności 
w powłoce uszczelnienia. 

Kontrola grubości powłok uszczelnienia

• Producent uszczelnienia musi określić zużycie materiału 
na 1 m2 oraz wskazać grubość warstwy w stanie świeżym. 

• W celu uzyskania minimalnej grubości suchej powłoki na 
całej przygotowanej powierzchni uszczelnienie powinno 
być nakładane w zalecanej średniej grubości świeżej war-
stwy (ds). Minimalna grubość suchej powłoki (dmin) wyni-
ka z ubytku grubości warstwy w stanie świeżym (dz).

• Ubytek grubości warstwy w stanie świeżym powinien być 
określony przez producenta, jeśli brak jest takiej informa-
cji, przyjmuje się ubytek na poziomie min. 25%. 

• Bieżąca kontrola grubości powłoki odbywa się na podsta-
wie zużycia lub pomiaru grubości świeżej warstwy.

• W przypadku uzasadnionych wątpliwości można wyko-
nać wycinki kontrolne uszczelnienia, w celu zbadania 
grubości w stanie suchym.
(Co najmniej 5 pomiarów na 20 m2 lub w przypadku 
dużych powierzchni 10 pomiarów /100 m2).

Ocena i odbiór uszczelnień zespolonych - patrz rozdział 3.6.  

Sopro eScann® - elektroniczna lokalizacja 
nieszczelności w uszczelnieniu 

Ze względu na stale występujące ciśnienie wody w zbiorni-
kach lub nieckach basenowych szczelność uszczelnienia jest 
szczególnie ważna. 

Poprzez wykonanie 14 dniowej próby szczelności niecki lub 
zbiornika uszczelnienie poddaje się praktycznemu testowi. 
Aby uzyskać wysoki stopień pewności powodzenia tego 
testu, istnieje możliwość wykonania oceny elektrycznej 
w sposób nieniszczący powłoki. Działa to w taki sposób, 
że uszczelnienie jest badane za pomocą miedzianej szczotki 
pod wysokim napięciem. Jeśli urządzenie znajdzie niesz-
czelne miejsce, reaguje natychmiast i emituje sygnał dźwię-
kowy. 

Aby móc skorzystać z tego urządzenia, powierzchnia pod 
uszczelnieniem musi być pokryta zaprawą przewodzącą 
ładunki elektrostatyczne (np. Sopro No.1 400 extra z dys-
persją Sopro ELD 458). 

Powłoka 
przewodząca

Łuk świetlny (wyładowanie 
elektryczne), w miejscu 
nieszczelności powłoki 

Uszczelnienie, 
np. Sopro TDS 823

Cewka 
indukcyjna 
(urządzenie 
pomiarowe) 

Taśma miedziana Sopro 
do wyrównania poten-
cjałów
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Przy budowie nowych basenów i renowacji starych rozróż-
nia się niecki z niskim, jak i wysokim lustrem wody. Wyraźny 
trend prowadzi w kierunku projektowania wysokiego lustra 
wody. Zwłaszcza podczas prac renowacyjnych wiele niecek 
przebudowywanych jest na potrzeby wysokiego lustra 
wody. Oba warianty mają swoje charakterystyczne cechy, 
które należy uwzględnić w fazie projektowania i później-
szego wykonawstwa.

Wysokie lustro wody
Jeśli projektant lub inwestor decyduje się na wysokie lustro 
wody, należy uwzględnić fakt, że lustro wody znajduje się 
na tym samym poziomie lub powyżej powierzchni okołoba-
senowych. Woda, która po pierwsze wnika kapilarnie, po 
drugie wywiera nacisk, aby wyrównać poziom, musi zostać 
zatrzymana za pomocą odpowiednich środków antykapi-
larnych.   

Woda przesącza się pod lub nad 
rynna przelewową, aż do wyrównania 
poziomu, jaki znajduje się w niecce base-
nowej. Ze względu na to, że poprzez 
rynnę przelewową powstaje zamknięty 
układ ciśnienia (naczynia połączone), 
za kształtką przelewową należy wyko-
nać korek epoksydowy z żywicy Sopro 
EPG 1522, zmieszanej z piaskiem kwar-
cowym Sopro QS.

1. Wysokie lustro wody z rynną przelewową, system „Wiesbaden” 

1 Uszczelnienie zespolone 
Sopro DSF® 423/523 

2 Taśma uszczelniająca 
Sopro DBF 638 

3 Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra

4 Zaprawa średniowarstwowa 
Sopro TR 414 lub cienkowarstwowa

5 Fuga antykapilarna – żywica 
epoksydowa Sopro EPG 1522 
i piasek kwarcowy Sopro QS 511 i 
QS 507 

6 Wysokowytrzymała, cementowa 
zaprawa fugowa – Sopro TF+

7 Fuga trwale elastyczna Sopro Silicon

B Beton

D Izolacja termiczna

E Jastrych 

F Płytka

PE Sznur dylatacyjny 
(materiał wypełniający) 

5

4

3

1

B

F 6 E D 7PE2

Podstawy 
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Jeżeli rynna przelewowa została wykonana w systemie 
„Wiesbaden”, należy zwrócić szczególną uwagę na wypeł-
nienie spoin pomiędzy poszczególnymi jej elementami.

Kształtki tworzące rynnę przelewową i fugi są stale zanu-
rzone w wodzie, co może prowadzić do częściowej erozji. 
Z tego powodu należy stosować tylko wysokowytrzymałe, 
trwałe zaprawy fugowe, jak np. fugę wysokowytrzymałą 
Sopro TF+, Sopro TFb lub fugę epoksydową Sopro FEP plus.

Spoinowanie elementów rynny przelewowej należy wyko-
nać starannie, wypełniając cały przekrój spoiny od spodu 
kształtki do jej górnej krawędzi. Należy unikać zamykania 
pęcherzyków powietrza.

Dbałość wykonania jest szczególnie ważna przy fugowaniu 
tylnej ściany rynny przelewowej, ponieważ istnieje ryzyko, 
że woda w szczelinie, która kapilarnie prze w górę, może 
swobodnie wypłynąć na powierzchni okołobasenowej. 

Wypływ wody przez spoinę rynny przelewowej.

Przepływ wody przez niewłaściwie wypełnioną szczelinę spoinową, przed-
stawiony schematycznie.

Wysokie lustro wody przy rynnie przelewowej w systemie „Wiesbaden”, 
które znajduje się ok. 3-4 cm powyżej poziomu powierzchni okołobaseno-
wej.     

Porowata zaprawa fugowa; woda pod działaniem ciśnienia znajduje ujście 
przez dno rynny przelewowej.

Wykonanie fugi antykapilarnej za rynną przelewową stanowi idealne roz-
wiązanie. 

Podstawy 



208

Okładziny ceramiczne w obiektach basenowych 4 

Doszczelniający korek epoksydowy na zakończeniach rynny przelewowej 
„Wiesbaden”.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zakończenia rynny 
przelewowej „Wiesbaden” w połączeniu z istniejącą ścianą. 
Woda w tym miejscu może przesączać się bez przeszkód, 
gdyż zazwyczaj w końcach rynny płytka jest jedynie przy-
klejona i woda może tam swobodnie wnikać. Oznacza to, 
że zakończenia rynny przelewowej „Wiesbaden” również 
powinny zostać wypełnione zaprawą epoksydową. 

1 Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 423/523 

2 Płytka przyklejona na kleju wodoszczelnym 
Sopro DBE 500

3 Płytka

4 Wypełnienie zaprawą epoksydową – 
żywica epoksydowa Sopro EPG 1522 i piasek 
kwarcowy Sopro QS 511 i Sopro QS 507, 
zmieszane w proporcji 1:1:1 objętościowo  

5 Fuga antykapilarna

Niekontrolowany przepływ wody na zakończeniu rynny na powierzchnię 
okołobasenową.

1

2

3

4

5

Podstawy 
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Jeśli w przypadku wysokiego lustra wody został 
wybrany  system przelewowy typu „Fińskiego”, 
po zewnętrznej stronie rynny, dzięki jej otwartej 
formie, nie występuje woda pod ciśnieniem. 
Jednak, aby powstrzymać działanie kapilarne 
wody, również w tym przypadku należy zastoso-
wać pewne środki antykapilarne.

Pionowe płytki na zewnętrznej stronie rynny 
należy ułożyć metodą kombinowaną, stosując 
zaprawę cienkowarstwową na bazie żywicy 
reaktywnej (klej Sopro DBE 500), a do fugo-
wania użyć fugi epoksydowej Sopro FEP plus. 
W razie potrzeby możliwe jest również użycie 
zaprawy antykapilarnej na bazie żywicy reaktyw-
nej Sopro EPG 1522 w konsystencji płynnej. 

2. Wysokie lustro wody z rynną przelewową, system „Fiński”

1 Uszczelnienie zespolone 
Sopro DSF® 423/523 

2 Taśma uszczelniająca Sopro DBF 638 
3 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 

cienkowarstwowa Sopro No.1 400 extra
4 Zaprawa średniowarstwowa Sopro TR 414 
5 Fuga antykapilarna – żywica epoksydowa 

Sopro EPG 1522 i piasek kwarcowy 
Sopro QS 511 i Sopro QS 507

6 Wysokowytrzymała, cementowa zaprawa 
fugowa – Sopro TF+

7 Fuga trwale elastyczna Sopro Silicon
B Beton
D Izolacja termiczna
E Jastrych 
F Płytka
PE Sznur dylatacyjny (materiał wypełniający)   

Wykonanie fugi antykapilarnej przy użyciu preparatu epoksydowego Sopro 
EPG 1522 oraz piasku kwarcowego Sopro QS 511 i Sopro QS 507, zmie-
szanych w proporcji 1:1:1 objętościowo.    

Rynna fińska w obszarze schodków basenowych.

Podstawy 

B

5

4

3

1

F 6 E D 7PE2
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3. Niski poziom lustra wody z rynną przelewową, system „Terapia”

W nieckach basenowych z niskim 
poziomem lustra wody (starsze baseny 
lub zazwyczaj w starszych obiektach 
w systemie „Terapia”) ciśnienie wody 
po „zewnętrznej” stronie rynny prze-
lewowej nie stwarza problemów, gdyż 
na powierzchni lustra wody jest bliskie 
zeru. Jednak także w tym rozwiązaniu 
niezbędne jest stosowanie rozwiązań 
o właściwościach antykapilarnych np. 
zaprawy na bazie żywicy epoksydo-
wej Sopro EPG 1522 w konsystencji 
płynnej.

1 Uszczelnienie zespolone 
Sopro DSF® 423/523 

2 Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra

3 Zaprawa średniowarstwowa 
Sopro TR 414 

4 Szpachla wyrównująca 
Sopro RAM 3®

5 Fuga antykapilarna – żywica 
epoksydowa Sopro EPG 1522 
i piasek kwarcowy Sopro QS 511 i 
Sopro QS 507 

6 Wysokowytrzymała, cementowa 
zaprawa fugowa – Sopro TF+

B Beton

R Kształtka rynny przelewowej 

F Płytka

Basen terapeutyczny z niskim lustrem wody.Niskie lustro wody w zabytkowym obiekcie basenowym.

R

2

B F 61 3 45

Podstawy 
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4. Niski poziom lustra wody, odpływ przez skimmer (ścienny odpływ punktowy)

W basenach prywatnych spotyka się często znaną konstruk-
cję ze zbieraczem powierzchniowym. Lustro wody znajduje 
się ok. ok. 15-20 cm poniżej poziomu powierzchni okołoba-
senowej. Przelew punktowy (skimmer) umiejscowiony jest 
poniżej górnej krawędzi niecki. Z uwagi na to, że powierzch-
nia okołobasenowa nie znajduje się w bezpośrednim kon-
takcie z wodą basenu, zwykle jej wykonanie nie stanowi 
problemu. Jednak nadal obowiązuje dokładne doszczelnie-
nie przelewu punktowego uszczelnieniem zespolonym. W 
tym przypadku zgodnie z normą DIN 18535 wymagany jest 
kołnierz o szerokości co najmniej 50 mm. 

1 Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 423/523 

2 Szpachla wyrównujaca Sopro RAM 3®

3 Szpachlowanie antykapilarne – Sopro EPG 1522 
z piaskiem kwarcowym Sopro QS 511 i Sopro QS 507 

4 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa Sopro No.1 400 extra, 
przy układaniu płytek metodą kombinowaną 

5 Wysokowytrzymała, cementowa zaprawa fugowa – 
Sopro TF+

6 Zaprawa klejowa cienkowarstwowa/średnio-
warstwowa do układania płytek na powierzchni 
okołobasenowej 

B Beton

S Przelew punktowy

W Lustro wody 

1 6

3

4

2B 5 W

S

Podstawy 

Uwaga:

Czyszczenie i konserwacja basenów użyteczności 
publicznej oraz prywatnych powinno odbywać się 
zgodnie z instrukcją „Higiena, czyszczenie i dezynsek-
cja basenów” wydaną przez DGfdB, tj. niemieckie 
Zrzeszenie Kąpielisk. Przy wyborze preparatów czysz-
czących należy przestrzegać listy RK (lista przetesto-
wanych preparatów przeznaczonych do okładzin cera-
micznych w obiektach basenowych). Niecki basenowe 
zewnętrzne muszą być chronione przed działaniem 
mrozu. Odnoszą się do tego wytyczne „Zimowanie nie-
cek basenów odkrytych”, również wydane przez w/w 
zrzeszenie (DGfdB).

Aby zapobiec porostom grzybów na fugach i okładzinie 
w niecce, należy stale kontrolować jakość wody oraz 
prawidłowo korzystać z urządzeń do jej uzdatniania. 

Basen ze ściennym odpływem punktowym (skimmer).
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Oddziaływanie między okładziną ceramiczną a betonową niecką basenową

temperatury i zawartość wody w pierwotnej formie basenu. 
Zastosowana okładzina ceramiczna jest zwykle bardzo 
sztywna, łamliwa i z tego powodu nie jest trwale odporna 
na tego typu odkształcenia. Szczególnie na dnie niecki, 
rzadziej na ścianach, a nawet w rynnach przelewowych po 
kilku latach eksploatacji można zaobserwować odspojenia 
i pęknięcia. 

Niewysezonowany beton, na którym w ciągu kilku tygodni 
od wykonania niecki układane są płytki, w znacznym stop-
niu przyczynia się do tych uszkodzeń. Okładzina ceramiczna 
dna niecki, która powinna być idealnie równa, bez wcze-
śniejszego wyrównania podłoża, wymaga zwiększenia gru-
bości warstwy zaprawy klejowej, co w konsekwencji może 
prowadzić do jej uszkodzenia. Następstwem są odspojenia 
płytek. Zjawisko to pojawia się często w przypadku niecek 
z betonu wodoszczelnego bez uszczelnienia zespolonego. 
Po spuszczeniu wody z basenu (wody, która dotych-
czas utrzymywała równowagę między suchą, zewnętrzną 
a mokrą, nasączoną, wewnętrzną ścianą niecki), dochodzi 
do procesu wysychania niecki od wewnątrz. Wówczas 
w ciągu kilku godzin powstają naprężenia, których konse-
kwencją może być utrata przyczepności zaprawy grubowar-
stwowej, co prowadzi do uszkodzeń i odspojeń. Zaprawa 
grubowarstwowa w zestawieniu z okładziną ceramiczną 
i betonowym podłożem stanowi najsłabszy punkt konstruk-
cji. Na tym poziomie może dochodzić do uszkodzeń. 

Aby zapobiec tego typu uszkodzeniom istnieje kilka zaleceń, 
które należy uwzględnić w fazie projektowania i wykonywa-
nia niecki.

Niezwykle ważny jest wiek betonu w momencie rozpoczęcia 
układania okładziny ceramicznej.

Rozwiązanie

Niecka basenowa powinna być sezonowa ok. 6 miesięcy. 
W obszarze zewnętrznym powinna wysychać bez bezpośred-
niego wpływu warunków atmosferycznych (deszczu itp.). 
Niecka basenowa powinna być uszczelniona uszczelnieniem 
zespolonym, w celu ograniczenia wnikania wody w jej kon-
strukcję. Dodatkowo decydujące znaczenie ma zaplanowanie 
odpowiedniej ilości szczelin dylatacyjnych w okładzinie cera-
micznej.    

Powierzchnia wewnętrzna niecki basenowej, 
nasączona  wodą

Powierzchnia zewnętrzna niecki – 
skurcz podczas wysychania

Wypiętrzenie okładziny

Odspojenia okładziny na dnie niecki.

Naprężenia w niecce basenowej bez zastosowania uszczelnienia zespolo-
nego.

Niecka po opróżnieniu wody – wewnętrzny proces wysychania może pro-
wadzić do utraty przyczepności.   

Podstawy 

Okładzina ceramiczna i niecka basenowa tworzą kon-
strukcję, która podlega wielu obciążeniom. Aby ten układ 
był trwały, a użytkownik mógł z powodzeniem korzystać 
z basenu kąpielowego, należy przestrzegać pewnych zasad. 

Niecka basenowa, najczęściej wykonana z wodoszczelnego 
betonu, ze względu na naturalny skurcz materiału posiada 
właściwość pełzania, które wywołują obciążenia, wahania 
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Rozwiązanie 

Szczeliny dylatacyjne kompensują naprężenia w okładzinie 
ceramicznej i w ten sposób zapobiegają uszkodzeniom 
związanym z utratą przyczepności. Okładzinę należy dyla-
tować w polach o krawędziach ok. 5-7 m. Podział na zbyt 
duże pola może prowadzić do odspojeń płytek przyklejo-
nych wzdłuż obu krawędzi dylatacji. Aby skompensować 
pojawiające się naprężenia należy zastosować wysokoela-
styczną zaprawę klejową klasy S1 lub S2 (np. Sopro MEG 
667 Silver), która powinna być stosowana na elastycznym 
uszczelnieniu zespolonym (np. Sopro DSF® 423/523, Sopro 
TDS 823), tworząc skuteczny, elastyczny system.

Dzięki temu, że uszczelnienie zespolone zapobiega wnika-
niu wody w konstrukcję, to w konsekwencji także redukuje 
odkształcenia powstające podczas napełniania i opróżniania 
wody z niecki.

Jeśli okres sezonowania betonu wymaga skrócenia, musi 
zostać zredukowany skurcz liniowy betonu przy pomocy 
odpowiedniej receptury lub dodatków i niskiego współczyn-
nika wodno-cementowego (w/c). W tym przypadku również 
należy wykonać uszczelnienie zespolone. 

Okładzina ze szczeliną dylatacyjną.

Naprężenia powstające w okładzinie są kompensowane przez dylatacje w polach odpo-
wiedniej wielkości – brak uszkodzeń

Odspojenia wzdłuż krawędzi szczelin dylatacyjnych, gdy zostały wykonane w większym 
rozstawie (np. 10-12 m). Wówczas dylatacja nie jest w stanie skompensować naprężeń 
i dochodzi do odspojeń okładziny. 

1

2

3

1 Wysokoelastyczna za-
prawa klejowa, cienko-
warstwowa, np. Sopro 
No.1 400 extra

2 Uszczelnienie zespo-
lone, np. Sopro DSF®

423/523, Sopro TDS 
823

BF Szczelina dylatacyjna 
(punkt kompensujący 
obciążenia) 

F Płytka

1

F

2

2

1

F

2

1

F

Podział pól <5-7 m

Podział pól 10-12 m

BF

BF

BF

Podstawy 
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2
1

ca. 5 – 7 m

ca. 5 – 7 m

ca
. 5

 –
 7

 m

Detal 1 Punkt kompensacji naprężeń 
Połączenie ściana/posadzka 

Detal 2 Punkt kompensacji naprężeń 
Ściana i posadzka 

1 Jastrych zespolony, np. Sopro Rapidur® B5

2 Warstwa wyrównawcza, np. Sopro RAM 3®

3 Uszczelnienie zespolone, np. Sopro DSF® 423/523

Podział szczelin dylatacyjnych w niecce basenowej

3 14 5 63 1

2

45 6

4 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa, np. Sopro No.1 400 extra 

5 Sznur dylatacyjny 

6 Fuga trwale elastyczna, np. Sopro Silicon 

Podstawy 
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Rynna przelewowa

Jeśli projektowana jest niecka basenowa z rynną przelewową w systemie „Wiesbaden” również może być celowe zapla-
nowanie i wykonanie dylatacji tej rynny. Jest to zalecane wówczas, gdy konstrukcja niecki ma narożniki skierowane do 
wewnątrz lub posiada wyoblone krawędzie. Występujące naprężenia mogą doprowadzić do przemieszczania się kształtek 
rynny przelewowej w obszarze ich powierzchni kontaktowych lub do pęknięć. W tym przypadku fuga antykapilarna traci 
swoje właściwości i woda bez przeszkód może przedostać się na powierzchnię okołobasenową. 

Narożnik rynny przelewowej bez naprężeń (widok z góry). Uszkodzenie rynny przelewowej spowodowane przez naprężenia ścinające 
(widok z góry).

Popękane kształtki rynny przelewowej w narożu wewnętrznym z powodu 
naprężeń ścinających. 

Podstawy 
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Narożnik rynny przelewowej bez naprężeń. Uszkodzona rynna przelewowa przez naprężenie ścinające.

Rynna przelewowa wokół półokrągłych krawędzi niecki

Lösung: „Elastischer Rinnenverguss“

Wykonanie antykapilarnego uszczelnienia na połączeniu rynny przelewo-
wej typu „Wiesbaden” z powierzchnią okołobasenową i wbudowanie 
elastycznej fugi eliminuje uszkodzenia. 

Elastyczna, antykapilarna fuga, wyko-
nana z zastosowaniem Sopro PU-FD 
1571.

Wysokoelastyczne i antykapilarne uszczelnienie Sopro PU-FD 1571.  

Wykonanie antykapilarnego wypeł-
nienia elastycznym materiałem Sopro 
PU-FD 1571.

1 Elastyczna spoina pomiędzy kształtkami rynny 
przelewowej, wypełniona Sopro PU-FD 1571

2 Elastyczny korek antykapilarny, wypełniony 
Sopro PU-FD 1571

3 Dylatacja dzieląca powierzchnię okładziny na pola  

Półokrągła niecka z uszkodzoną rynną przelewową. Deformacja okładziny z powodu przesuniętej rynny.

1 2 1

3

5

1

Podstawy 
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Przy projektowaniu i wykonywaniu uszczelnień oraz przy pracach okła-
dzinowych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnie-
nia:

• Wiek konstrukcji betonowej (min. 6 miesięcy według wytycznych ZDB 
i normy DIN 18535)

• Jakość i nośność podłoża: mechaniczna obróbka wstępna powierzchni 
metodą piaskowania lub strumieniem wody pod ciśnieniem, badanie 
przyczepności podłoża. 

• Kontrola podłoża pod kątem występujących rys i ich szerokości w beto-
nie (należy przeprowadzić wypełnienie rys).

• Wyprofilowanie niecki poprzez wykonanie jastrychu zespolonego 
(posadzki) oraz wyszpachlowanie ścian, aby prawidłowo wykonać 
uszczelnienie i jednocześnie umożliwić cienkowarstwowe, pełnopo-
wierzchniowe, przyklejenie okładziny. Na uszczelnieniach zespolonych 
nie powinno się układać szpachli, należy także unikać nakładania kleju 
w warstwach grubszych niż 5 mm. Normalnie wiążące jastrychy zespo-
lone oraz szpachle i tynki powinny być sezonowane co najmniej 28 
dni. Przy zastosowaniu określonych produktów szybkowiążących, 
np. Sopro RAM 3® (zaprawa wyrównawcza), Sopro Rapidur® B5 (spo-
iwo do jastrychów), okres sezonowania można znacznie skrócić (do 
3-5 dni). Tynk, szpachle powinny być suche (jasna barwa), 
a jastrychy (zespolone) powinny wykazywać wilgotność resztkową do 
4%. Podana w wytycznych ZDB wartość 2% odnosi się do jastrychów 
pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Pod tynki, szpach-
le i jastrychy związane z podłożem w obszarach podwodnych można 
stosować jako mostek sczepny wysokoelastyczną zaprawę klejową 
Sopro No.1 400 extra. Pod jastrychy metodą „mokre na mokre”, pod 
szpachle i tynki warstwa grzebieniowa do wyschnięcia.

• W przypadku występowania dylatacji konstrukcyjnych w niecce base-
nowej konieczne jest wklejenie systemowych taśm dylatacyjnych Sopro 
AEB® po ich wcześniejszym uformowaniu. Taśmy na dylatacjach kon-
strukcyjnych należy wklejać na elastyczną powłokę uszczelniającą 
Sopro PU-FD.  

• Wykonanie antykapilarnych połączeń wokół wszelkich przepustów 
instalacyjnych za pomocą żywicy epoksydowej Sopro EPG 1522 i pia-
sku kwarcowego Sopro QS QS 507 i Sopro QS 511 lub klejem epoksy-
dowym Sopro DBE 500 (patrz: Szczególne wymagania na następnych 
stronach). Ponadto wymagane jest wzmocnienie uszczelnienia zespo-
lonego w strefach podwodnych w narożach oraz w miejscach połą-
czeń przepustów (rur, gniazd podłogowych, reflektorów itp.) siatką 
z włókna szklanego, odpornej na działanie alkaliów Sopro KDA 662.  

• Po wykonaniu wszystkich prac uszczelniających przed rozpoczęciem 
klejenia okładzin ceramicznych, należy zaplanować próbę wodną.
Powinna trwać co najmniej dwa tygodnie.  

• Wysoki poziom lustra wody (patrz: Szczególne wymagania). Wykonanie 
spoin antykapilarnych (np. za pomocą Sopro EPG 1522 z dodatkiem 
piasku kwarcowego Sopro QS 511 i Sopro QS 507) między rynną 
przelewową a konstrukcją betonową niecki ma na celu zabezpieczenie 
przed wnikaniem wody (na skutek ciśnienia hydrostatycznego) pod 
okładzinę ceramiczną na powierzchniach okołobasenowych. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac w surowej 
niecce nie powinna zalegać woda, ponieważ wysychając 
negatywnie wpływa na beton. 

Czyszczenie powierzchni betonu metodą piaskowania lub 
wodą pod wysokim ciśnieniem. 

Wypełnianie rys w niecce z betonu wodoszczelnego.  

Szczególne wymagania 
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Wszystkie elementy przepustowe montowane są w niecce basenowej 
metodą wierceń rdzeniowych.

Ściany niecki wyprofilowane szpachlą Sopro RAM 3® pod następnie nakładane 
uszczelnienie i układane płytki. Jako zaprawę kontaktową na beton nakłada 
się warstwę grzebieniową Sopro No.1 400 extra do wyschnięcia. 

Wszystkie przepusty uszczelnione są antykapilarną mieszanką epoksydowo-piaskową (Sopro EPG 1522 zmieszane w proporcji 1:1:1 objętościowo z pia-
skiem kwarcowym Sopro QS 507 i Sopro QS 511).

Powierzchnię okołobasenową można dokładnie wymodelować przy pomo-
cy szablonu.

Stosowane elementy przepustowe mogą być również przygotowane spe-
cjalnie na dany obiekt, ale zawsze powinny posiadać odpowiedni kołnierz.

Szczególne wymagania  
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Uszczelnianie szczeliny dylatacyjnej niecki basenowej dwuwarstwowo 
taśmą uszczelniającą, zatopioną w elastycznej powłoce uszczelniającej 
Sopro PU-FD.   

Aplikacja uszczelnienia zespolonego Sopro TDS 823 metodą natryskową.

Próba szczelności niecki basenowej (14 dni) z zastosowaniem wody chloro-
wanej.   

Wykonanie jastrychu zespolonego o możliwości szybkiego użytkowania, 
np. z zastosowaniem Sopro Rapidur® B5. Jako mostek sczepny został użyty 
Sopro EPG 1522.  

Uszczelnienie zespolone Sopro TDS 823 nakładane metodą szpachlowania.

Po naniesieniu i wyschnięciu uszczelnienia zespolonego w niecce baseno-
wej przeprowadzana jest próba wodna.

Szczególne wymagania  
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W odróżnieniu od pomieszczeń mokrych (natryski) i stref 
zewnętrznych w przypadku balkonów i tarasów, gdzie 
obciążenia wodą są krótkotrwałe, działanie wody w strefach 
podwodnych ma charakter stały, wywierając ciśnienie na 
konstrukcję. Wcześniejsze wyeliminowanie ewentualnych 
uszkodzeń wymaga szczególnie starannego zaprojektowania 
wszystkich detali. 

Najczęstszą przyczyną występowania szkód w obsza-
rach basenowych jest penetracja wody pod uszczelnienie 
w miejscu połączenia, np. z wpustami podłogowymi, dyszami, 
reflektorami, przy braku kołnierzy lub gdy są one zbyt wąskie, 
a także gdy grubość uszczelnienia jest niewystarczająca. 

Beton wodoszczelny, ze względu na właściwości kapilarne, 
pozwala na wnikanie wody na głębokość do 5 cm. Jeśli prze-
pust nie ma kołnierza, na który należy nanieść uszczelnienie 
(patrz: szkice), może dojść do uszkodzenia podpowierzchnio-
wego. Jeżeli pod powierzchnię uszczelnienia przedostanie się 
woda, dochodzi do obciążenia z obu stron, a w konsekwencji 
może nastąpić utrata przyczepności.  

Utrata przyczepności w obszarze reflektora.

Utrata przyczepności spowodowana zbyt cienką warstwą uszczelnienia.  Prawidłowe połączenie uszczelnienia zespolonego z obudową reflektora 
z kołnierzem w obszarze podwodnym. 

Szczególne wymagania  
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Szczególne wymagania  

W obszarze przepustów bez kołnierzy zalecane jest wykonanie wypełnień antykapilarnych o szerokości 5-10 cm i głęboko-
ści 2-5 cm (patrz: szkice na następnych stronach), w celu zminimalizowania uszkodzeń na skutek ciśnienia wody (zgodnie 
z normą DIN 18535 przepusty montowane w zbiornikach z betonu wodoszczelnego muszą być wyposażone w kołnierze 
o szerokości 5 cm).  

Obudowa reflektora zaszpachlowana antykapilarnie przy użyciu Sopro DBE 
500.

Przepust podłogowy, wypełniony antykapilarną mieszanką żywicy epoksy-
dowej Sopro EPG 1522 i piasku kwarcowego Sopro QS. 

Przepust doszczelniony i zaszpachlowany 

Łatwa penetracja wody 
w betonie wodoszczelnym 
i początek korozji 
podpowierzchniowej.

Antykapilarne wypełnienie szpachlą na bazie żywicy epoksydowej Sopro 
EPG 1522 lub klejem epoksydowym Sopro DBE 500.

Penetracja wody pod uszczelnieniem na styku z 
obudową reflektora i tworzenie się ciśnienia 
wody, które rozpoczyna proces korozji. 
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Korozja podpowierzchniowa, 
penetracja wody pod 
uszczelnieniem i wynikające 
z tego odspojenie uszczelnienia 
wraz z okładziną.

Dzięki zastosowaniu 
antykapilarnego wypełnienia, 
penetracja wody 
w betonie wodoszczelnym 
zostaje powstrzymana, nie 
dopuszczając tym samym 
do powstawania korozji 
podpowierzchniowej. 
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Rozwiązania szczegółowe: przepusty

Reflektor 
Krok 2

Reflektor 
Krok 1

Przepust z kołnierzem z PCV lub stali nierdzewnej

Szalunek – stan surowy Zagłębienie wypełnione szpachlą 
antykapilarną 

Płyta drewniana jako materiał tymczasowo 
wypełniający w ścianie betonowej niecki baseno-
wej do późniejszego, antykapilarnego wypełnie-
nia klejem epoksydowym.

Bruzda wykonana wokół reflektora pod wypełnie-
nie antykapilarne.    

Otwór wokół reflektora zaszpachlowany antyka-
pilarną zaprawą na bazie żywicy reaktywnej. 

1 Uszczelnienie zespolone Sopro 
DSF® 423/523 (2 warstwy), 
wzmocnione siatką zbrojącą 
Sopro KDA 662

2 Szpachla antykapilarna na 
bazie żywicy reaktywnej 
Sopro DBE 500 

3 Obudowa z PCV/stali 
nierdzewnej 

4 podkład epoksydowy Sopro 
EPG 1522 z posypką z piasku 
kwarcowego Sopro QS 507 lub  
Sopro 511

SH

B

1

SG AM

SG

2

B

4

F

3

5

2

2

6

1

7

5 Pokrywa dyszy

6 Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra

7 Tynk do wyrównania nierówności 
Sopro RAM 3®

F Płytka

B Beton

AMMateriał wypełniający (płyta drew-
niana/styropian)

SG Obudowa reflektora

SH Szalunek
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Reflektor

Przy modernizacji basenów stare, zamontowane w niecce basenowej obudowy reflektorów są często ponownie wykorzysty-
wane. Zależnie od producenta, mogą być zmodyfikowane poprzez dokręcenie szerokiego kołnierza. 

Zabudowa/doszczelnienie 

W obszarze przepustów (reflektor itp.) uszczelnienie zespolone jest wzmocnione siatką zbrojącą.  

System „Wibre”  

1 Powierzchnia kołnierza musi być odtłuszczona (system „Wibre”).

3 Obróbka całej powierzchni z użyciem uszczelnienia zespolonego. 

2 Ułożenie kawałka siatki zbrojącej w pierwszą warstwę uszczelnienia 
zespolonego.

Rozwiązania szczegółowe: przepusty

Wbudowany reflektor wyposażony jest w nieprawidłowy kilkumilimetrowy 
kołnierz.

Do obudowy reflektora montowany jest szeroki kołnierz (system „Wibre”), 
na który można nanieść uszczelnienie zespolone.
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Rozwiązania szczegółowe: przepusty

Zabudowa/doszczelnienie

System „Ospa” (reflektor) 

1 Reflektor zabudowany w trakcie betonowania niecki.

3 Spodnia część kołnierza pokryta zaprawą na bazie żywicy reaktywnej 
Sopro DBE 500, aby zapewnić szczelne i trwałe połączenie z podło-
żem betonowym. 

5 Nałożenie na betonową ścianę wysokoelastycznej zaprawy klejowej 
Sopro No.1 400 extra  jako warstwy kontaktowej pod następnie na-
kładany tynk Sopro RAM 3®.

2 Kołnierz montażowy do zamontowania na miejscu budowy.

4 Osadzenie i przykręcenie kołnierza. 

6 Profilowanie powierzchni i zlicowanie tynku z kołnierzem montażo-
wym reflektora przy użyciu Sopro RAM 3®.



225

Okładziny ceramiczne w obiektach basenowych 4 

Rozwiązania szczegółowe: przepusty

System „Ospa” z kołnierzem z tworzywa sztucznego

7 Uszczelnienie powierzchni niecki i kołnierza reflektora przy użyciu 
Sopro TDS 823. W obszarze reflektora w pierwszej warstwie uszczel-
nienia zespolonego montuje się siatkę zbrojącą. 

2 Dla niezawodnego osadzenia kołnierza na betonowej powierzchni, 
na jego spodnią część nakładana jest zaprawa na bazie żywicy re-
aktywnej Sopro DBE 500. Po jego przykręceniu otrzymuje się nieza-
wodne połączenie z uszczelnieniem zespolonym. 

1 Mosiężne elementy instalacyjne można łatwo zmodernizować przy 
pomocy kołnierzy montażowych z tworzywa sztucznego. 

System „Ospa” (element instalacyjny z 5 cm kołnierzem)

2 Po odtłuczeniu kołnierza możliwa jest natychmiastowa aplikacja 
uszczelnienia. Dla wzmocnienia uszczelnianej powierzchni należy 
wkleić siatkę zbrojącą Sopro KDA 662. 

1 Mosiężny element  instalacyjny wyposażony jest w kołnierz o szero-
kości 5 cm do aplikacji uszczelnienia zespolonego. 
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20 – 40 mm

ca. 100 mm

1 Uszczelnienie zespolone 
Sopro DSF® 423/523

2 Jastrych związany z podłożem 

3 Wypełnienie antykapilarne – żywi-
ca epoksydowa Sopro EPG 1522 
zmieszana z piaskiem kwarcowym 
Sopro QS 511 i Sopro QS 507

4 Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra

5 Fuga wysokowytrzymała 
Sopro TF+ 

B Beton

BA Odpływ podłogowy

FL Kołnierz 

Uwaga:

Jeżeli na dnie niecki basenowej nie 
będzie nanoszona warstwa jastry-
chu zespolonego, to na etapie pia-
skowania betonu wokół odpływu 
należy wykuć pierścień do zalania 
zaprawą epoksydową.  

Przepust podłogowy bez kołnierza 

Przepust podłogowy dwupłaszczowy z kołnierzem 

Wykonane zagłębienie pod wypełnienie epoksy-
dową zaprawą antykapilarną.

Wypełnienie antykapilarne przepustu mieszanką 
epoksydowo-piaskową (Sopro EPG 1522 zmie-
szane z Sopro QS 507 i Sopro QS 511 w propor-
cji 1:1:1).

–

ca. 100 mm

Rozwiązania szczegółowe: przepusty

2 1 5BA 34 B

2 1 5BAFL 334 B
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Rozwiązania szczegółowe: przepusty

Słupek poręczy 

Słupek z kołnierzem. Słupek z kołnierzem montażowym, zamocowany na schodach. 

1 Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 423/523 

2 Wypełnienie antykapilarne – podkład epoksydowy 
Sopro EPG 1522 zmieszany z piaskiem kwarcowym 
Sopro QS lub szpachlowanie klejem epoksydowym 
Sopro DBE 500

B

3 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa Sopro No.1 400 extra

4 Fuga wysokowytrzymała Sopro TF+

5 Fuga trwale elastyczna Sopro MarmorSilicon 

GF Słupek z kołnierzem montażowym

GH Tuleja

B Beton
Montaż tulei bez kołnierza w główce niecki 
basenowej 

Szczelny montaż tulei bez kołnierza w betonowej główce niecki 
basenowej.

Tuleje montażowe w główce niecki basenowej do późniejszego zamonto-
wania słupków. 

30–50 mm

34 1 5 2GF

2 135 GH

4

B
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Rozwiązania szczegółowe: przepusty 

1 Uszczelnienie zespolone 
Sopro DSF® 423/523 

2 Uszczelnienie antykapilarne 
Sopro DBE 500 

3 Tuleja z kołnierzem

4 Szpachla wyrównawcza / tynk 
Sopro RAM 3®

5 Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra

6 Fuga wysokowytrzymała 
Sopro TF+ 

W Powierzchnia wody 
Kołnierz z zamkniętą tuleją, osadzony w niecce basenowej, do montażu poręczy.

Poręcz z mocowaniem w strefie podwodnej 

3

6

5

4

2

1

W
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Rozwiązania szczegółowe: przepusty

1 Antykapilarne wypełnienie zagłębień 
(podkład Sopro EPG 1522 zmieszany 
z piaskiem kwarcowym Sopro QS)  

2 Uszczelnienie zespolone 
Sopro DSF® 423/523 

3 Szpachla wyrównawcza 
Sopro RAM 3®

4 Jastrych zespolony Sopro Rapidur® B5

5 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa Sopro No.1 400 extra

6 Fuga wysokowytrzymała Sopro TF+ 

F Płyta mocująca 

A Uszczelniona antykapilarnie kotew 

K Okładzina ceramiczna 

Wypełnienie antykapilarne zagłębień pozwala przy montażu końcowym na niezawodne wbudowanie również elementów 
instalacji z określoną tolerancją wymiarów.   

Antykapilarny montaż elementów na powierzchniach uszczelnianych

Najpierw wbudowane są płyty mocujące, które następnie są uszczelnione. 
Instalacja mocowań jest później możliwa bez problemów.

41 6

F

F

K

A

A

3

2 

5

1
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1 Uszczelnienie zespolone 
Sopro DSF® 423/523 

2 Wzmocnienie siatką 
zbrojącą Sopro KDA 662

3 Antykapilarne wypełnienie 
podkładem epoksydowym 

Kołnierz z tworzywa sztucznego (PCV), 
odtłuszczony i mechanicznie uszorstniony, przy-
gotowany pod następne prace (nałożenie podkła-
du epoksydowego Sopro EPG 1522 i posypki 
z piasku kwarcowego Sopro QS 507). 

Sopro EPG 1522
+ 

Sopro QS 507

Późniejsze instalacje

Elementy montowane do podłoża w późniejszym etapie prac 
(np. w natryskach itp.), które przerywają ciągłość uszczelnie-
nia, należy doszczelnić np. stosując kotwy żywiczne (che-
miczne). Jednak tej metody nie należy stosować w obszarach 
podwodnych.   

Kołnierz montażowy 

Wzmocnienie uszczelnienia zespolonego siatką z włókna szklanego 
w strefie odpływu.

Rozwiązania szczegółowe: przepusty

Kołnierz ze stali nierdzewnej z wewnętrzną tule-
ją do osadzenia balustrady, powierzchnia 
odtłuszczona i oczyszczona, przygotowana do 
następnych prac (aplikacja podkładu epoksydo-
wego Sopro EPG 1522 i posypki z piasku kwar-
cowego Sopro QS 507)  

Dla wzmocnienia uszczelnianej powierzchni 
zastosowano siatkę z włókna szklanego Sopro 
KDA 662. 

2 1 D

3

U

Sopro EPG 1522 
zmieszanym z piaskiem 
kwarcowym Sopro QS  

D Przepust

U Podłoże 
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1 Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 423/523 

2 Fuga antykapilarna (Sopro EPG 1522 zmieszane 
z piaskiem kwarcowym Sopro QS 507 i Sopro QS 511 
w proporcji 1:1:1).
Uwaga: w zależności od kształtu basenu może być 
przydatne zastosowanie elastycznego materiału Sopro 
PU-FD 1571.  

3 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa Sopro No.1 400 extra

4 Fuga wysokowytrzymała Sopro TF+

EW Skrzynka odpływowa

B Beton

F Płytka

BK Kształtka przelewowa  

Szczelne osadzenie rynny 
przelewowej 

Uwaga:

Zabetonowana w stanie surowym skrzynka odpływowa do późniejszego 
montażu rynny przelewowej. 

Skrzynka odpływowa pokryta żywicą reaktywną i siatką. 

Skrzynka odpływowa mniej więcej musi pokrywać się z kształtką 
przelewową, w przeciwnym wypadku z powodu niewłaściwego 
wiercenia może dojść do problemów ze szczelnością. 

Rozwiązania szczegółowe: przepusty

4

F

3

4

BK

EW

B

2 3 1
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1 Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 423/523

2 Taśma uszczelniająca Sopro AEB® 148

3 Uszczelnienie na bazie żywicy reaktywnej 
Sopro PU-FD

Rozwiązania szczegółowe: uszczelnienie dylatacji

Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej dwiema warstwami taśmy uszczel-
niającej, zatopionej w uszczelnieniu na bazie żywicy reaktywnej Sopro 
PU-FD.

Dylatacja konstrukcyjna z dwiema warstwami taśmy uszczelniającej, zato-
pionej w elastycznej powłoce uszczelniającej Sopro PU-FD, następnie 
pokryta właściwym uszczelnieniem zespolonym.

Uszczelnienie zespolone w obszarach narożnych, wzmocnione w pierwszej 
warstwie siatką z włókna szklanego Sopro KDA 662.   

Naroża monolityczne

Szczelina dylatacyjna 

Narożniki w podłożach monolitycznych 

Wewnątrz niecki w narożach oraz na styku ściany i posadzki 
nie jest wymagane wbudowanie taśm uszczelniających. 
Uszczelnienie w tych miejscach jest wzmocnione siatką 
z włókna szklanego Sopro KDA 662, odporną na działanie 
alkaliów.  

5 3 1 2 2 4

1

5

4 Podkład gruntujący na bazie żywicy reaktywnej 
Sopro EPG 1522

5 Siatka zbrojąca Sopro KDA 662 



233

Okładziny ceramiczne w obiektach basenowych 4 

Rozwiązania szczegółowe: 
zakończenie uszczelnienia zespolonego w strukturze betonu wodoszczelnego

ca. 8 cm

ca. 3 cm

ca. 3–4 cm

ca. 5–8 mm

Nowy obiekt: zakończenie uszczelnienia 
w wyżłobieniu, uzyskanym dzięki 
odpowiedniemu szalunkowi. 

Renowacja: zakończenie uszczelnienia 
w bruździe wykonanej w betonie.  

Wyżłobienie wykonane w stanie surowym. Bruzda nacięta w betonowej główce niecki basenowej. 

1 Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 423/523 

2 Siatka zbrojąca Sopro KDA 662 

3 Wypełnienie antykapilarne – mieszanka podkładu 
epoksydowego Sopro EPG 1522 i piasku kwarcowego 
Sopro QS lub klej epoksydowy Sopro DBE 500

AM Materiał wypełniający (płyta drewniana/styropian) 

B Beton

SH Szalunek  

Renowacja i budowa nowego obiektu

W niecce wykonanej z betonu wodoszczelnego, jeśli w określonym przypadku nie przewidziano wykonania jej kompletnego 
uszczelnienia, nieuniknione jest właściwe wykonanie zakończenia uszczelnienia zespolonego w główce niecki. Aby uniknąć 
korozji podpowierzchniowej betonu, należy wykonać wyżłobienie w betonie, w które należy wprowadzić uszczelnienie.  

B

1 2

SH

AM

3

1

B

2
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Połączenie niecki stalowej z jastrychem 
pływającym

Rozwiązania szczegółowe: ciągłość uszczelnienia 

Niecka ze stali nierdzewnej z szerokim kołnierzem zakotwionym na płycie 
betonowej lub jastrychu zespolonym, na który można nanieść uszczelnie-
nie zespolone.

Uszczelnienie zespolone między niecką stalową a przyległymi obszarami  

Ze względu na różnorodność konstrukcji niecek basenowych i stosowanie różnych materiałów budowlanych przy wykony-
waniu basenów, konieczne jest w projekcie budowlanym rozwiązanie połączenia uszczelnień zespolonych z niecką basenu. 
Oznacza to, że powierzchnie okołobasenowe są zwykle okładane płytkami ceramicznymi na uszczelnieniu zespolonym, które 
z kolei musi być trwale połączone z niecką ze stali nierdzewnej.

1 Uszczelnienie na bazie żywicy reaktywnej 
Sopro PU-FD

2 Taśma uszczelniająca Sopro FDB 524

3 Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 423/523 

4 Wypełnienie antykapilarne z żywicy Sopro EPG 1522 
i piasku kwarcowego Sopro QS  

5 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa Sopro No.1 400 extra

6 Fuga trwale elastyczna Sopro Silicon

7 Fuga wysokowytrzymała Sopro TF+ 

E Jastrych np. Sopro Rapidur® B5

F Płytka

St Niecka stalowa

D Izolacja termiczna

R Taśma dylatacji brzegowej Sopro ERS 961 

Bardzo ważne jest, aby niecka posiadała odpowiedni koł-
nierz, który można połączyć uszczelnieniem zespolonym.

Z uwagi na różne kształty niecek i konstrukcje podłogowe 
w basenach zostały wypracowane szczegółowe rozwiązania. 

5

St

1

2

R
37 F

D E

46



235

Okładziny ceramiczne w obiektach basenowych 4 

Rozwiązania szczegółowe: ciągłość uszczelnienia 

Uszczelnienie zespolone między niecką stalową, a obszarami przyległymi 
Technologia wykonania  

1 Przygotowanie/sfazowanie krawędzi jastrychu wokół niecki stalowej 
pod prace uszczelniające.

3 Zagruntowanie powierzchni żywicą Sopro EPG 1522 i obsypanie pia-
skiem kwarcowym Sopro QS 507.

5 Uszczelnienie krawędzi (kołnierza) niecki stalowej uszczelnieniem re-
aktywnym Sopro PU-FD 1570. 

2 Dokładne oczyszczenie stalowego kołnierza, usunięcie plam z ole-
jów, zatłuszczeń itd.

4 Zamknięcie szczelin taśmą uszczelniającą Sopro FDB 524, a następ-
nie aplikacja uszczelnienia Sopro PU-FD.

6 Uszczelniona powierzchnia wokół i na styku z niecką stalową. 
Uszczelnienie Sopro PU-FD z posypką z piasku kwarcowego Sopro 
QS, gotowe do następnych prac.   
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Na rynku dostępny jest szeroki asortyment mozaiki, która 
przeznaczona jest m.in. do wykończenia powierzchni base-
nów kąpielowych oraz obiektów odnowy biologicznej. 
Oferowane mozaiki dają możliwość opracowania nieograni-
czonych kolorowych projektów, z drugiej strony pozwalają 
na bezproblemowe układanie niemal wszystkich kształtów 
z małych elementów.

Mozaika produkowana jest z różnorodnych materiałów 
(kamień naturalny, ceramika, szkło itp.). Dla wszystkich 
rodzajów równie ważne jest, aby mozaika układana w stre-
fach podwodnych lub obszarach trwale wilgotnych nie była 
naklejona na siatkę (z papieru lub tworzywa sztucznego) na 
spodniej stronie. 

Praktyka pokazała, że stosowany przez producentów klej 
do mocowania elementów mozaiki często nie jest wodood-
porny i przez oddziaływanie wody poszczególne elementy 
tracą przyczepność do siatki, a miejscami mogą wypadać.

Z powyższych przyczyn dla obszarów podwodnych stoso-
wana jest mozaika zamocowana na papierze lub folii na 
przedniej stronie lub na siatce odpornej na alkalia, zgrzewa-
nej do spodu okładziny. 

Mozaika/mozaika szklana w strefach podwodnych lub obszarach trwale wilgotnych 

Układanie mozaiki 

Jeżeli do prac wykończeniowych zostanie użyta mozaika 
szklana, na etapie projektowania należy zwrócić uwagę 
na to, że tego rodzaju okładzina powinna być ułożona na 
klejach reaktywnych lub na zaprawie hydraulicznie wiążą-
cej, wzbogaconej dyspersją uelastyczniającą Sopro FD 447. 
Wynika to ze specyficznej powierzchni, jaką tworzy szkło. 
Ewentualne zalety i wady zastosowania tego rodzaju mate-
riału okładzinowego można wyjaśnić podczas konsultacji 
technicznej. Aby zapobiec nieestetycznemu zjawisku prze-
świtywania warstwy grzebieniowej przez mozaikę, przed jej 
ułożeniem zaprawę należy wygładzić.

Mozaika przymocowana na 
siatce na spodniej stronie.

Woda wnika w głąb i rozpusz-
cza klej mocujący elementy 
mozaiki.

Elementu mozaiki tracą przy-
czepność i odrywają się od 
łączącej siatki. 

10% Sopro FD 447 
Dyspersja uelastyczniająca 
(wymagana przy klejeniu mozai-
ki szklanej w zastosowaniach 
podwodnych)

+

lub

Odspojone elementy mozaiki szklanej w obszarze przelewu wokół niecki 
basenowej. 

Uwaga:

Mozaiki nie układa się metodą kombinowaną, jak 
w przypadku płytek w zastosowaniach podwodnych.   

Sopro No.1 996 
Wysokoelastyczna 
odkształcalna zaprawa 
klejowa biała -
Ściana i podłoga 

+

C2 TE S1

Sopro FEP plus 
Fuga epoksydowa 
plus do klejenia 
i spoinowania  

R2 RG

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88
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2 Niecka basenowa, uszczelniona zaprawą Sopro DSF® 423/523, 
przed próbą wodną. 

1 Nakładanie elastycznej zaprawy uszczelniającej Sopro DSF® 423/523 
w co najmniej dwóch warstwach, metodą natryskową.

Wybór systemu uszczelnienia 

1. System cementowy

• szpachla wyrównawcza, 
do modelowania podłoża 

• podkład gruntujący
• uszczelnienie zespolone
• zaprawa klejowa
• zaprawa fugowa

3 Po wykonanej próbie wodnej klejenie płytek wysokoelastyczną 
zaprawą klejową Sopro No.1 400 extra, metodą kombinowaną. 

4 Fugowanie okładziny wysokowytrzymałą fugą Sopro TF+.   

Sposób użycia: system cementowy 

Wybór właściwego systemu uszczelnienia zależy od stosowanej w basenie wody i stopnia jej agresywności. Na podstawie 
przeprowadzonych analiz wody zaleca się systemy cementowe lub systemy na bazie żywic reaktywnych. Jeżeli z analizy 
wody wynika, że zastosowany zostanie system cementowy, jego konstrukcja wygląda następująco:

Uwaga: 
Przy zastosowaniu Sopro TDS 823 napełnienie basenu 
wodą jest możliwe już po 3 dniach!

1. System cementowy

szpachla wyrównawcza, 
do modelowania podłoża 

uszczelnienie zespolone
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Wybór systemu uszczelnienia 

Zalecenia

Podłoże

Podkład gruntujący

Warstwa kontaktowa kleju                                                            

Szpachla / tynk                                          
                                   

Podkład gruntujący                                                      
                 

1. Warstwa uszczelnienia                                       

2. Warstwa uszczelnienia                                       

Warstwa kontaktowa   

Warstwa grzebieniowa                                                                 

Zaprawa fugowa 

Cementowy system 
materiałów do basenu 
(z normalną wodą pitną) 
Struktura systemu

Sopro GD 749Sopro GD 749

Sopro GD 749Sopro GD 749

Sopro TDS 823 Sopro DSF® 423®Sopro DSF® 523 Sopro TDS 823Sopro DSF® 523Sopro DSF® RS 623

Sopro GD 749Sopro GD 749

Sopro DSFSopro DSF® RS 623 RS 623

Sopro No.1 400 
extra

Sopro No.1 996Sopro No.1 400 

C2 TE S1

Sopro No.1 996Sopro No.1 400 Sopro No.1 996

EE S1S1S1 C2 TE S1

Sopro No.1 400 extra

Sopro GD 749Sopro GD 749

Sopro No.1 400 extra

C2 TE S1

Sopro RAM3®

Sopro No.1 400 extraSopro No.1 400 extra

Sopro RAM3®

10% Sopro FD 447 
Dyspersja uelastyczniająca 

(przy klejeniu mozaiki szklanej 
w zastosowaniach podwod-
nych, patrz również rozdz.2)

Sopro TFbSopro TF+

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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Jeżeli analiza wody wykaże, że zawiera ona szkodliwe dla betonu, agresywne substancje, dalsze prace okładzinowe należy 
prowadzić przy użyciu systemu zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

Wybór systemu uszczelnienia  

2. System na bazie żywic 
    reaktywnych

• szpachla wyrównawcza, 
do modelowania podłoża 

• podkład gruntujący
• uszczelnienie zespolone
• zaprawa klejowa
• zaprawa fugowa

Sposób użycia żywic reaktywnych

System uszczelnienia na bazie żywic reaktywnych składa się 
z warstwy gruntującej i powłoki uszczelniającej. 

Aby właściwie wykonać prace z żywicami reaktywnymi, 
minimalna temperatura na budowie musi wynosić +10°C. 
Należy na to zwrócić szczególną uwagę podczas prac pro-
wadzonych w okresie zimowym.

Aby zapewnić prawidłowe wykonanie uszczelnienia, naj-
pierw należy zmierzyć temperaturę uszczelnianego podłoża, 
wilgotność i temperaturę powietrza, by wyznaczyć tempe-
raturę punktu rosy. Zapobiega się w ten sposób aplikowaniu 
uszczelnienia w czasie, gdy może kondensować się para 
wodna, która obniżyłaby przyczepność żywicy do podłoża. 

W warunkach występowania punktu rosy prace nie mogą 
być prowadzone.  

Wyznaczanie punktu rosy 

Definicja punktu rosy:

Temperatura punktu rosy to temperatura, w której nastę-
puje największe nasycenie powietrza parą wodną. 

Gdy temperatura spada poniżej punktu rosy, następuje kon-
densacja pary wodnej (mgła). 

Ilość wchłoniętej pary wodnej zależy od temperatury.

Wynika z tego, że ciepłe powietrze zawiera więcej pary 
wodnej niż zimne. 

Ustalenie temperatury punktu rosy:
a) zmierzyć temperaturę powietrza
b) zmierzyć względną wilgotność powietrza
c) zmierzyć temperaturę podłoża
d) na podstawie tabeli odczytać temperaturę punktu rosy 

Pomiar temperatury powietrza i wilgotności względnej.

2. System na bazie żywic 

do modelowania podłoża 
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Zalecenia

Wybór systemu uszczelnienia  

Podłoże

Podkład gruntujący                                                                       

Warstwa kontaktowa kleju

Szpachla / tynk                                                                             

Podkład gruntujący

1. Warstwa uszczelnienia                                               

2. Warstwa uszczelnienia 

Zaprawa klejowa                                                                           

Zaprawa fugowa 

System na bazie żywic 
reaktywnych (baseny 
termalne i solankowe)
Struktura systemu

Sopro GD 749Sopro GD 749

Sopro No.1 400 extraSopro No.1 400 extra

C2 TE S1

Sopro RAM3®Sopro RAM3®

Sopro EPG 1522 Sopro QS 507

Sopro QS 511Sopro PU-FD 1570 Sopro KDA 662

Sopro FEP plus

R2 RG

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

Sopro DBE 500

R2 T

Sopro FEP 604

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

R2 T RG
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Przed rozpoczęciem prac uszczelniających należy wyrównać wszystkie powierzchnie, sfazować krawędzie i skleić rysy. 

1 Gruntowanie powierzchni przy użyciu epoksydowego podkładu 
gruntującego Sopro EPG 1522. Zużycie zależy od chłonności pod-
łoża.

3 Obróbka suchej powierzchni z posypką z piasku kwarcowego przy 
użyciu kształtki korundowej. 

4 Wklejenie siatki z włókna szklanego w uszczelnienie zespolone 
w obszarze podwodnym.

5 Dokładne wymieszanie elastycznej powłoki uszczelniającej Sopro 
PU-FD 1570.

6 Uszczelnienie powierzchni niecki basenowej przy użyciu elastycznej 
powłoki uszczelniającej Sopro PU-FD 1570.   

2 Wykonanie posypki z piasku kwarcowego Sopro QS 507 na świeżej 
warstwie podkładu epoksydowego Sopro EPG 1522. 

Wybór systemu uszczelnienia  

Sposób wykonania: system na bazie żywic reaktywnych
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7 Uszczelnienie podłogi przy użyciu Sopro PU-FD 1571. 

11 Sprawdzenie grubości wykonanego uszczelnienia zespolonego. 12 Próba wodna (trwa minimum 14 dni).  

8 Farba kontrastowa Sopro PU-FD KF 572 może być dodana do 
uszczelnienia Sopro PU-FD 1571 dla uzyskania innej barwy między 
pierwszą i drugą warstwą.

9 Farba kontrastowa Sopro PU-FD KF 572 mieszana z Sopro PU-FD –  
uszczelnienie uzyskuje szarą barwę. 

10 Wykonanie posypki z piasku kwarcowego Sopro QS 511 na świeżej 
powierzchni uszczelnienia Sopro PU-FD 1570 przy pomocy pisto-
letu natryskowego 

Wybór systemu uszczelnienia  

Sposób wykonania: system na bazie żywic reaktywnych

Uwaga: Wszystkie materiały uszczelniające na bazie żywicy reaktywnej należy dokładnie wymieszać. Po pierwszym 
wymieszaniu produkt przełożyć do nowego pojemnika i ponownie wymieszać.
Szczególnie przy stosowaniu Sopro PU-FD należy zwrócić uwagę na to, by odstęp czasowy między aplikacją pierwszej 
i drugiej warstwy wyniósł maksymalnie 8-24 godzin.   
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Podstawy

Bardzo często na etapie prac remontowych (renowacja ist-
niejących obiektów), rzadziej w przypadku nowych budowli, 
spotyka się podłoża, na których bez podjęcia dodatkowych 
zabiegów nie jest możliwe ułożenie płytek.  

Niejednokrotnie problemy pojawiają się w trakcie prac 
rewitalizacyjnych, po odsłonięciu podłoża starych ścian 
i podłóg, co nie zostało przewidziane na etapie planowania 
prac remontowych. Podłoża krytyczne spotyka się nie tylko 
w procesie renowacji, ale również w nowym budownictwie 
ze względu na naturalne skurcze i odkształcenia materiałów 
budowlanych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy do 
wykonania podłoża zostały użyte nieodpowiednie mate-
riały lub nieprawidłowo je wbudowano. Podobna sytuacja 
zachodzi, gdy prace okładzinowe prowadzone są na świe-
żym, niewysezonowanym podłożu. 

Z reguły wykonawca spotyka się z problemem podłoża kry-
tycznego dopiero na miejscu budowy.

Problemy te wiążą się z koniecznością wykonania trwałej, 
sztywnej i relatywnie cienkiej okładziny z płytek ceramicz-
nych lub kamienia naturalnego na podłożu odkształcalnym.

Dla niezawodnego ułożenia okładziny ceramicznej lub 
kamiennej na podłożach krytycznych (podłogi drewniane, 
podłoża mieszane itp.) najważniejsze jest oddzielenie okła-
dziny wierzchniej od podłoża za pomocą warstwy kompen-
sacyjnej, która będzie mogła skompensować występujące 
naprężenia. 

Sopro FDP 558 to płyta poliestrowa, produkowana 
w pięciu grubościach 2 mm, 4 mm, 7 mm, 9 mm i 12 mm. 
Płyta może być stosowana do kompensacji naprężeń na 
podłożach krytycznych oraz do poprawy wytrzymałości na 
zginanie całej konstrukcji posadzki (od grubości 7 mm), 
a także jako izolacja termiczna i akustyczna. 

Przy podwyższonych wymaganiach w zakresie izolacji aku-
stycznej stosuje się płytę wygłuszającą Sopro TDP 565 o 
grubości 8 mm. Dodatkowo, poza właściwością poprawy 
izolacji akustycznej, płyta Sopro TDP 565 pełni również 
funkcję warstwy kompensacyjnej na podłożach krytycz-
nych oraz warstwy poprawiającej izolację cieplną podłoża. 
Szczególnym obszarem zastosowań płyty Sopro TDP 565 
są konstrukcje schodów w budownictwie wielokondygna-
cyjnym.

Podłoga z desek jako podłoże pod płytki ceramiczne.

Remont zabytkowego budynku.

Przy bezpośrednim układaniu płytek i płyt na odkształcalnym 
podłożu nieuniknione są pęknięcia w obszarze płytek i fug.



246

Montaż okładzin ceramicznych na podłożach krytycznych 
i w obiektach poddanych renowacji 5 

Płyta kompensacyjna / płyta wygłuszająca/mata wygłuszająco-kompensująca

Sopro FDP 558
Płyta kompensacyjna     

Sopro TDP 565
Płyta wygłuszająca 
8 mm

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

Sopro FDP 558
Płyta kompensacyjna 

Sopro TDP 565
Płyta wygłusza-
jąca

Skład Płyta w włókien poliestrowych wytwarzana na bazie żywic syntetycznych, prasowana i kaszerowana flizeliną, odpor-
na na zbutwienie

Płyta z włókien polie-
strowych wytwarzana 
na bazie żywicy synte-
tycznej, prasowana 
i kaszerowana fizeliną 

Grubość 2 mm 
płyta kompensacyjna

4 mm 
płyta kompensacyjna

7 mm
uniwersalna płyta 
kompensacyjna pod-
kładowa 

9 mm
uniwersalna płyta 
kompensacyjna pod-
kładowa  

12 mm
uniwersalna płyta 
kompensacyjna pod-
kładowa

8 mm 
płyta wygłuszająca

Wymiary płyt 100 cm×60 cm 100 cm×60 cm 100 cm×60 cm 100 cm×60 cm 100 cm×60 cm 100 cm×60 cm

Ciężar ca. 0,8 kg/m² ca. 2,9 kg/m² ca. 4,5 kg/m² ca. 6,3 kg/m² ca. 8,4 kg/m² ca. 4,2 kg/m²

Ilość w paczce i na 
palecie

Karton:
30 płyt = 18 m²
Paleta: 
400 płyt = 240 m²

Karton:
15 płyt = 9 m²
Paleta:
200 płyt= 120 m²

Karton:
12 płyt = 7,2 m²
Paleta:
120 płyt = 72 m²

Karton:
10 płyt = 6 m²
Paleta:
100 płyt = 60 m²

Karton:
7 płyt = 4,2 m²
Paleta:
80 płyt = 48 m²

Opakowanie:
5 płyt = 3 m²

Redukcja akustyczna Do 8 dB* 
(razem z płytkami)*

Do 10 dB* 
(razem z płytkami)*

Do 10 dB* 
(razem z płytkami)*

Do 10 dB* 
(razem z płytkami)*

do 10 dB* 
(razem z płytkami)

do 16 dB* (razem  
z płytkami)

Izolacja cieplna 0,0511 W/mK 0,0954 W/mK 0,0793 W/mK 0,0950 W/mK 0,0944 W/mK 0,085 W/mK

Opór przenikalności 
cieplnej

0,039 m² K/W 0,042 m² K/W 0,088 m² K/W 0,095 m² K/W 0,127 m² K/W 0,10 m² K/W

Reakcja na ogień 
EN 13 501-1

Klasa E Klasa E Klasa E Klasa E Klasa E Klasa E
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Drewniane podłogi i stropy w wielu starszych domach stanowią standardowe podłoże, na którym można ułożyć płytki bez 
uszkodzeń. Drewno budowlane podlega odkształceniom, co ma związek ze zmagazynowaną w nim ilością wody. Oznacza 
to, że przy wysychaniu dochodzi do skurczu w strukturze drewna, a przy absorpcji wody do zwiększenia objętości. Sztywna 
okładzina wierzchnia nie jest w stanie trwale niwelować odkształceń. Następstwem bezpośredniego ułożenia płytek na 
krytycznym podłożu mogą być pęknięcia przeniesione na powierzchnię okładziny lub jej odspojenie. Jeśli podłoże jest 
niestabilne lub ma tendencję do odkształcania się, sztywne okładziny należy od niego oddzielić.

Przeniesienie naprężeń z odkształcalnego podłoża na sztywną okładzinę skutkuje uszkodzeniem okładziny.

Pęknięcia w okładzinie i odspojenia w obszarze styku z płytą wiórową, 
spowodowane przez drgania (np. pralki).

Pęknięcia i uszkodzenia płytek, spowodowane ich ułożeniem bezpośred-
nio na podłodze z desek drewnianych.

Rozszerzanie i kurczenie

Uginanie

Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych
Podłoża drewniane
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Przykład podłogi z desek drewnianych.

Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych 
Podłoża drewniane

Zaspoinowane okładziny ceramiczne i kamienne, ułożone 
bezpośrednio na podłożu drewnianym zachowują się jak 
płyta szklana, która nie ma zdolności do redukowania 
naprężeń i odkształceń. Tego typu odkształcenia muszą 
być skompensowane przez warstwę kompensacyjną. 
Zastosowanie płyt Sopro FDP 558 (≥ 7 mm) powoduje 
odprężenie podłoża od okładziny, likwidujące występujące 
naprężenia. Dodatkowo poprawia wytrzymałość na zginanie 
dla całej konstrukcji posadzki.

Warstwa kompensacyjna (płyta Sopro FDP 558) przejmuje naprężenia w kierunku pionowym i poziomym, działa jak amortyzator i łożysko.

1 Mocowanie desek do konstrukcji nośnej za pomocą 
wkrętów do drewna

2 Gruntowanie podkładem do podłoży niechłonnych
i drewnianych Sopro HPS 673

3 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa 
cienkowarstwowa Sopro FKM® XL 

5 Fuga elastyczna Sopro DF 10®

F Płytka

U Podłoże / podłoga z desek

F 5 3 4 3 2 1 U

Uwaga: 
w pomieszczeniach mokrych (łazienka) przed 
układaniem okładziny, na płytach kompensacyj-
nych należy zastosować uszczelnienie zespolone, 
np. Sopro DSF® 423/523 lub Sopro TDS 823. 

4 Płyta kompensacyjnych Sopro FDP 558
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1 Mocowanie desek do konstrukcji nośnej za pomocą 
wkrętów do drewna

2 Wypełnienie Sopro Racofix® RMK 818

3 Gruntowanie podkładem do podłoży niechłonnych 
i drewnianych Sopro HPS 673

4 Siatka zbrojąca extra Sopro PG-X 1188

5 Wylewka samopoziomująca 
Sopro FLOOR WS 3.70 extreme

6 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa 
cienkowarstwowa Sopro FKM® XL 

7 fuga elastyczna Sopro DF 10®

F Płytka

U Podłoże / podłoga z desek 

F 7 6 5 4 23 1 U

Jeśli umożliwia to nośność (statyka) konstrukcji drewnianej 
z belek lub drewnianego podłoża, wtedy również jest moż-
liwe, przy użyciu wzmocnionej włóknami wylewki samopo-
ziomującej Sopro FLOOR WS 3.70 extreme z dodatkowym 
zastosowaniem siatki zbrojącej extra Sopro PG-X 1188, 
wykonanie cienkiej, rozkładającej obciążenia, warstwy.

Odcinki siatki zbrojącej Sopro PG-X 1188, układane są na 
przygotowanym podłożu z zakładem, przed nałożeniem 
masy szpachlowej. 

Po aplikacji masy samopoziomującej z dodatkowym zasto-
sowaniem siatki Sopro PG-X 1188 warstwa wyrównująca 
może kompensować bardzo wysokie siły zginające. Grubość 
wykonanej warstwy wylewki z siatką Sopro PG-X 1188 
powinna wynosić co najmniej 10 mm. Układanie płytek jest 
wówczas możliwe bezpośrednio na warstwie masy szpa-
chlowej.

Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych 
Podłoża drewniane

minimum 10 mm 
grubości warstwy
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Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych 
Podłoża drewniane 

Sopro płyty kompensacyjne Sopro FDP 558

Sopro FKM® XL Sopro No.1 403 silver 

Sopro HPS 673 Sopro FLOOR WS 3.70 extreme 

Zalecenia

Sopro MG-Flex® 669 Sopro MG-Flex® XXL 679

           Sopro DF 10®

Struktura systemu

Podłoże drewniane

Podkład gruntujący

Warstw
a grzebieniowa

Płyta kompensacyjna

Warstw
a grzebieniowa

Okładzina

≥ 7 mm

       Sopro FL plus

C2FTES1

CT C35 F7

C2 TE S1C2 TE S2 C2 FT S2

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych 
Podłoża drewniane 

1 W ramach modernizacji pomieszczenia płytki zostaną ułożone na 
niestabilnym podłożu drewnianym.

5 W miejscach połączeń ścian i podłogi zamontować taśmę dylatacji 
brzegowej Sopro ERS 961.

4 Aby wylewka samopoziomująca, zastosowana przy pracach wyrów-
nawczych, nie wyciekła przez szczeliny podłogi drewnianej, należy 
wypełnić je akrylem lub Sopro Racofix® RMK 818.

2 Mocowanie desek do konstrukcji nośnej przy pomocy wkrętów do 
drewna.

3 Podłoże należy sprawdzić pod kątem nierówności. W przypadku ich 
stwierdzenia podłogę wyrównać.

6 Na powierzchnię podłogi drewnianej nanieść podkład gruntujący do 
podłoży niechłonnych Sopro HPS 673.

Sposób zastosowania płyt kompensacyjnych 
pod okładziny ceramiczne
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7 Wyrównanie nierówności za pomocą elastycznej, wzmocnio-
nej włóknami wylewki samopoziomującej Sopro FLOOR WS 3.70 
extreme.

8 Wylewkę Sopro FLOOR WS 3.70 extreme rozprowadzić i odpo-
wietrzyć przy pomocy walca z kolcami, aby uzyskać równą po-
wierzchnię podłoża.

10 Układanie płyt kompensacyjnych Sopro FDP 558 (≥ 7 mm) na za-
prawie klejowej.

12 Płyty kompensacyjne Sopro FDP 558 pozwalają na łatwe układanie, 
ponieważ są łączone krawędziami na styk.

9 Jeśli podłoże drewniane jest równe, bezpośrednio na podkład 
gruntujący Sopro HPS 673 nałożyć zaprawę np. Sopro FKM® XL 
w celu przygotowania powierzchni pod płyty kompensacyjne Sopro 
FDP 558.

11 Obróbka i ciecie płyt kompensacyjnych Sopro FDP 558 jest możliwe 
np. przy użyciu pilarki elektrycznej.

Sposób zastosowania płyt kompensacyjnych
 pod okładziny ceramiczne

Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych 
Podłoża drewniane



253

Montaż okładzin ceramicznych na podłożach krytycznych 
i w obiektach poddanych renowacji 5.1

Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych 
Podłoża drewniane

13 Układanie płyt następuje bezspoinowo, krawędzie płyt przylegają 
do siebie.

17 Spoinowanie okładziny ceramicznej fugą elastyczną Sopro FL plus 
lub Sopro DF 10®.

16 Układanie płytek ceramicznych w przygotowanej warstwie zaprawy 
klejowej Sopro FKM® XL. 

14 Oddzielona przy pomocy płyt kompensacyjnych Sopro FDP 558 po-
wierzchnia podłogi drewnianej została przygotowana do układania 
okładziny ceramicznej.

15 Na płyty kompensacyjne Sopro FDP 558 do układania okładziny ce-
ramicznej nanieść zaprawę klejową, np. Sopro FKM® XL. 

18 Gotowa okładzina ceramiczna na drewnianym podłożu.

Sposób zastosowania płyt kompensacyjnych 
pod okładziny ceramiczne



254

Montaż okładzin ceramicznych na podłożach krytycznych 
i w obiektach poddanych renowacji 5.1

Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych 
Grubowarstwowe, lekkie konstrukcje podłogowe

Podczas prac budowlanych w istniejących budynkach czę-
sto napotyka się na konstrukcje stropowe, które z powodu 
swojego wieku częściowo przez osiadanie, częściowo przez 
użyte wówczas materiały budowlane są wypaczone do tego 
stopnia, że cienkowarstwowe wyrównanie podłoża nie jest 
możliwe.

Standardowe jastrychy są często eliminowane ze względu 
na ich ciężar. Do wyrównania „starej podłogi” konieczna 
jest lekka warstwa wyrównująca.

Oprócz nierównych powierzchni podłóg, obecnie stan-
dardową praktyką na prawie wszystkich budowach jest 
umieszczenie instalacji technicznych nad surową  posadzką. 
Dotyczy to w szczególności nowych obiektów. Również 
w tym przypadku konieczne jest zastosowanie lekkich 
warstw wyrównujących, by na podłodze wykonać jedno-
rodne, równe podłoże do dalszych prac.

Lekkie warstwy wyrównujące jako zespolone z podłożem 
(zmieszane z szybkowiążącym spoiwem, np. Sopro Rapidur®

B5), po związaniu charakteryzują się bardzo wysoką wytrzy-
małością na ściskanie. W kombinacji z jastrychem (trady-
cyjnym lub suchym) można zastosować je w przypadku 
różnych sytuacji na placu budowy.

*W budownictwie mieszkaniowym o odpowiednim obciążeniu ruchem 
pieszym (2 kN/m2 ) system lekkiej nadbudowy pozwala na kombinację 
z wylewką samopoziomującą Sopro FLOOR WS 3.70 extreme. Dzięki temu 
powstaje podłoga użytkowa o niskim ciężarze i niskiej wysokości nadbudo-
wy. 

1 SMART® LZ lekkie kruszywo zmieszane ze spoiwem 
Sopro Rapidur® B5

2 Siatka zbrojąca extra Sopro PG-X 1188

3 Wylewka samopoziomująca Sopro FLOOR WS 3.70 
extreme

4 Grunt do podłoży niechłonnych i drewnianych Sopro 
HPS 673

5 Instalacje 

6 Izolacja 

7 Jastrych

8 Płyta wiórowa

1 5 7

18 4 2 3

6

*
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Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych 
Podłoża drewniane

1 Podłoże drewniane należy zabezpieczyć folią budowlaną lub 
podkładem gruntującym Sopro HPS 673 przed przenikaniem 
wilgoci.

2 Wykonanie lekkiej warstwy wyrównującej poprzez zmieszanie 
Sopro SMART® LZ ze spoiwem Sopro Rapidur® B5.

3 Rozłożenie, zagęszczenie i wygładzenie lekkiej, wiązanej spoiwem podsypki wyrównującej.

Sposób zastosowania
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Nowo budowane konstrukcje, ze względu na swoją struk-
turę i młody wiek, mają tendencję do deformacji na skutek 
skurczów, pełzania i zmęczenia betonu. Krótki czas budowy 
nie zawsze pozwala dotrzymać zalecanych okresów sezono-
wania wykonanych elementów. W konsekwencji przy pra-
cach wykończeniowych związanych z przyklejaniem okładzin 
na niewysezonowanym podłożu, bardzo często dochodzi 
do powstawania odspojeń okładziny na powierzchni ścian 
 podłóg. Zjawisko to może być zauważalne nawet po kilku 
miesiącach od zakończenia prac okładzinowych. 

Świeży beton w terminalu lotniczym.

Naprężenie powstałe na skutek skurczów.

W konsekwencji następuje odpadanie płytek.

Zapobieganie odspajaniu się płytek poprzez zastosowanie warstwy kom-
pensacyjnej.

Odpadanie płytek na skutek ułożenia okładziny na niewysezonowanym 
podłożu betonowym. 

Beton jako podłoże na posadzkach i ścianach wymaga odpo-
wiedniego czasu sezonowania (utwardzania i schnięcia). 
Ze względu na występowanie skurczów, niemiecka norma 
DIN 18157 zaleca, aby okładzinę ceramiczną układać dopiero 
wówczas, gdy beton osiągnie wiek min. 6 miesięcy. Jednak 
to zalecenie jest rzadko spełniane. Przy zastosowaniu wyso-
koelastycznych zapraw cienkowarstwowych wykonywanie 
prac na betonie sezonowanym 3 miesiące jest standardem 
i nie generuje problemów. W przypadku skrócenia tego 
okresu pojawia się niebezpieczeństwo odspojenia okładziny 
wierzchniej od podłoża.

Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych
Konstrukcje betonowe

1. Niewysezonowany beton
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Sprężona płyta betonowa z wygięciem.

Odprężenie płyty i tworzenie się pęknięć w okładzinie.

Sprężona płyta betonowa z wygięciem, która się odpręża i obniża 
w punkcie środkowym o 2-4 cm.

Próba sprawdzenia ugięcia i maksymalnego przyjmowania obciążenia sys-
temu z płytą kompensacyjna Sopro FDP 558. 

Powierzchnia bez uszkodzeń dzięki przeniesieniu ruchów pionowych 
na płaszczyznę poziomą poprzez warstwę kompensującą naprężenia 
(płyta kompensacyjna Sopro FDP 558).

Sprężone płyty betonowe, o ugięciu 1-5 cm, odprężają 
się poprzez pełzanie i zmęczenie materiału. Te naprężenia 
oddziałują negatywnie na sztywną okładzinę, zespoloną 
z podłożem, powodując uszkodzenia w postaci odłamy-
wania się krawędzi płytek, rys itp. Oznacza to, że i w tym 
przypadku okładzinę należy odprężyć od podłoża.

2. Płyty stropowe z betonu sprężonego

Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych
Konstrukcje betonowe

Omówienie tego problemu w wytycznych techniczno-budowlanych, 
wydanych przez DNV (niemiecki Związek Rzemiosła Kamienia Naturalnego).
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Zalecenia

Sopro GD 749

No.1 400 extra

* Spełnia wymagania C2 TE zgodnie z normą PN-EN 
12004 przy użyciu pacy zębatej 10 mm.

 Sopro FDP 558

TR 414* 

Sopro  FKM® XL

 Zaprawa cienkowarstwowa Zaprawa średniowarstwowa

Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych
Konstrukcje betonowe

Struktura systemu

Beton

Podkład gruntujący

Zaprawa cienkowarstw
owa

Płyta kompensacyjna

Zaprawa

Okładzina (Płytki)

12004 przy użyciu pacy zębatej 10 mm.

           Sopro DF 10®

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

       Sopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

C2 TE S1

C2 TE S1C2 TE S1C2FTES1 C2 TE

*

No.1 403 silver FKM® XL 
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Sposób zastosowania płyt kompensacyjnych 
pod okładziny kamienne

1 Gruntowanie podłoża chłonnego.

3 Układanie okładziny z kamienia naturalnego metodą średnio-
warstwową przy użyciu wysokoelastycznej zaprawy klejowej 
z trasem Sopro TR 414.

4 Gotowa powierzchnia okładziny.

2 Układanie płyt kompensacyjnych Sopro FDP 558, odprężających 
okładzinę wierzchnią (kamień naturalny) od podłoża.

Kompensacja naprężeń na podłożach krytycznych
Konstrukcje betonowe
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Izolacja akustyczna podłóg 
Działania dodatkowe zgodnie z DIN 4109 

W celu uzyskania nowoczesnej izolacji akustycznej w starym 
budownictwie lub obiektach bez dźwiękoszczelnych, pływa-
jących konstrukcji jastrychowych konieczne jest akustyczne 
oddzielenie konstrukcji nośnej (np. podłogi, podesty, schody) 
od okładzin nawierzchniowych. Można to uzyskać w trak-
cie remontu poprzez montaż, pomiędzy okładziną z płytek 
a podłożem,  płyt kompensacyjnych Sopro FDP 558, płyt 
wygłuszających Sopro TDP 565 lub mat wygłuszająco-od-
cinających Sopro TEB 664. Dzięki takim działaniom można 
osiągnąć wartości zgodne z normą DIN 4109 i wytycznymi 
VDI (Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich).

Jeśli w ramach prac remontowych w budynkach piętrowych, 
okładziny o właściwościach izolacji akustycznej wymieniane 
są na nawierzchnie z płytek ceramicznych lub kamiennych, 
które w żaden sposób nie wpływają na poprawę izolacji 
akustycznej – należy pamiętać, że stosując odpowiednie 
środki można utrzymać pierwotny poziom izolacji akustycz-
nej podłoża. Do tego celu doskonale nadaje się płyta kom-
pensacyjna Sopro FDP 558 lub płyta wygłuszająca Sopro 
TDP 565. 

Sopro FDP 558

Wytyczne ZDB

Sopro TDP 565

*Razem z okładziną ceramiczną: wyniki badań wg normy PN-EN ISO 140-8 są orientacyjne. W rzeczywistości wartość poprawy izolacji akustycznej może zostać stwier-
dzona przez wykonanie próbnego układania płytek i pomiar próby.

Tabela izolacji akustycznej

Płyta kompensacyjna Sopro FDP 588 2 mm do 8 dB*

Płyta kompensacyjna Sopro FDP 588 4 mm do 10 dB*

Płyta kompensacyjna Sopro FDP 588 7 mm do 10 dB*

Płyta kompensacyjna Sopro FDP 588 9 mm do 10 dB*

Płyta kompensacyjna Sopro FDP 588 12 mm do 10 dB*

Płyta wygłuszająca Sopro TDP 565 8 mm do 16 dB*
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Izolacja akustyczna podłóg 
Działania dodatkowe zgodnie z DIN 4109

Na klatkach schodowych należy spełnić następujące wyma-
gania akustyczne:

• Budynki wielorodzinne i mieszkania:
• Budynki wielorodzinne i mieszkania:

L’n,w = 58 dB

• Dom w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej:
• poziom hałasu normowego i odgłosu kroków 

L’n,w = 53 dB

Poprawę izolacji akustycznej osiąga się zazwyczaj poprzez 
zastosowanie jastrychów pływających w obszarze podestów 
lub elastycznie podwieszonych biegów schodowych.

Płaskie stropy między powierzchnią mieszkalną i pomiesz-
czeniami technicznymi w obiektach wielokondygnacyjnych 
wymagają poziomu hałasu normowego i odgłosu kroków
L’n,w  ≤ 53 dB.

Jak opisano, taką wartość osiąga się poprzez zastosowa-
nie jastrychów pływających. Jeśli wbudowanie jastrychu 
pływającego w remontowanym obszarze, szczególnie w 
przypadku schodów nie jest możliwe, można go zastąpić 
użyciem płyt kompensacyjnych Sopro FDP 558 lub płyt 
wygłuszających Sopro TDP 565. 

W przypadku konstrukcji schodów  ze stali, żelbetu lub 
drewna z okładziną ceramiczną, przy braku jakiejkolwiek 
izolacji akustycznej, ich dźwiękochłonność jest technicznie 
problematyczna. Dzięki zastosowaniu płyt kompensacyj-
nych Sopro FDP 558 o grubości 9 mm, 12 mm lub płyt 
wygłuszających Sopro TDP 565 o grubości 8 mm można 
znacząco poprawić izolację akustyczną. 

Płyty FDP 558 ułożone na podeście schodów jako wygłuszenie pod okła-
dziną z kamienia naturalnego. 

1 Podkład gruntujący Sopro GD 749

2 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa Sopro FKM® XL

3 Płyta kompensacyjna Sopro FDP 558 lub płyta 
wygłuszająca Sopro TDP 565

4 Fuga elastyczna Sopro FL plus

5 Fuda trwale elastyczna Sopro Silicon

B Beton

F Płytka

2 35

4F

B

2

1

Uwaga:

Przed wykonaniem izolacji akustycznej należy dokonać 
oceny całej struktury zgodnie z normą DIN 4109, ponie-
waż grubość płyty betonowej ma wpływ na jej wartość. 
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Izolacja akustyczna podłóg 
Działania dodatkowe zgodnie z DIN 4109

Dla osiągnięcia poprawy izolacji akustycznej przy zastosowaniu opisanego systemu konieczne jest zagwarantowanie takiego 
sposobu realizacji przez wykonawcę i projektanta/kierownika budowy, aby podczas instalacji systemu nie wbudować mostków 
akustycznych w wyniku niedbalstwa. Mostki znacznie zmniejszają lub niwelują działanie izolacji akustycznej. 

Mostek akustyczny, spowodowany przez zaprawę klejową.

Źle Dobrze

Przykład 1:
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Mostek akustyczny powstały z powodu braku taśmy dylatacji brzegowej.

Izolacja akustyczna podłóg 
Działania dodatkowe zgodnie z DIN 4109

Przykład 2:

Źle Dobrze
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Mostek akustyczny powstały w wyniku braku ciągłości pomiędzy dwiema 
płytami kompensacyjnymi (szczelina wypełniona zaprawą). 

Przykład 3:

Źle Dobrze

Izolacja akustyczna podłóg 
Działania dodatkowe zgodnie z DIN 4109
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Izolacja akustyczna podłóg 
Działania dodatkowe zgodnie z DIN 4109

Zalecenia

Sopro FDP 558Sopro TDP 565

Sopro 
MG-Flex® XXL 679

Sopro 
No.1 400 extra

Sopro 
FKM® XL

Sopro FL plus Sopro TF+

Sopro GD 749

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro 
MG-Flex® 669

Struktura systemu

Beton

Podkład gruntujący

Warstw
a grzebieniowa

Płyta kompensacyjna

Warstw
a grzebieniowa

Okładzina (Płytki)
Sopro DF 10®

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro TDP 565

C2 TE S1C2 FT S2C2 TE S2 C2 TE S1



266

Montaż okładzin ceramicznych na podłożach krytycznych 
i w obiektach poddanych renowacji 5.3

Systemy ogrzewania podłogowego z instalacją cieplej wody 
stosowane są w budownictwie mieszkaniowym od wielu 
lat. Zostały nazwane i opisane w niemieckiej normie DIN 
18 560 cz.2 „Jastrychy i jastrychy ogrzewane na warstwie 
izolacyjnej”. Barierę dla opisanych w normie konstrukcji 
stanowią wymagane minimalne grubości warstw, które 
często, zwłaszcza w istniejących budynkach są niemożliwe 
do realizacji.

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów wyko-
nywaniem ogrzewania podłogowego również w istnieją-
cych obiektach budowlanych, w ostatnich latach rozwinął 
się nowy rodzaj ogrzewania.     

Te cienkowarstwowe systemy ogrzewania mają wysokość 
ok. 17-20 mm i można je wykonać na istniejących podło-
gach, stosując typowe produkty Sopro do układania okła-
dzin (materiały kompensacyjne, wylewki samopoziomujące, 
cienkowarstwowe zaprawy klejowe).

Cienkowarstwowe ogrzewanie podłogowe z instalacją na ciepłą wodę

1 Podłoże (stara okładzina 
ceramiczna, jastrych itp.)

2 Gruntowanie:
-podłoża chłonne: Sopro GD 749
-podłoża niechłonne: Sopro HPS 673

3 X-net C15 cienkowarstwowy 
system Kermi

4 Wylewka samopoziomująca Sopro FS 
15® plus, Sopro FLOOR WS 3.70 extre-
me

5 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa Sopro No.1 400 
extra, Sopro FKM® XL itp.

6 Płytka

7 Fuga elastyczna Sopro DF 10®

System ogrzewania Kermi jest przystosowany do cienkowar-
stwowej zabudowy. 

Konstrukcja grzewcza na trwałym podłożu
Najprostsza konstrukcja powstaje poprzez ułożenie systemu 
na nośnej, istniejącej okładzinie, na starym jastrychu lub 
podłodze betonowej. System ogrzewania Kermi jest klejony 
bezpośrednio na oczyszczone i wcześniej zagruntowane 
podkładem Sopro GD 749 lub Sopro HPS 673 podłoże. 
W zamontowane maty z wypustkami montuje się rury grzewcze, 
a następnie całość zalewana jest masą samopoziomującą Sopro 
FS 15® plus lub Sopro FLOOR WS 3.70 extreme. Wysokość otuli-
ny,wykonanej z masy samopoziomującej nad rurką, wynosi min.
3 mm. Ogólna wysokość konstrukcji ogrzewania podłogo-
wego z instalacją na ciepłą wodę wynosi ok. 17 mm i z tego 
względu dla istniejących budynków oferuje wiele możliwości. 

2

3

4

5

6

7

1
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Konstrukcja grzewcza na podłożu drewnianym i krytycznym

Cienkowarstwowe ogrzewanie podłogowe z instalacją na ciepłą wodę

1 Krytyczne podłoże (podłoga 
drewniana, powierzchnie z pęk-
nięciami włoskowatymi itp.)

2 Podkład gruntujący 
Sopro HPS 673

3 Szpachla samopoziomująca 
Sopro FLOOR WS 3.70 extreme 
do ewentualnego wyrównania 
podłoża

4 Szybkowiążąca zaprawa klejowa, 
np. Sopro No.1 403 silver

5 Płyta kompensacyjna
Sopro FDP 558 (min. 4 mm)

6 X-net C15 cienkowarstwowy 
system Kermi

7 Wylewka samopoziomująca 
Sopro FS 15® plus lub 
Sopro FLOOR WS 3.70 extreme

8 Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa, cienkowarstwowa, np. 
Sopro No.1 400 extra, Sopro 
FKM® XL 

9 Płytka

10 Fuga elastyczna Sopro DF 10®

Jeśli w projekcie remontu występują podłoża drewniane lub 
inne podłoża krytyczne (podłoża mieszane, powierzchnie z 
pęknięciami włoskowatymi itp.), na których należy ułożyć 
cienkowarstwową konstrukcję grzewczą Kermi, jest to 
również możliwe. 

Takie podłoże krytyczne zostanie przedtem ustabilizowane i 
odprężone przez wbudowanie płyty kompensacyjnej Sopro 
FDP 558 o grubości co najmniej 4 mm.

2

4

8

9

10

7

5

6

1

3

Podłoże drewniane należy najpierw ustabilizować, jak opi-
sano w rozdz. 5.1 „Podłoża drewniane”, zagruntować 
preparatem Sopro HPS 673, jeśli jest to konieczne wyrów-
nać szpachlą Sopro FLOOR WS 3.70 extreme, a następnie 
przykleić płyty kompensacyjne Sopro FDP 558 (grubość 
min. 4 mm). Do ich klejenia zaleca się zastosowanie kleju 
szybkowiążącego (np. Sopro No.1 403 silver). Dalszy mon-
taż następuje zgodnie z opisem w punkcie „Konstrukcja na 
trwałym podłożu”.
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Cienkowarstwowe ogrzewanie podłogowe z instalacją na ciepłą wodę

1 Po demontażu starej okładziny okazuje się, że podłoże stanowi kon-
strukcja drewniana. Po usunięciu warstw nienośnych na całą po-
wierzchnię nanieść podkład gruntujący Sopro HPS 673.

2 Nierówności w istniejącej podłodze wyrównać wylewką samopozio-
mującą Sopro FLOOR WS 3.70 extreme.

3 Aby z podłoża na konstrukcję grzewczą nie przenosiły się napręże-
nia i deformacje, jako warstwę kompensującą naprężenia zastoso-
wać płyty kompensacyjne Sopro FDP 558 o grubości 4 lub 7 mm. 
Płyty przykleić na zaprawie klejowej, np. Sopro No.1 403 silver.

4 Bezpośrednio na przygotowanej warstwie odcinającej ułożyć 
i zamontować  cienkowarstwowy system ogrzewania podłogowego 
Kermi x-net C15.

5 Po zamontowaniu systemu grzewczego powierzchnię pokryć wy-
lewką samopoziomującą, np. Sopro FS 15® plus, zakrywając rurki.

6 Po wyschnięciu szpachli samopoziomującej (następnego dnia) 
można niezwłocznie rozpocząć układanie płytek.

Montaż konstrukcji grzewczej na podłożu krytycznym np. drewnianym
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Płyta kompensacyjna Sopro FDP 558 pod okładziny cera-
miczne stanowi warstwę kompensacyjną i izolację aku-
styczną. Posiada również właściwości izolacji termicznej. 

Płyty takie stosuje się przede wszystkim na stropach niepod-
piwniczonych lub przy niewystarczającej izolacji termicznej 
i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność wykonania 
nawierzchni z okładziny ceramicznej bezpośrednio na izolacji 
termicznej.

Dzięki zastosowaniu kombinacji płyt kompensacyjnych Sopro 
FDP 558 z płytkami ceramicznymi – zredukowany zostaje 
tzw. „efekt zimnej płytki”.

Zarówno podczas remontów starych budynków, jak 
i w nowym budownictwie, inwestorzy wyrażają życzenie 
posiadania instalacji wodnego ogrzewania podłogowego, 
nie zważając na fakt, że często jest to niemożliwe ze wzglę-
dów technicznych) lub bardzo kosztowne

Alternatywnie, podczas remontów starych budynków insta-
luje się elektryczne maty grzewcze.

Aby zwiększyć efektywność ogrzewania elektrycznego, 
zaleca się stosowanie płyt kompensacyjnych Sopro FDP 558 
o grubości 7 mm lub 9 mm jako podłoża pod układane 
maty grzewcze. 

Elektryczne maty grzewcze
Dodatkowa izolacja cieplna

Uwaga:
Zastosowanie elektrycznych mat grzewczych nie ogranicza się do okładzin ceramicznych i kamiennych, stosuje się je 
także z wykładzinami PCV, parkietem i wykładzinami dywanowymi (należy przestrzegać odpowiednich instrukcji pro-
ducenta). 

1 Podkład gruntujący Sopro GD

2 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa Sopro FKM® XL 

3 Płyta kompensacyjna Sopro FDP 558

4 Elektryczna mata grzewcza

5 Fuga elastyczna Sopro FL plus lub DF 10®

E Podłoże / jastrych

F Płytka

F 5 2 4 3 2 1 E
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Elektryczne maty grzewcze w pomieszczeniach mokrych (łazienka domowa)

Jeśli maty grzewcze stosowane są w pomieszczeniach mokrych (łazienki domowe) przed pracami okładzinowymi powierzch-
nię należy zabezpieczyć uszczelnieniem zespolonym. Ze względów bezpieczeństwa technicznego należy sprawdzić, czy 
odpowiedni system ogrzewania może być wykonany w obszarach bezpośrednio obciążonych wodą rozpryskową (posadzka 
natrysku z odwodnieniem pokryta płytkami). Należy zapoznać się z instrukcją producenta mat grzewczych.

Elektryczne maty grzewcze 
Dodatkowa izolacja cieplna

regulator

czujnik 
temperatury

przyłącze 220 V

mata grzewcza

Elektryczna mata grzewcza zatopiona w zaprawie klejowej Sopro No.1 
400 extra.

5 Fuga elastyczna Sopro FL plus lub Sopro DF 10®

6 Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 523 (2 warstwy)

E Podłoże / jastrych itp.

F Płytka 

F 5 2 6 4 3 2 1 E

2

1 Podkład gruntujący Sopro GD 749

2 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwo-
wa Sopro No.1 400 extra

3 Płyta kompensacyjna Sopro FDP 558

4 Elektryczna mata grzewcza, zatopiona w wysokoela-
stycznej zaprawie klejowej Sopro No. 1 400 extra 



271

Montaż okładzin ceramicznych na podłożach krytycznych 
i w obiektach poddanych renowacji 5.4

 Sopro GD 749

Sopro FDP 558

Sopro FKM® XL

Elektryczna mata 
grzewcza

regulator elektrycznego 
ogrzewania podłogowego 

(przykład)

Elektryczne maty grzewcze 
Dodatkowa izolacja cieplnaww

 Zalecenia

 Sopro DF 10®

C2 TE S1

C2 TE S1

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

C2FTES1

Sopro No.1 403 silver Sopro No.1 400 extra Sopro FKM® XL

C2 TE S1

Struktura systemu 

Jastrych

Warstwa grzebieniowa

Płyta kompensacyjna 
(FDP 558) 

Elektryczna mata grzewcza

Warstwa szpachlowa

Warstwa grzebieniowa

Płytki  (Okładzina) 

Sopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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1 Rozwinięcie maty grzewczej na podłożu dla ustalenia odpowied-
niej pozycji czujnika temperatury. W razie potrzeby tkaninę nośną 
odciąć i matę/maty dopasować. Uwaga: czujnik temperatury nie 
może znajdować się bezpośrednio pod przewodem grzejnym!

2 W wybranym miejscu podłoża przygotować otwór na tuleję czuj-
nika. Uwaga: skuteczność mocy grzewczej można zoptymalizować 
przez ułożenie płyt kompensacyjnych Sopro FDP 558. 

3 Czujnik temperatury wsunąć w wykonane zagłębienie, a kabel po-
prowadzić do skrzynki rozdzielczej. Uwaga: rezystancja (oporność) 
izolacji maty grzewczej musi zostać sprawdzona przez elektromon-
tera! Wartość pomiaru wpisać w protokole.

4 Czujnik temperatury i otwór zaszpachlować zaprawa klejową, np. 
Sopro FKM® XL lub Sopro No.1 400 extra, następnie wykonać war-
stwę grzebieniową. 

5 Matę grzewczą rozłożyć w wymaganym położeniu na świeżej war-
stwie grzebieniowej i gładką stroną pacy zaszpachlować. Należy 
zwrócić uwagę, aby przy tej czynności nie uszkodzić przewodów 
grzewczych (pomarańczowe elementy).

6 Matę grzewczą równomiernie pokryć wylewką samopoziomującą 
Sopro FS 15® plus lub zaprawą klejową cienkowarstwową Sopro. 
Po utwardzeniu zaprawy można układać okładzinę na elastycznej 
zaprawie klejowej cienkowarstwowej.

Elektryczne maty grzewcze 
Dodatkowa izolacja cieplna

Montaż
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W trakcie remontów starych budynków należy dostosować się do istniejących poziomów, wyznaczonych np. futryną 
drzwiową czy istniejącymi podłogami.

Nowe warstwy (folie, materiały izolacyjne) oraz późniejsze instalacje układane na podłodze, nie zawsze pozwalają na zacho-
wanie określonej normą, minimalnej dopuszczalnej warstwy jastrychu pływającego.

W nowelizacji normy DIN 18560 i EN 13813 do wytwarzania jastrychów dodano spoiwo na bazie żywicy reaktyw-
nej. Oznacza to, że tego rodzaju spoiwo dzięki wysokiej wytrzymałości na ściskanie i zginanie pozwala na wykonanie 
cienkowarstwowych, pływających jastrychów, jak i jastrychów na warstwie oddzielającej, które trwale przejmują obcią-
żenia ruchem kołowym. W zależności od proporcji żywicy i piasku kwarcowego można wykonać jastrych pływający 
o grubości 2,5 cm, zdolny do przenoszenia obciążeń.

Zaprawa epoksydowa Sopro EE 771 o grubości 2,5 cm, na podłożu odkształcalnym poddana wyso-
kim obciążeniom.

Zaprawa epoksydowa
Sopro EE 771
Wytrzymałość na zginanie: 
15 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: 
60 N/mm2

1 Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa, cienkowarstwowa 
Sopro No.1 400 extra

2 Fuga szeroka elastyczna 
Sopro FL plus

3 Zaprawa epoksydowa 
Sopro EE 771

W Izolacja cieplna

D Izolacja/taśma dylatacji brzegowej

F Płytka

DT Warstwa wygłuszająca/ochronna

Pocienione jastrychy pływające i na warstwie rozdzielającej

1 2 3 WDT F D
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Pocienione jastrychy pływające i na warstwie rozdzielającej

 Sopro EE 771

 Sopro 
No.1 400 extra

 Sopro DF 10®

C2 TE S1

(opcjonalnie w pomieszczeniach mokrych)

     Zalecenia

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro TDS 823 Sopro DSF® 523

 Sopro FKM® XL

C2 TE S1

Struktura systemu

Płytki  (Okładzina) 

Zaprawa epoksydowa

1.warstwa uszczelnienia 

2.warstwa uszczelnienia

Warstwa kontaktowa 

Warstwa grzebieniowa

SR-C60-F15

PN-EN 138
13

Sopro FL plus 

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro DSF® RS 623
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Podłoża krytyczne

Podłoża pod układane okładziny są bardzo zróżnicowane 
w ocenie przyczepności. Dopiero po dokładnym przeanali-
zowaniu wyników można zdecydować się na jedno z wielu 
dostępnych systemowych rozwiązań produktowych.

Podczas remontu projektanci, jak i wykonawcy nie mają 
praktycznie żadnego wpływu na zapewnienie optymalnych 
parametrów podłoży. Występujące podbudowy są często 
podstawą nowej konstrukcji. Z tego względu istotne jest 
sprawdzenie istniejących podłoży pod kątem ich nośności i 
wybór struktury systemu. 

Pomieszczenia lub obszary suche
(np. hol, pokój) 

Na zewnątrz lub obszary mokre (patrz rozdziały 3.1-3.4) 

Zalecenia

Zalecenia

Podłoże:
istniejąca, nośna okładzina 

Sopro No.1 403 silver

Sopro No.1 400 extraSopro HPS 673

C2FTES1

C2 E S2C2 TE S1

Sopro MEG 667 SilverSopro FKM® XL Sopro 
No.1 400 extra

Sopro DSF® 523 Sopro TDS 823 

Sopro FKM® XL

C2 TE S1

C2 TE S1

C2 TE S1
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Podłoża krytyczne

Zalecenia 
Podłoże:

suchy jastrych, płyty gipsowo-włóknowe/gipsowo-
kartonowe 

pozostałości kleju do wykładzin, kleju do PCV

jastrych asfaltowy* (z lanego betonu)

Sopro GD 749

* Wyrównanie jastrychu asfaltowego – patrz rozdz. 11 

Sopro FKM® XL

Sopro FKM® XL

Sopro FKM® XL

 Sopro 
No.1 400 extra

 Sopro 
No.1 400 extra

 Sopro 
No.1 400 extra

C2 E S1

C2 TE S1

C2 TE S1

Sopro HPS 673

Sopro HPS 673

C2 TE S1

C2 TE S1

C2 TE S1
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Sopro FKM® XL

Sopro FKM® XL

Sopro FKM® XL

 Sopro 
No.1 400 extra

 Sopro 
No.1 400 extra

 Sopro 
No.1 400 extra

C2 TE S1

C2 TE S1

C2 TE S1

Zalecenia 

Sopro EPG 1522

Obszary suche

Obszary wilgotne 

Sopro DSF® 523

Podłoże:

jastrych magnezjowy 

powłoka z farby do betonu, farby olejnej 

Sopro HPS 673

Podłoża krytyczne  

C2 TE S1

C2 TE S1

C2 TE S1
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Podłoża krytycznePodłoże:

zaolejone 

niecka basenu (zbiornik) 
pokryty folią z tworzywa sztucznego 

Sopro ESG 868

Podłoża krytyczne

R2 RG

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

C2 EF

SoproDur® HF 264

Sopro FEP plus

 Sopro 
No.1 400 extra

C2 TE S1
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Pęknięcia, tworzące się w podłożach krytycznych (np. w jastry-
chach ogrzewanych o zbyt cienkiej warstwie, przykrywającej 
elementy grzewcze), mogą się przenosić na okładzinę wierzchnią 
wykonaną z płytek ceramicznych lub kamiennych. Zastosowanie 
pod płytki płyt kompensacyjnych Sopro FDP 558 o grubości 
4 mm zapewnia utworzenie  warstwy kompensującej i niwe-
luje niebezpieczeństwo powstawania pęknięć. Dzięki niewiel-
kiej grubości płyt, skuteczność ogrzewania podłogowego zostaje 
zachowana. 

Podłoża mieszane, ze  względu na swoją odkształcalność, 
rozszerzalność cieplną i nie zawsze prawidłowe związanie podłoża 
w miejscach krytycznych, zagrożone są dodatkowym tworzeniem 
się rys i pęknięć. Płyta kompensacyjna Sopro FDP 558 o grubości 
4 mm, 7 mm, 9 mm lub 12 mm  oddziela okładzinę z płytek 
ceramicznych lub kamienia naturalnego od naprężeń podłoża.

Zalecenia Podłoże mieszane 

Podłoże z mikropęknięciami 

Sopro FDP 558 

Sopro GD 749 

Sopro FL plus

1 Podkład gruntujący Sopro GD 749 (podłoża chłonne)

2 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa, 
cienkowarstwowa Sopro No.1 400 extra

3 Płyta kompensacyjna Sopro FDP 558

4 Preparat gruntujący Sopro HPS 673 (podłoża niechłonne)

5 Fuga elastyczna Sopro FL plus lub Sopro DF 10®

E Jastrych z mikropęknięciami

F Płytka

M Podłoże mieszane (chłonne i niechłonne)

Podłoża krytyczne

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro DF 10®

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro FKM® XLSopro No.1 400 extra

C2 TE S1 C2 TE S1

Sopro HPS 673

Sopro 
No.1 403 silver

C2FTES1

F 5 2 3 2 1 E

5 2

M 4

3 2 1F
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Płyty/maty odcinające i kompensacyjne o bardzo niskim poziomie emisji

Struktura systemu

Systemy produktów Sopro
dla budownictwa zrównoważonego

Sopro FDP 558

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro TDP 565

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro AEB® plus 639 Sopro TEB® 664

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

bardzo niski pozio
m

em
is
ji
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Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień 6 

Podstawy

Aktualna oferta rynkowa kamieni naturalnych (ponad 6 000 
rodzajów skał) jest bardzo bogata. Pochodzą one z różnych 
stron świata. Nowe technologie cięcia i obróbki umożli-
wiają obecnie produkcję płyt z kamienia naturalnego w 
szerokim asortymencie formatów i w różnych grubościach, 
z zachowaniem wysokiej dokładności wymiarowej oraz 
w przystępnych cenach.

Dawniej duże różnice w grubościach płyt (np. przecieranych 
na trakach lub łupanych) mogły być niwelowane podczas 
ich układania przy użyciu zapraw grubowarstwowych. 

Obecnie dzięki dostępności kalibrowanych płyt kamiennych 
(dokładnie docięte formaty, jednakowa grubość) możliwe 
jest stosowanie zapraw klejowych cienkowarstwowych. 

Ze względu na skład mineralny każdy kamień jest unika-
towy (kolor, struktura, wytrzymałość na ściskanie i zginanie 
itp.). Skład mineralny ma wpływ na wrażliwość kamienia na 
przebarwienia i ewentualne odkształcenia. Różnorodność 
dostępnych okładzin kamiennych zwiększa wymagania 
wobec wykonawcy na temat technik układania oraz doboru 
odpowiednich produktów. 

Zastosowanie kamienia naturalnego 
w pomieszczeniu.

Kamień naturalny zastosowany na zewnątrz.Poradnik prawidłowego układania kamienia 
naturalnego DNV (Niemiecki Związek Rzemiosła 
Kamienia Naturalnego).

Kamienne bloki mogą być odpowiednio przycinane na życzenie. Płyty wycięte na potrzeby projektu. 
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Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień 6 

Podstawy

Ze względu na swój skład mineralny, kamienie naturalne 
wykazują różne właściwości. Długotrwałe oddziaływanie 
wilgoci z zaprawy, środki czyszczące na bazie kwasów 
i zasad, to podstawowe czynniki, które mogą prowadzić 
do zmian strukturalnych i kolorystycznych w kamieniu. 
Oznacza to, że jeśli minerały wejdą w kontakt z tymi sub-
stancjami, może zostać zainicjowany proces chemiczny, 
który np. prowadzi do zmiany koloru kamienia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby już przy ukła-
daniu okładzin nie doszło do powstawania uszkodzeń, 
takich jak odkształcenia czy przebarwienia.

Zdjęcie mikroskopem elektronowym: duże pory świadczą o tym, że kamień 
naturalny ma tendencję do absorbowania wody.

Żółte przebarwienia na okładzinie, wywołane przez występujące 
w kamieniu związki żelaza, które mogą się uaktywnić pod wpływem 
wilgoci, pochodzącej z zaprawy grubowarstwowej. 

Przebarwienia na okładzinie kamiennej, powstałe w obszarze zewnętrz-
nym, na skutek przenikania wilgoci przez fugę.

Z tego powodu zaprawa do kamienia naturalnego zawsze 
powinna być zaprawą szybkowiążącą (wysokokrystaliczne 
wiązanie wody), zawierać tras i w zależności od rodzaju 
kamienia (materiały prześwitujące) powinna być wytwo-
rzona na bazie białego cementu.

Obciążenie wilgocią (deszcz, woda do zmywania itp.) 
w późniejszej eksploatacji okładziny kamiennej również 
odgrywa ważną rolę pod względem utraty walorów este-
tycznych. W zależności od porowatości kamień ciemnieje 
bardziej lub mniej pod wpływem wilgoci. Zwykle, po całko-
witym wyschnięciu ciemne plamy znikają.

Poradniki DNV 
dotyczące układania 
kamienia naturalnego. 
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Podstawy

Grubości płyt

Wskaźniki wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na zginanie kamieni naturalnych

Dobór grubości płyt kamiennych jest uzależniony od rodzaju 
obciążenia, wytrzymałości kamienia, formatu płyty, tech-
niki układania i rodzaju podłoża. Wpływ na ich grubość 
ma również miejsce zastosowania (w pomieszczeniach, 
na zewnątrz).

Płyty z kamienia naturalnego o długości krawędzi do 40 cm
muszą mieć grubość przynajmniej 7 mm, a elementy deko-
racyjne z kamienia naturalnego min. 10 mm grubości. 
Specjalne płyty kamienne Solnhofen do układania na pod-
łogach, o długości krawędzi bocznej do 35 cm, powinny 
mieć grubość 10 mm, a przy krawędzi bocznej ponad 
35 cm, minimum 15 mm grubości. 

W zależności od obciążeń, zwłaszcza użytkowych (nie mylić
z punktowym obciążeniem statycznym), grubości płyt 
muszą być ustalone zgodnie z odpowiednią metodą 
pomiarową, określoną w niemieckich informacjach tech-
niczno-budowlanych DNV (Niemiecki Związek Rzemiosła 
Kamienia Naturalnego) 1.4 „Płyty z kamienia naturalnego. 
Okładziny posadzkowe na zewnątrz”. Praktyka pokazuje, 
że ze względu na nieprzewidziane obciążenia użytkowe 
i mikronaprężenia występujące w kamieniach, zwłaszcza 
w przypadku okładzin podłogowych, zaleca się stosowanie 
większych grubości niż przepisowe grubości minimalne.

Grupy kamieni 1993
wytrzymałość na 
ściskanie
suchego kamienia
DIN 52105
N/mm2

1993
wytrzymałość na
zginanie
DIN 52112
N/mm2

A. Skały magmowe
1. granit, sjenit
2. dioryt, gabro
3. porfiryt kwarcowy, keratofir, porfiryt, andezyt
4. bazalt, melafir,

tefryt
5. dizbaz

90–270
120–300
120–300
250–400
80–250

180–250

5–22
10–20
7–20

13–25

15–25

B. Skały osadowe
6. kamienie krzemowe

a) kwarc żyłowy, kwarcyt, szarogłaz
b) piaskowce kwarcytowe
c) pozostałe piaskowce kwarcowe

7. wapienie
a) twarde wapienie i dolomity (łącznie z marmurami)
b) pozostałe wapienie łącznie z konglomeratami wapiennymi
c) trawertyn

8. tuf wulkaniczny

 150–300
 120–200
20–180

75–240
20–160
20–100
 20–30*

11–25

1–15
12–20
3–21
2–15
2–13

 0,5–  6

C. Skały metamorficzne
9. a) gnejs, granulit

b) amfibolit
c) serpentyn
d) łupek dachowy

100–280
170–280
140–250

5–25

40–80
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Podstawy

Wspomniany już rynek kamienia naturalnego jest niezmier-
nie duży i oferuje różnorodne materiały.

Aby uzyskać maksymalną wydajność z łamanego kamienia 
naturalnego, poszczególne płyty kamienne poddawane są 
różnym zabiegom w celu uzyskania jak największych forma-
tów. Zwiększenie formatów uzyskuje się najczęściej dzięki 
obróbce powierzchni płyt żywicami reaktywnymi, poprzez 
laminowanie zarysowanej powierzchni, wypełnianie pęk-
nięć czy łączenie kilku elementów kamiennych w całość.

Prowadzi to do powstania zamkniętej powierzchni 
o głębokim zabarwieniu. Ta zamknięta powierzchnia jest 
niemal wodoszczelna. Może to prowadzić do powstawania 
plam lub przebarwień krawędzi płyt podczas ich układania 
lub fugowania. 

Niektóre płyty są stabilizowane przy pomocy żywic również 
na ich spodniej części. Oznacza to, że zaprawa klejowa nie 
ma kontaktu z kamieniem, ale z gładką warstwą żywicy 
reaktywnej. 

Powierzchnia płyty kamiennej pokryta żywicą dla zamknięcia rys.

Tylna strona płyty wzmocniona od spodu siatką zatopioną w żywicy 
reaktywnej.

Uwaga:

Jeśli płyty są obrobione żywicą, należy stosować produkty szybkowiążące z właściwością krystalicznego wiązania wody.   

Woda podczas spoinowania okładziny zbiera się na krawędziach płyt. 
Tworzą się ciemne plamy.

 powłoka z żywicy

 płyta kamienna 

powstawanie 
plam z wilgoci 
na powierzchni

Płyty potraktowane żywicą na powierzchni. 

warstwa żywicy 
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Podstawy

* Dla wysoko obciążonych okładzin (obciążenie ruchem powyżej 1,5 kN/m2 oraz ruchem kołowym) oblicza się wymagana grubość jastrychu.
Zaprawa do układania płyt z kamienia naturalnego (zaprawa grubowarstwowa) nie może zastąpić jastrychu jako warstwy rozkładającej obciążenia 
zgodnie z normą DIN 18560 (DNV 2.1, 5.1).

** Prosimy zapoznać się z informacjami podanymi w rozdziale 7 „Prace okładzinowe na jastrychach” i dotyczącymi jastrychów anhydrytowych. 

*** Gruntowanie tylko preparatami odcinającymi wilgoć, np. Sopro EPG 1522.

Układanie metodą cienko- i średniowarstwową  

Wilgotność podłoży przy układaniu metodą cienko-, średnio- i grubowarstwową,
sprawdzana urządzeniem CM

Układanie metodą grubowarstwową  

Zalety Wady

• do układania płyt kamiennych o zróżnicowanej grubości
• brak konieczności wyrównywania podłoża 
• prace wykonywane przez jedną firmę  

• uzasadniona tylko na małych powierzchniach 
• wysokie ryzyko powstawania przebarwień
• obniżona skuteczność ogrzewania podłogowego
• długi czas oczekiwania przed przystąpieniem do spoinowania
• możliwa do zastosowania tylko w obszarach przewidzianych 

pod małe obciążenia użytkowe* 
• nie nadaje się do zastosowania na jastrychu anhydrytowym

Zalety Wady

• niskie ryzyko powstawania przebarwień
• odpowiednia dla dużych powierzchni
• krótki czas schnięcia i przestojów
• możliwość szybkiego spoinowania
• metoda średniowarstwowa pozwala 

na wyrównanie różnic grubości 

• dwa cykle robocze (1.jastrych / 2.ukladanie)
• tylko płyty kalibrowane lub z niewielką tolerancją w grubości 

okładziny 
• konieczność zniwelowania większych nierówności podłoża 

Rodzaj okładziny Wilgotność jastrychu 
cementowego

Wilgotność jastrychu 
anhydrytowego

• Okładziny kamienne i ceramiczne
na zaprawie cienkowarstwowej/
średniowarstwowej  

• Okładziny kamienne i ceramiczne 
na zaprawie grubowarstwowej 

2,0-2,5 % CM nieogrzewany/ogrzewany 

3,0 % CM nieogrzewany
2,0 % CM ogrzewany 

0,5 % CM** nieogrzewany 
0,3 % CM ogrzewany 

unikać tego rozwiązania***
unikać tego rozwiązania***

Uwaga:

Konstrukcje na bazie jastrychu drenażowego: patrz rozdział 6.4.
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Równolegle z wykonywanym tradycyjnie montażem kamie-
nia naturalnego metodą grubowarstwową, coraz częściej 
stosuje się, wywodzącą się z układania ceramiki, metodę 
cienkowarstwową. (DIN 18157*).

* Stosując zaprawy klejowe klasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12004

1 Podkład gruntujący Sopro GD 749

2 Kamień naturalny wrażliwy na przebar-
wienia: wysokoelastyczna, odkształcalna, 
srebrna zaprawa klejowa Sopro FKM® Silver 
(ściana i podłoga) 

3 Fuga elastyczna Sopro DF 10®

4 Fuga trwale elastyczna Sopro MarmorSilicon

N Okładzina kamienna 

U Podłoże betonowe / jastrych cementowy

Układanie płytek 
z kamienia naturalnego 
na ścianie metodą 
kombinowaną.

4 N 3 2 1

U

Ten sposób klejenia umożliwia wcześniejsze obciążanie 
i użytkowanie obłożonych powierzchni. Ponadto w przy-
padku klejenia wykonywanego na systemach suchej zabu-
dowy jest to zazwyczaj jedyny prawidłowy i niezwodny spo-
sób montażu (patrz np. rozdział 9 „Płytki i płyty ceramiczne 
na podłożach metalowych i w przemyśle stoczniowym”). 

Dopuszczalna grubość kleju w metodzie cienko-
warstwowej wynosi ok. 1-5 mm.

O ile układanie ceramiki okazuje się zazwyczaj bezproble-
mowe, to w przypadku okładzin z kamienia naturalnego 
trzeba brać pod uwagę ryzyko wystąpienia zmian kolory-
stycznych. Z tego względu przy układaniu kamienia należy 
zwrócić szczególną uwagę na dobór właściwej zaprawy 
klejowej i fugowej. Pozwoli to uniknąć powstawania 
wykwitów, przebarwień, różnic tonalnych (częściowo poja-
wiających się już w procesie układania) oraz odspojeń.  

Podstawy

Test z użyciem szarej i białej zaprawy. Również białe zaprawy klejowe mogą 
powodować przebarwienia, jeżeli nie są szybkowiążące.

Szybkość wiązania zaprawy cementowej ma decydujący 
wpływ na późniejszy wygląd płyt. Do układania kamie-
nia naturalnego często stosowane są cienkowarstwowe 
zaprawy na bazie białego cementu. Jeśli są normalnie 
wiążące, również mogą spowodować zmiany wizualne, 
jak pokazuje powyższe doświadczenie. 

Różnorodność kamieni naturalnych jest ogromna, w związku 
z tym Dział Wsparcia Technicznego Sopro oferuje pomoc 
w doborze odpowiednich produktów. 
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Fugi dylatacyjne

Niezależnie od zastosowanej metody klejenia (cienko-, 
średnio- czy grubowarstwowej) w okładzinach kamiennych 
należy zaprojektować i wykonać fugi dylatacyjne. Należy 
pamiętać, aby do wypełnienia szczelin dylatacyjnych nie 
stosować powszechnie dostępnych silikonów sieciujących 
kwasowo, gdyż są przeznaczone do okładzin ceramicznych.

Do okładzin z kamienia naturalnego należy stosować sili-
kony sieciujące neutralnie (Sopro MarmorSilicon), które nie 
powodują przebarwień na krawędziach płyt kamiennych. 

Jeśli wystąpiło przebarwienie krawędzi z powodu zastosowania nieodpo-
wiedniego silikonu, w większości przypadków jest to już zjawisko nieod-
wracalne i często kończy się demontażem uszkodzonych płyt. 

Niewłaściwie dobrany silikon (np. sieciujący kwasem octowym) może 
powodować przebarwienie krawędzi płyt kamiennych.

Metoda cienkowarstwowa 

płyta z kamienia 
naturalnego

materiał 
wypełniający 

 przebarwienie

 silikon 
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  Spoinowanie 

Sopro DF10® Sopro FL plus

Sopro FKM®

Silver 

 Sopro GD 749 

Sopro 
MarmorSilicon

 Zalecenia

C2 FT S1

Sopro DF10® Sopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Podkład gruntujący

Warstwa kontaktowa   

Warstwa grzebieniowa    

Zaprawa fugowa  

Struktura systemu   

Metoda cienkowarstwowa 



291

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień 6.2

Ponadto od lipca 2017 obowiązuje nowa niemiecka norma 
DIN 18534 dotycząca uszczelnień pomieszczeń w budyn-
kach, która opisuje uszczelnienia zespolone jako standar-
dowe systemy.

Materiały z kamienia naturalnego obecnie zawładnęły 
wszystkimi obszarami budownictwa mieszkaniowego, poja-
wiają się również w projektach i aranżacjach łazienek.

Jeśli życzeniem inwestora jest zastosowanie okładziny kamien-
nej do wykończenia tzw. „pomieszczenia mokrego”, przed 
ostateczną decyzją należy przeprowadzić konsultację na temat 
zachowania się wybranego kamienia naturalnego w kontakcie 
z wodą, mydłem i różnymi preparatami czyszczącymi. Wśród 
różnorodnych, spotykanych na rynku kamieni naturalnych,
dostępne są zarówno takie, które z powodzeniem można 
stosować w obszarach mokrych, jak również takie, które nie 
nadają się do tego rodzaju pomieszczeń.

Niezależnie od tego, na jaki kamień zdecyduje się inwestor, 
należy mieć świadomość, że mamy do czynienia z produktem 
„naturalnym”, który w miarę upływu czasu, szczególnie pod 
wpływem wody, ulega pewnej zmianie (efekt jasny-ciemny).

Kamień naturalny w łazienkach „bez barier” układany 
jest na podłodze metodą cienkowarstwową, na wcześniej 
wykonanym uszczelnieniu zespolonym (patrz: rozdział 3). 
Federalny Związek Niemieckich Kamieniarzy w instrukcji 
„BIV Instrukcja nr 1.04 – Kamień naturalny w obszarach 
mokrych z uszczelnieniami zespolonymi (AIV)”, wydanie 
marzec 2012, bardzo szczegółowo wskazuje, na co należy 
zwracać uwagę przy projektowaniu i wykonaniu łazienek, 
wykończonych okładzinami z kamienia naturalnego. 

Łazienka z posadzką z kamienia naturalnego.

Kamień naturalny na podłogach 
w łazienkach „bez barier”

Spadek 
w %

Obróbka 
powierzchni

Właściwości 
kamienia 

naturalnego

1,0 – 2,0 drobno szlifowane,
drobno szczotkowane

kamienie twarde
i wapienie 
o dużej gęstości

1,5 – 2,5 drobno szlifowane,
drobno szczotkowane

wapienie, 
piaskowce

1,5 – 2,5 grubo szlifowane, grubo 
szczotkowane, frezowane

twarde i miękkie 
kamienie

1,5 – 2,5 płomieniowane i drobno 
szczotkowane, piaskowa-
ne i drobno szczotkowane

twarde i miękkie 
kamienie

1,5 – 3,0 płomieniowane, 
piaskowane

twarde i miękkie 
kamienie

Zalecenia dotyczące wymaganych spadków, 
z uwzględnieniem obróbki powierzchni 
okładziny kamiennej

Uszczelnienia zespolone pod płytki i płyty:
- w postaci płynnej 

• na bazie dyspersji polimerowych 
• zaprawy cementowe, modyfikowane tworzywami 

sztucznymi 
• na bazie żywic reaktywnych
• mostkujące rysy, mineralne zaprawy uszczelniające
• uszczelnienia w formie mat
• uszczelnienia z płyt

Okładziny z kamienia naturalnego dzięki nowym rozwiązaniom 
technologicznym można łatwiej obrabiać powierzchniowo. 
W przeznaczeniu pod natryski nabiera to znaczenia z uwagi na 
użytkowanie „bosą stopą”, które musi iść w parze z oczekiwa-
nym poczuciem komfortu oraz bezpieczeństwem.
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Posadzka natrysku, po wielokrotnym użyciu, z widocznymi przebawieniami 
kamienia naturalnego wzdłuż pionowej krawędzi odpływu liniowego.

Kamień naturalny na podłogach 
w łazienkach „bez barier” 

Wymieniona wyżej instrukcja zawiera także wskazówki 
dotyczące wykonywania spadków i właściwej obróbki 
powierzchniowej okładzin kamiennych.

Nowo realizowane łazienki coraz częściej projektowane 
są jako pomieszczenia bez barier, gdzie posadzka pod 
prysznicem (z odpowiednim spadkiem) zlicowana jest 
z posadzką pozostałej części łazienki. Woda w obszarze 
natrysku jest odprowadzona poprzez odpływ punktowy lub 
liniowy. Zastosowanie w tym miejscu kamienia naturalnego 
naraża go na stałe działanie wody i wilgoci. Aby zapobiec 
trwałemu przebarwieniu kamienia, już na etapie projek-
towania należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego 
elementu odwadniającego. 

Odpływy podłogowe punktowe oraz liniowe ze szczel-
nym obramowaniem przy ruszcie, zapobiegającym odpro-
wadzeniu wody, która mogłaby zalegać pod okładziną, 
nie powinny być stosowane w przypadku okładziny kamien-
nej. Woda zalegając pod okładziną, bez możliwości odpływu 
spiętrza się na uszczelnieniu, przy krawędzi niewłaściwie 
dobranego odpływu. Okładzina kamienna nasiąka i ulega 
przebarwieniu. 

Aby zapobiec powstawaniu ciemnych plam na kamien-
nej posadzce łazienki bez barier, należy dobierać takie 
odwodnienia liniowe, które umożliwiają odbiór wody także 
z poziomu uszczelnienia. 

Poniżej przedstawiamy systemy kilku producentów, które 
spełniają ten wymóg. Kołnierze montażowe tych odpływów 
skutecznie zostały połączone z uszczelnieniami zespolonymi 
Sopro. 

Test: spiętrzająca się woda przy pionowej krawędzi odpływu na posadzce 
natrysku.

Test: po pewnym czasie na okładzinie kamiennej pojawiają się różnice 
tonalne.
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Odpływ liniowy zlicowany z górną powierzchnią jastrychu pokrytego usz-
czelnieniem zespolonym. 

Uszczelnienie zespolone zabezpiecza podłoże wraz z górną krawędzią 
odpływu. Woda może być odprowadzana bez przeszkód. Dostępność 
różnych systemów odpływów liniowych pozwala na szeroki zakres 
możliwości projektowania. 

System Proline

System Dallmer

Odpływ ścienny pozwala na łatwe połączenie z uszczelnieniem zespolonym. 
Także w tym przypadku woda ma możliwość swobodnego odpływu. 

Również w tym przypadku wilgoć znajdująca się pod okładziną może być 
w łatwy sposób odprowadzona do odpływu.

System Tece System Geberit

Odpływ liniowy z perforowaną ramą rusztu, osadzoną na uszczelnieniu 
zespolonym, łatwe odprowadzenie wilgoci z poziomu uszczelnienia.

System Gutjahr

Kamień naturalny na podłogach 
w łazienkach „bez barier”

Uszczelnienie zespolone nanoszone jest na uszczelkę zintegrowaną 
z górną krawędzią odpływu liniowego, przyklejoną do podłoża na tym 
samym uszczelnieniu. Ruszt montowany jest po wykonaniu okładziny 
kamiennej, łatwe odprowadzenie wilgoci z poziomu uszczelnienia.

System Schlüter
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Kamień naturalny na podłogach 
w łazienkach „bez barier”

Uszczelnienia zespolone

Sopro DF 10®

Design Fuga Flex 1-10 mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa, o klasyfikacji CG2 WA zgodnie z normą PN-EN 13888, o trwałych 
barwach, 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 oddziaływa-
nie wilgoci. Dzięki efektowi perlenia oraz zastosowaniu technologii Hydrodur® fugę cechuje zwiększona odporność na przenika-
nie wody i zabrudzenia. Również do stosowania na tarasach i balkonach, na podłogach ogrzewanych oraz do fugowania cienkich 
płytek i płyt (≤ 4 mm). Nadaje się także do basenów kąpielowych, jednak w tych obszarach szczególnie zalecamy fugi wysoko-
wytrzymałe Sopro TF+ i Sopro TFb lub epoksydowe Sopro FEP plus.

Sopro No.1 996
Wysokoelastyczna odkształcalna zaprawa 
klejowa biała S1

Biała, wysokoelastyczna, odkształcalna, cemento-
wa zaprawa klejowa, wzbogacona tworzywem 
sztucznym do przyklejania i mocowania okładzin 
ceramicznych i z kamienia naturalnego. Klasy-
fikacja C2 TE S1 zgodnie z normą PN-EN 12004. 
Zabezpiecza przed przebarwieniami, wykwitami 
i plamami. Zawartość białego cementu zmniejsza 
ryzyko powstania przebarwień. Również do sto-
sowania na podłogach i ścianach ogrzewanych 
oraz na uszczelnienia zespolone.

Sopro DSF® 523
Elastyczna zaprawa uszczelniająca, jedno-
składnikowa

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczel-
niająca do wytworzenia elastycznych powłok, nie 
przepuszczających wody i mostkujących pęknię-
cia. Jako uszczelnienie zespolone balkonów, tara-
sów, natrysków, pralni, toalet, basenów. Do 
uszczelnienia istniejących, trwałych, nośnych 
okładzin z płytek ceramicznych na balkonach
i tarasach (metodą „płytka na płytkę”). Jako 
uszczelnienie od wewnątrz w zbiornikach wody 
użytkowej do 4 m głębokości. Do stosowania na 
powierzchniach o obciążeniu wodą klas W0-I do 
W3-I wg DIN 18534.

Sopro AEB® 640 
Mata uszczelniająco-odcinająca 

Cienkowarstwowa, wodoodporna, mostkująca 
rysy mata uszczelniająco-odcinająca, obustronnie 
pokryta specjalną warstwą flizeliny, która umożli-
wia przyklejenie jej za pomocą cementowych 
zapraw klejowych. Do niezawodnego, szybkiego 
i elastycznego uszczelnienia oraz redukcji naprę-
żeń, występujących pomiędzy podłożem a okła-
dziną na powierzchniach ścian i podłóg, przezna-
czonych do wykończenia za pomocą płyt i płytek 
ceramicznych oraz z kamienia naturalnego 
w łazienkach, natryskach i pomieszczeniach 
mokrych. Łączenie mat na zakładkę lub krawędzi 
z wykorzystaniem taśm i uszczelek Sopro AEB®

wykonuje się przy użyciu Sopro Racofix® RMK 
818, Sopro FDK 415, Sopro Racofix® WB 588 lub 
Sopro TDS 823.

Szczególnie nadaje się jako szybki wariant 
uszczelnienia w przypadku pilnych realizacji 
budowlanych. Do stosowania na powierzchniach 
o obciążeniu wodą klas W0-I do W2-I oraz W3-I 
wg DIN 18534.

Sopro FKM® Silver
Multifunkcyjna,wysokoelastyczna, 
odkształcalna, srebrna zaprawa klejowa S1

Multifunkcyjna (technologia „4 w 1”), wydajna, 
cementowa, srebrno-szara, szybkowiążąca 
zaprawa klejowa, ulepszona zwiększonym dodat-
kiem tworzyw sztucznych i trasu reńskiego, do 
przyklejania ściennych i podłogowych okładzin 
ceramicznych, szczególnie do jasnych, wrażli-
wych na odkształcenia okładzin z kamienia natu-
ralnego na wszystkich podłożach. Klasyfikacja C2 
FT S1 zgodnie z normą PN-EN 12004. Do wielko-
formatowych płyt gresowych na ścianach i podło-
gach. Na balkony i tarasy. Również do stosowa-
nia na podłogach i ścianach ogrzewanych oraz na 
uszczelnienia zespolone. Bardzo dobrze urabialna 
i plastyczna, przy zachowaniu stabilnej kon-
systencji. Dzięki szybkiemu i wysokokrystaliczne-
mu wiązaniu wody niezawodna w terminowych 
pracach budowlanych.

Sopro FDF 525
Folia w płynie

Wysokoelastyczna, mostkująca rysy, jedno-składni-
kowa, płynna powłoka z tworzyw sztucznych, bez 
rozpuszczalników. Jako uszczelnienie zespolone 
ścian i podłóg wykładanych płytkami i płytami 
przed wodą działającą bez ciśnienia w obciążo-
nych wilgocią pomieszczeniach np. łazienkach, 
natryskach, pralniach itp. Do stosowania na 
powierzchniach o obciążeniu wodą klas W0-I 
i W1-I (ściana/podłoga) oraz W2-I (ściana). 

Zaprawa fugowa 

Zaprawy klejowe  

C2 TE S1 C2 FT S1

Sopro DF 10
Design Fuga Flex 1-10 mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa, o klasyfikacji CG2 WA zgodnie z normą PN-EN 13888, o trwałych 
barwach, 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 oddziaływa
nie wilgoci. Dzięki efektowi perlenia oraz zastosowaniu technologii Hydrodur
nie wody i zabrudzenia. Również do stosowania na tarasach i balkonach, na podłogach ogrzewanych oraz do fugowania cienkich 
płytek i płyt (≤ 4 mm). Nadaje się także do basenów kąpielowych, jednak w tych obszarach szczególnie zalecamy fugi wysoko
wytrzymałe Sopro TF+ i Sopro TFb lub epoksydowe Sopro FEP plus.

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

bardzo niski poziom

em
is
ji
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Obok uregulowanej normą metody cienkowarstwowej 
(grubość warstwy zaprawy 1-5 mm) w ciągu ostatnich 
lat układanie kamienia naturalnego metodą średniowar-
stwową zyskało na popularności.

Szczególnie przy układaniu wielkoformatowych płyt 
z kamienia naturalnego, gdy różnice grubości płyt są 
niewielkie, zastosowanie metody średniowarstwowej jest 
bardzo korzystne. Grubość warstwy zaprawy średniowar-
stwowej wynosi 5-20 mm.

Różne odmiany zapraw pozwalają na niezawodne ułoże-
nie prawie każdego kamienia naturalnego. Są to zarówno 
normalnie wiążące, jak i szybkowiążące oraz wyprodu-
kowane na bazie białego cementu zaprawy średniowar-
stwowe.Układanie kamienia naturalnego metodą średniowarstwową na zaprawie 

Sopro TR 414.

1 Podkład gruntujący
Sopro GD 749

2 Zaprawa klejowa 
Kamień ciemny: Sopro TR 414

3 Fuga elastyczna Sopro DF 10®

N Okładzina z kamienia 
naturalnego 

U Podłoże betonowe / jastrych 
cementowy

Metoda średniowarstwowa 

N 3

U 1 2 
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Metoda średniowarstwowa  

Sopro TR 414 
(Wysokoelastyczna, 

szara, zawierająca tras, 
cementowa zaprawa 
średniowarstwowa)

   Sopro GD 749

 Wysokie obciążenie

 Zalecenia

Sopro TF+ 

Sopro 
MarmorSilicon

Podkład gruntujący   

Warstwa kontaktowa  

Warstwa grzebieniowa 

Zaprawa fugowa 

Struktura systemu

Spoinowanie

Sopro DF 10®Sopro DF 10®

C2 TE

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień 6.4

Systemy drenażowe w obszarach zewnętrznych 

Aby zabezpieczyć okładziny zewnętrzne przed uszkodze-
niami wywołanymi oddziaływaniem wody i mrozu, zale-
camy układanie ich na zaprawie drenażowej. Szybkie 
odwodnienie konstrukcji minimalizuje wystąpienie wykwi-
tów i przebarwień na okładzinie kamiennej. Zastosowanie 
zaprawy drenażowej Sopro DM 610, dzięki specjalnie 
dobranemu, jednolitemu uziarnieniu kruszywa, zapewnia 
bardzo wysoką wodoprzepuszczalność, która umożliwia 
szybkie odprowadzenie wody do warstwy uszczelnienia 
(np. Sopro DSF® 523), a odpowiednio porowata struktura 
zapewnia odporność na mróz. 

Dla podłoży w obszarach zewnętrznych należy zaprojek-
tować i wykonać spadek 1,5-3 %, a zaprawę drenażową 
stosować w połączeniu z matą drenażową Sopro DRM 653. 

Dla zapewnienia skutecznego efektu drenażowego zaprawę 
Sopro DM 610 należy stosować w co najmniej minimalnych 
zalecanych grubościach warstwy, adekwatnie do zaprojek-
towanego zastosowania.

Większe grubości warstwy (> 60 mm), przy użyciu zaprawy 
drenażowej nie stanowią problemu. Poprzez brak drobnych 
frakcji kruszywa i niemal zerowemu podciąganiu kapi-
larnemu nie dochodzi do powstania skurczu i deformacji 
powierzchni. 

Zgodnie z wytycznymi ZDB „Okładziny zewnętrzne. 
Konstrukcje okładzinowe z płytek i płyt na zewnątrz.” 
(wydanie 07.2008) ze względów konstrukcyjnych mini-
malna grubość warstwy zaprawy drenażowej, rozkładającej 
obciążenia (jastrych) powinna wynosić co najmniej 50 mm. 

Jeśli obciążenia użytkowe są wyższe, np. ruch kołowy, 
grubość zaprawy należy odpowiednio dobrać, korzystając 
z norm DIN 1991 i DIN 18560-2.

Zaprawa drenażowa Sopro DM 610 może być sto-
sowana jako zaprawa do układania płyt lub przy 
odpowiedniej grubości, do wykonania warstwy 
rozkładającej obciążenia (o grubości co najmniej 
50 mm*) jako jastrych na warstwie rozdzielającej, jako 
jastrych pływający lub związany z podłożem (o grubości 
co najmniej 20 mm*). Dzięki specjalnej recepturze (spe-
cyficzna krzywa przesiewu) zaprawa skutecznie ogra-
nicza szkody wywołane przez wodę, jak np. wykwity 
i uszkodzenia mrozopochodne.

Układanie

Na zaprawie drenażowej można układać kamienie naturalne 
metodą grubowarstwową lub potraktować ją jak typowy 
jastrych, na którym okładzina zostanie ułożona metodą cien-
kowarstwową.

Stosując zaprawę Sopro DM 610 metodą grubowarstwową 
należy ją zagęścić, wyrównać, a przed ułożeniem jako pod-
kład przyczepny na spód płyty zastosować podkład przy-
czepny Sopro HSF 748. 

W przypadku układania płyt kamiennych metodą cienko-
warstwową należy najpierw wykonać zaprawę drenażową 
w warstwie o grubości co najmniej 50 mm, a do układa-
nia płyt przystąpić po upływie 3-4 dni. Wówczas zalecane 
jest naniesienie pełnopowierzchniowej warstwy kontaktowej 
Sopro No.1 400 extra lub Sopro FKM® Silver na spód płyty i 
następnie przyklejenie jej do jastrychu drenażowego. Ma to 
tę zaletę, że powierzchniowa porowatość zaprawy drenażo-
wej zostaje zachowana.

*W zależności od stopnia obciążenia ruchem należy zwiększyć grubość. 

System drenażowy układania kamienia naturalnego
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Systemy drenażowe w obszarach zewnętrznych (balkon/taras)

Rozwinięcie maty drenażowej na uszczelnieniu zespolonym pod układany 
kamień naturalny na zaprawie drenażowej.

Zaprawa drenażowa Sopro DM 610 z matą drenażową na uszczel-
nieniu zespolonym (konstrukcja jastrychu drenażowego)

1 Zaprawa uszczelniająca Sopro DSF® 523 
(dwie warstwy)

2 Fuga elastyczna Sopro FL plus

3 Zaprawa drenażowa Sopro DM 610

4 Warstwa kontaktowa Sopro HSF 748

5 Ukształtowanie spadku Sopro RAM 3®

6 Mata drenażowa Sopro DRM 653 

B Beton

N Kamień naturalny

5 B16

N 23 4

System drenażowy układania kamienia naturalnego
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Zalecenia

Sopro DM 610 Sopro DM 610

Sopro FKM® Silver Sopro MEG 667 
Silver

 Sopro DSF® RS 623  Sopro DSF® 523 Sopro TDS 823 Sopro DRM 653

 Układanie metodą
 „mokre na mokre”

Układnie na związanej 
warstwie nośnej

C2 FT S1 C2 EF S2

Sopro MarmorSilicon 

Struktura systemu       

Zaprawa fugowa 

1.warstwa uszczelnienia  

2.warstwa uszczelnienia 

Mata drenażowa    

Zaprawa drenażowa

Warstwa kontaktowa

(nanoszona na spód płyty)

Konstrukcja na bazie jastrychu drenażowego

    Sopro DF 10®

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Sopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

C2 E S2

Sopro HSF 748 Sopro MEG 667 
Silver

6.4

Sopro DM 610

CT C25 F4CT C25 F4
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Praca z zaprawą drenażową

Zastosowanie: jako jastrych drenażowy pod układanie okładzin metodą cienkowarstwową

1 Mieszanie zaprawy drenażowej w betoniarce przeciwbieżnej 
lub pompą do jastrychów.

3 Wykonanie warstwy drenażowej Sopro DM 610 jako jastrych 
o jednakowej grubości (zapewnia prawidłowy rozkład obciążeń).

4 Zaprawa drenażowego po związaniu, o otwartej, wodoprzepusz-
czalnej strukturze.

5 Naniesienie zaprawy klejowej cienkowarstwowej na spód płytki 
kamiennej. 

6 Układanie płytek kamiennych (z naniesioną warstwą zaprawy 
klejowej cienkowarstwowej) na związanym jastrychu drenażowym,
warstwie rozdzielającej obciążenia.

2 Osadzenie prowadnic.

6.4
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Sposób wykonania: ułożenie okładzin na warstwie drenażowej metodą grubowarstwową

1 Przygotowanie zaprawy drenażowej Sopro DM 610 w betoniarce 
wolnospadowej.

3 Naniesienie zaprawy kontaktowej Sopro HSF 748 na spód płyty 
kamiennej.

5 Rozkładanie zaprawy drenażowej Sopro DM 610 pod płyty 
wielkoformatowe, układane metodą grubowarstwową.

6 Ciężkie płyty wielkoformatowe układane są przy użyciu specjalnego 
urządzenia. Wcześniej na spód płyty została nałożona zaprawa 
kontaktowa Sopro HSF 748. 

4 Ułożenie płyty kamiennej na warstwie drenażowej zaprawy 
grubowarstwowej, dobicie gumowym młotkiem.

2 Wyłożenie i rozprowadzenie zaprawy drenażowej Sopro DM 610 
do układania płyt kamiennych  metodą „mokre na mokre”.

Praca z zaprawą drenażową 

6.4
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Schody zewnętrzne

Okładziny kamienne na zewnętrznych schodach, podestach, 
spocznikach narażone są na przebarwienia oraz wykwity 
na skutek działania zalegającej wody. Z tego względu
i w tym zastosowaniu idealnie sprawdza się zaprawa 
o właściwościach drenażowych Sopro DM 610. 

Oddziałująca na okładzinę woda przesącza się przez 
zaprawę drenażową do warstwy uszczelnienia. 

Ważne: poniżej najniższego stopnia musi być zaplano-
wana możliwość odbioru wody (warstwa żwiru itp.). 
Ta warstwa drenażowa musi mieć grubość 3 cm, aby 
zapewnić wystarczający przepływ wody. 

1 Ukształtowanie spadku Sopro 
RAM 3®

2 Uszczelnienie zespolone 
np. Sopro DSF® 523

3 Zaprawa o właściwościach drena-
żowych Sopro DM 610

4 Zaprawa kontaktowa np. Sopro 
FKM® Silver/Sopro HSF 748

N Okładzina z kamienia naturalnego

4 32 N1

System drenażowy układania kamienia naturalnego

Powierzchnia tarasu odwadniana przez bieg schodów. 
W rezultacie powstają zabrudzenia i przebarwienia. 

6.4



303

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień

Schody zewnętrzne

Aby zapobiec wypływaniu wody z zaprawy drenażowej na 
boczne powierzchnie schodów i powstawaniu zabrudzeń, 
przed pracami uszczelniającymi, na krawędziach należy 
nakleić odpowiedniej wysokości pasy wycięte z płyt XPS 
(zawsze ok. 1 cm cieńsze niż grubość używanej następnie 
zaprawy do układania).

Pasy XPS przykleić na kleju montażowym Sopor Racofix®

RMK 818. Po utwardzeniu kleju pasmo zostaje obro-
bione uszczelnieniem zespolonym, zastosowanym na całej 
powierzchni biegu schodowego (Sopro DSF® 523/423). 
Woda nie wypływa dzięki temu na boki i przez zaprawę 
drenażową spływa do dolnej warstwy odwadniającej. 

1 Uszczelnienie
zespolone 
Sopro DSF® 523/423

2 Zaprawa 
o właściwościach 
drenażowych 
Sopro DM 610

3 Zaprawa
kontaktowa np.
Sopro FKM® Silver / 
Sopro No.1 400 extra

N Okładzina z kamienia 
naturalnego

P Tynk z siatką zbrojącą 

TL Bieg schodów

ST Pasy z płyty XPS

Woda wypływająca na boczne powierzchnie schodów powoduje 
uszkodzenia i nieestetyczne zabrudzenia. 

Bieg schodów z przygotowaną, ukształtowaną krawędzią.

Bieg schodów z bocznym wyrobieniem krawędzi.

1

TL

ST

System drenażowy układania kamienia naturalnego

Przekrój warstw.

P

ST

3 3N 2 1

6.4
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Układanie kamienia naturalnego na schodach metodą „mokre na mokre”

Praca z zaprawą drenażową 

1 Ukształtowanie spadku na stopniach przy pomocy szpachli 
Sopro RAM® 3.

2 Naniesienie podkładu przyczepnego, elastycznego z trasem 
Sopro HSF 748 na uszczelnienie zespolone jako warstwy
kontaktowej dla zaprawy drenażowej Sopro DM 610.

3 Przygotowanie okładziny do osadzenia poprzez naniesienie na jej 
spodnią stronę podkładu przyczepnego Sopro HSF 748.

4 Osadzenie podstopnicy na zaprawie drenażowej Sopro DM 610.

5 Warstwa zaprawy drenażowej przygotowana do osadzenia 
stopnicy.

6 Gotowy stopień, ułożony na zaprawie drenażowej Sopro DM 610.  

6.4
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Zaprawy klejowe/zaprawy do układania okładzin o bardzo niskim poziomie emisji

Zaprawy fugowe o bardzo niskim poziomie emisji

Sopro FKM® Silver  Sopro TR 414                           

Struktura systemu

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro No. 1 996                        

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Systemy produktów Sopro 
dla budownictwa zrównoważonego

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro MarmorSilicon     Sopro DF 10®

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

Sopro FL plus

bardzo niski pozio
m

em
is
ji

bardzo niski pozio
m

em
is
ji
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Notatki
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Jastrychy i konstrukcje podłogowe 7 

Podstawy

Norma PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz 
materiały do ich wykonywania – Materiały – właści-
wości i wymagania. 

Norma zawiera zharmonizowane definicje, oznaczenia 
i wymagania dotyczące materiałów przeznaczonych do 
wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz obiek-
tów budowlanych.

Niemiecka norma DIN 18560 Jastrychy w budownic-
twie

Norma opisuje różne warianty wykonania jastrychów, zależ-
nie od układu warstw/konstrukcji, przewidywanych obcią-
żeń oraz zastosowanych spoiw, przy czym niezmiennie 
opiera się na oznaczeniach, właściwościach i wymaganiach 
zdefiniowanych w nadrzędnej normie PN-EN 13813.

Norma unijna PN-EN 13813 określa jednolite (zharmonizowane) sposoby oznaczania rodzaju i parametrów zapraw 
jastrychowych. Zapewnia to łatwą identyfikację ich cech i właściwy dobór.

PN-EN 13813 Oznaczenia normowe jastrychów (wg rodzaju spoiwa)

Jastrych poprzednio obecnie

Jastrych cementowy ZE CT
Cementitious screed

Jastrych anhydrytowy
(na bazie siarczanu wapnia)

AE CA
Calcium sulfat screed

Jastrych magnezjowy ME MA
Magnesit screed

Jastrych asfaltowy GE AS
Mastic asphalt screed

Jastrych na bazie żywic syntetycznych – SR
Synthetic resin screed

Przy planowaniu i wykonywaniu jastrychów/podkładów podłogowych istotne jest uwzględnienie następujących norm:
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Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie zapraw jastrychowych

PN-EN 13813  Oznaczenia normowe jastrychów (parametry wytrzymałościowe)

Podstawy

Oznaczenie wytrzymałości na zginanie zapraw jastrychowych

Przykłady znakowania jastrychów

C = Wytrzymałość na ściskanie 

F = Wytrzymałość na zginanie

A = Odporność na ścieranie na tarczy Böhme’go

RWA = Odporność na ścieranie przy nacisku koła 

AR = Odporność na ścieranie BCA

SH = Twardość powierzchni

IC = Twardość podkładów asfaltowych badana na kostkach 

IP = Twardość podkładów asfaltowych badana na płytkach

RWFC = Odporność na nacisk koła podkładu z posadzką 

E = Moduł sprężystości 

B = Przyczepność 

IR = Odporność na uderzenia 

Klasa C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Wytrzymałość 
na ściskanie   
[N/mm²]

5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Klasa F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Wytrzymałość 
na zginanie   
[N/mm²]

1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

CT – C25 – F4 
Wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie 4 N/mm²

Jastrych cementowy

CA – F4 – S40
Wytrzymałość na zginanie 4 N/mm²

Jastrych pływający o grubości warstwy min. 40 mm

Jastrych anhydrytowy

CT – F4 – S70 – H45

Wytrzymałość na zginanie 4 N/mm²

Jastrych pływający o grubości warstwy min. 70 mm

Jastrych ogrzewany, o grubości warstwy min. 45 mm 
nad rurką grzejną

Jastrych cementowy

1.

2.

3.
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Jastrychy zespolone

1. Jastrychy zespolone (DIN 18560-3)

Jastrychy zespolone są opisane w niemieckiej normie 
DIN 18560-3. Przy wyborze grubości należy zastosować się 
do zaleceń normy DIN 18560-1.

Z powodów techniczno-wykonawczych grubość jastrychu 
nie powinna być mniejsza niż trzykrotność największego 
ziarna kruszywa (należy sprawdzić dane producenta).

W przypadku jastrychów asfaltowych należy zachować 
minimalną grubość warstwy 20 mm.

Jastrychy zespolone anhydrytowe, na bazie żywic syntetycz-
nych, magnezjowe i cementowe, można nakładać bez pro-
blemów do grubości 50 mm, a jastrychy asfaltowe do 
40 mm. W przypadku grubszych jastrychów należy wziąć 
pod uwagę krzywą przesiewu kruszywa oraz zalecenia pro-
ducenta, a technologia wbudowania musi przewidywać 
zagęszczenie warstwowe.

Uwaga: grubość jastrychu zespolonego nie jest wyznaczni-
kiem odporności na obciążenia, ponieważ zespolenie jastry-
chu z podłożem nośnym zapewnia przenoszenie wszelkich 
obciążeń statycznych i dynamicznych.

Dla trwałości jastrychu zespolonego decydujące znaczenie 
ma właściwe przygotowanie podłoża (mechanicznie metodą 
piaskowania lub przez frezowanie) oraz zastosowanie 
odpowiednich preparatów sczepnych, które z reguły należy 
nakładać metodą „mokre na mokre”.

Wytrzymałość jastrychów zespolonych jest zależna od spo-
sobu wykorzystania i musi być dopasowana do rodzaju 
obciążenia. Należy spełnić poniższe wymogi minimalne.

Wykonywanie jastrychu zespolonego: praca metodą „mokre na mokre” 
tj. wykładanie zaprawy jastrychowej na świeżą zaprawę sczepną.

Jastrych zespolony: trwałe zespolenie z podłożem dzięki zastosowaniu 
właściwej zaprawy sczepnej.

Piaskowanie powierzchni betonu w celu uzyskania podłoża o optymalnej 
przyczepności, pod kolejne warstwy wykończeniowe.Rodzaj zaprawy 

jastrychowej
Klasa wytrzymałości na 
zginanie lub klasa twardości 
wg PN-EN 13813,
przy zastosowaniu

z okładziną bez okładziny

Jastrych anhydrytowy
Jastrych na bazie żywic 
syntetycznych
Jastrych magnezjowy
Jastrych cementowy

≥ C20–F3
≥ C20–F3

≥ C20–F3
≥ C20–F3

≥ C25–F4
≥ C25–F4

≥ C25–F4
≥ C25–F4

Jastrych asfaltowy
– do pomieszczeń 

ogrzewanych
– do pomieszczeń 

nieogrzewanych 
i na zewnątrz 

– do chłodni  

≥ IC 10 lub IC 15

≥ IC 15 lub IC 14

≥ IC 40 lub IC 100



312

Jastrychy i konstrukcje podłogowe7.1

Rekomendacja produktu:Podkład przyczepny pod jastrych zespolony
Metoda „mokre na mokre”

Dodatkowo:

Jastrychy zespolone

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

Zastosowanie: jastrychy zespolone i jastrychy 
na małych powierzchniach np. stopnie scho-
dów, cokoły, zwieńczenia murów. Przy wysokich 
obciążeniach (np. dno basenu kąpielowego). 

Sopro EPG 1522 
Epoksydowy podkład gruntujący
Dwuskładnikowy preparat na bazie płynnej 
żywicy epoksydowej.

Zastosowanie:  jastrychy zespolone i jastrychy 
na małych powierzchniach np. stopnie schodów, 
zwieńczenia murów, modelowanie górnej kra-
wędzi basenów. Przy wysokich obciążeniach 
(np. dno basenu kąpielowego).

Sopro HFS 748
Zaprawa sczepna elastyczna
Elastyczna, cementowa zaprawa przyczepna.

Zastosowanie: jastrychy zespolone o dużych 
powierzchniach przy normalnych i wysokich 
obciążeniach.

Świeża zaprawa jastrychowa nałożona na świeży podkład przyczepny 
Sopro HSF 748, czyli metodą „mokre na mokre”.

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa pozwala na wytworzenie odpowied-
niego podkładu przyczepnego pod jastrych, metodą „mokre a mokre”.

Nakładanie podkładu epoksydowego Sopro 
EPG 1522 jako mostka sczepnego pod zapra-
wę jastrychową.

Nakładanie zaprawy jastrychowej Sopro 
Rapidur® M5 metodą „mokre na mokre” na 
zalecany preparat gruntujący Sopro EPG 
1522.

Epoksydowy podkład przyczepny pod jastrych 
zespolony.

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa pozwala na wytworzenie odpowied

C2 TE S1
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Jastrychy na warstwie oddzielającej

* Należy uwzględnić dane producenta lub normę Eurokod 1 PN-EN 1991 
w zakresie obciążeń użytkowych.

Jastrych na warstwie oddzielającej, dodatkowo taśma dylatacji brzegowej, 
niezbędna wzdłuż wszystkich przegród pionowych (ścian, słupów, itp.).

Zaprawa jastrychowa naniesiona na warstwę oddzielającą z folii. 
Po zagęszczeniu wykonany jastrych nie będzie połączony z podłożem.

Rodzaj zaprawy
jastrychowej 

Klasa wytrzymałości na zginanie 
lub klasa twardości wg PN-EN 
13813, przy zastosowaniu

z okładziną bez okładziny

Jastrych anhydrytowy
Jastrych na bazie żywic 
syntetycznych
Jastrych magnezjowy
Jastrych cementowyh

≥ F4
≥ F7

≥ F4
≥ F4

≥ F4
≥ F7

≥ F7
≥ F4

Jastrych asfaltowy
- do pomieszczeń 

ogrzewanych
- do pomieszczen 

nieogrzewanych 
i na zewnątrz

- do chłodni

≥ IC 10 lub IC 15

≥ IC 15 lub IC 40

≥ IC 40 lub IC 100

2. Jastrychy na warstwie oddzielającej       
(DIN 18560-4)

Jastrychy na warstwie oddzielającej zostały opisane w nie-
mieckiej normie DIN 18560-4. Przy wyborze grubości należy 
zastosować się do zaleceń normy DIN 18560-1. Grubość 
warstwy jest ponadto uzależniona od spoiwa i przewidywa-
nych obciążeń użytkowych.

Grubości minimalne:

Jastrychy z żywic syntetycznych* 15 mm
Jastrychy asfaltowe* 25 mm
Jastrychy anhydrytowe i magnezjowe* 30 mm
Jastrychy cementowe* 35 mm

Uwaga:
Ze względu na to, że jastrych na warstwie oddzielającej, nie 
tworząc monolitycznego połączenia z podłożem, musi przy-
jąć pewne siły rozciągające, podane grubości są wymaganymi 
grubościami minimalnymi. Wytyczne ZDB „Okładziny na 
jastrychu cementowym” i „Okładziny na jastrychu anhydryto-
wym” wskazują na to, że w przypadku tych jastrychów 
w połączeniu z okładziną ceramiczną muszą być przestrze-
gane ich minimalne grubości. Dla normalnych obciążeń 
powierzchni mieszkalnych (obciążenie użytkowe ≤ 2 kN/m2) 
jastrychy cementowe powinny posiadać minimalną grubość 
45 mm, jastrychy anhydrytowe (tradycyjne) 45 mm, a jastry-
chy anhydrytowe płynne min. 40 mm. Podane wartości 
należy uwzględnić przy projektowaniu jastrychów na war-
stwie oddzielającej w połączeniu z okładziną ceramiczną.

Trwałość jastrychu wykonanego na warstwie oddzielającej 
zależy od obciążeń użytkowych. Z tego względu należy kiero-
wać się poniższymi wymaganiami minimalnymi w zakresie 
wytrzymałości na zginanie:
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3. Jastrychy na warstwie izolacji termicznej 
(jastrych pływający DIN 18560-2)

Grubość jastrychów na warstwie izolacji termicznej, zgodnie 
z niemiecką normą DIN 18560-2, jest zależna od 
użytego spoiwa, przewidywanych obciążeń użytkowych 
i wykończenia powierzchni.

Tak więc zgodnie z tabelą 1 normy (odciążenia do 2 KN/m²) 
„Jastrychy w połączeniu z okładzinami ceramicznymi” 
stosuje się następujące grubości:

Jastrychy cementowe* min. 45 min
Jastrychy anhydrytowe (konwencjonalne)* min. 45 min
Jastrychy anhydrytowe płynne* min. 40 min

Uwaga:
Przy niskiej minimalnej grubości należy wykonać test jastry-
chu na nośność i odkształcenie.
Przy wyższych obciążeniach użytkowych, niezbędne grubo-
ści jastrychów podane są w tabelach 2-4 normy DIN 18560-
2.

Tabela 2: obciążenie skupione 2,0 kN, 
obciążenie powierzchniowe ≤ 3 kN/m² 

Tabela 3: obciążenie skupione 3,0 kN, 
obciążenie powierzchniowe ≈ 4 kN/m² 

Tabela 4: obciążenie skupione 4,0 kN, 
obciążenie powierzchniowe ≈ 5 kN/m² 

Dalsze założenia obciążeniowe i definicja znajdują się 
w normie Eurokod 1 PN-EN 1991. Przy pomocy powyższych 
tabel można łatwo ustalić niezbędne grubości jastrychów. 
Nowa wersja normy Eurokod 1 PN-EN 1991 dzieli obciąże-
nia na skupione i powierzchniowe, przy czym obciążenia 
skupione mają większe znaczenie przy wymiarowaniu 
jastrychu. 

Jastrychy pływające i ogrzewane

* Należy uwzględnić dane producenta

Jastrych pływający, wykonany na warstwie izolacji termicznej, obowiązkowo 
zastosowana taśma dylatacji brzegowej przy przegrodzie pionowej. 

F

Q

DIN 1055

DIN 18560

Ustalenie grubości jastrychu na podstawie kombinacji 
obciążenia skupionego (F) i powierzchniowego (Q).

Jastrych pokryty płytkami, wykonany na warstwie izolacji termicznej.
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Jastrychy pływające i ogrzewane

Warstwy izolacji termicznej

Ściśliwość izolacji pod jastrychem zgodnie z normą DIN 
18560-2, w zależności od obciążenia użytkowego nie może 
przekraczać c ≤ 5 mm lub c ≤ 3 mm. Jedynie w tabeli 1 i 2 
dopuszczona jest ściśliwość c ≤ 5 mm. Jeżeli obciążenia się 
zwiększają (tabela 3 + 4), ściśliwość musi wynosić c ≤ 3 mm.

C = ściśliwość warstwy izolującej

W przypadku jastrychów asfaltowych stosuje się zazwyczaj 
maksymalną ściśliwość, wynoszącą c = 3 mm.

Uwaga: 
Przy kombinacji izolacji akustycznej i termicznej w jednej 
konstrukcji, na górze musi znajdować się izolacja o mniej-
szej ściśliwości. Materiały izolujące muszą całą powierzchnią 
przylegać do podłoża.

c

Maksymalna ściśliwość płyt izolacyjnych.

obciążenie

D2

D1

„bardziej twardy“

„bardziej miękkki“

Jeżeli tworzy się kombinacje izolacji termicznej i akustycznej, w górnej 
części powinien znajdować się materiał „twardszy”. 

Jastrychy na balkonach, tarasach, loggiach

Jeżeli w obszarach zewnętrznych na balkonach, tarasach itp. tworzy się warstwy rozkładające obciążenie, należy je wykonać 
zgodnie z wytycznymi ZDB „Okładziny zewnętrzne” z jastrychu cementowego (wg DIN 18560).

Zgodnie z wytycznymi ZDB „Okładziny zewnętrzne” zaleca się minimalną grubość jastrychu 50 mm (CT-F4). 
Patrz: rozdział 3.3 „Balkony i tarasy” i 6.4 „Konstrukcje drenażowe”.

Podwyższone obciążenia użytkowe należy zdefiniować zgodnie z normą Eurokod 1 PN-EN 1991, a przy pomocy tabel 1-4 
zawartych w DIN 18560-2 ustalić niezbędne grubości jastrychu. Również w tym przypadku, przy wymiarowaniu jastrychu, 
obciążenie skupione ma większe znaczenie niż powierzchniowe.
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4. Jastrych ogrzewany (jastrych pływający 
DIN 18560-2)

Jastrychy ogrzewane zgodnie z normą DIN 18560-2 dzieli się 
na 3 grupy, w zależności od sposobu wykonania.

Jastrychy pływające i ogrzewane

W wariancie wykonania A, grubości jastrychu podane 
w tabelach 1-4, zgodnie z normą DIN 18560-2, należy 
powiększyć o średnicę zewnętrzną elementu grzewczego. 

W klasie wytrzymałości na zginanie F4 pokrycie elementu 
grzewczego w przypadku jastrychów anhydrytowych wynosi 
min 40 mm*.

Przykład: 

1. Jastrych cementowy (CT-F4) d = 45 mm
     Element grzewczy D = 15 mm

➥ 60 mm łączna grubość jastrychu

2. Jastrych anhydrytowy (CAF-F4) d = 40 mm
     Element grzewczy D = 15 mm

➥ 55 mm łączna grubość jastrychu

W oparciu o inne wytrzymałości na zginanie (nie wymie-
nione w tabelach 1-4 DIN 18560-2) i odpowiednie zbadanie 
nośności/ugięcia itp., możliwe są inne grubości jastrychów. 
Jednak minimalna grubość pokrycia elementu grzewczego 
30 mm musi zostać zachowana**.

Jastrychy asfaltowe, które stosuje się do konstrukcji ogrze-
wanych muszą odpowiadać IC 10 (głębokość wnikania 
„twarda”) zgodnie z normą PN-EN 13813. Grubość należy 
wybrać w zależności od obciążeń użytkowych i normy DIN 
18560-2 cz. 3.2.2.

* W przypadku użycia okładzin ceramicznych i kamiennych.
** Należy uwzględnić dane producenta, względnie normę 

Eurokod 1 PN-EN 1991.
Konstrukcja podłogi ogrzewanej (sposób wykonania A) gotowa do 
ułożenia jastrychu.

Jastrych

Element grzewczy

Folia

Warstwa izolacji 
termicznej

Podłoże nośne

Sposób wykoania A

Jastrych

Folia
Element grzewczy
Warstwa izolacji 
termicznej
Podłoże nośne

Sposób wykonania B

Jastrych

Warstwa 
oddzielająca

Folia

Element 
grzewczy

Jastrych

Warstwa izolacji 
termicznej

Podłoże nośne

Sposób wykonania C
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Jastrychy pływające i ogrzewane 

Rysy skurczowe na jastrychu anhydrytowym powstałe podczas jego 
wysychania.

Ze względu na duże pola dylatacyjne oraz skurcze, powsta-
jące podczas schnięcia jastrychu, wilgotność resztkowa 
ogrzewanego jastrychu anhydrytowego w momencie ukła-
dania okładziny nie może przekroczyć 0,3%.

Montaż okładzin ceramicznych na jastrychach ogrzewanych 
w przeszłości kojarzyło się ze szkodami związanymi 
z pękaniem i odspajaniem się płytek. To sprawiło, że 
konieczne było stworzenie wytycznych „Koordynacja prac 
w przypadku ogrzewanych konstrukcji podłogowych”. 
Zgodnie z nimi należy stosować harmonogramy i protokoły 
przypisujące wykonanie konkretnych prac konkretnym 
osobom.

Oznaczanie wilgotności resztkowej urządze-
niem CM

Przy jastrychach pływających, nieogrzewanych i ogrzewa-
nych, oprócz zachowania odpowiednich wielkości pola 
dylatacyjnego, które zależy od spoiwa, należy ustalić wilgot-
ność resztkową dla jastrychu.

Jeśli wilgotność resztkowa nie została sprawdzona i okła-
dzina jest ułożona na wilgotnym jastrychu, najprawdopo-
dobniej w niedługim czasie od zakończenia robót okładzi-
nowych dojdzie do uszkodzeń okładziny. Odspojenia, rysy 
i pęknięcia oraz osiadanie mogą być następstwem zbyt 
dużej wilgotności jastrychu. 

Wilgotność resztkową mierzy się urządzeniem CM. Dla jastry-
chów cementowych musi wynosić maksymalnie 2,0%, a dla 
nieogrzewanych jastrychów anhydrytowych maks. 0,5%.

Przy projektowaniu i wykonawstwie ogrzewanych konstruk-
cji z jastrychu, należy stosować się do niemieckiej instrukcji 
Zrzeszenia Budowlanych „Koordynacja prac w przypadku 
ogrzewanych konstrukcji podłogowych”.

Pomiar wilgotności resztkowej urządzeniem CM. Próbkę pobiera się 
z całego przekroju jastrychu.



318

Jastrychy i konstrukcje podłogowe7.3

Jastrychy pływające i ogrzewane 

Aby móc dokładnie ocenić wilgotność resztkową konstrukcji 
ogrzewanych, należy odpowiednio rozmieścić miejsca 
pomiaru. Układ punktów pomiaru w jastrychu powinien być 
wykonany zgodnie z planem, przygotowanym przez ekipę 
montującą ogrzewanie. Miejsca te powinny zostać odpo-
wiednio oznaczone. Odległość punktu  pomiaru od rur 
grzewczych nie może być mniejsza niż 10 cm.
Aktualnie na rynku znajduje się wiele odpowiednich oznacz-
ników pomiarowych, które należy zamontować w jastrychu.

10 cm

Miejsce pomiaru

Wymagania dotyczące wilgotności podłoży ogrzewanych

 * Nie jest zalecane w połączeniu z jastrychem anhydrytowym. Dopuszcza się w razie konieczności, ale podłoże musi być zabezpieczone żywicą reaktywną.

Zaznaczenie miejsca pomiaru na ogrzewanym jastrychu celem uniknięcia uszkodzenia przy pomiarach urządzeniem CM.

Maksymalna dopuszczalna wilgotność jastrychu w % przy użyciu miernika CM 

Rodzaj 
nawierzchni

Jastrych cementowy 
Wartość wymagana (%) 

Jastrych anhydrytowy
Wartość wymagana (%)

ObBo1 Wykładziny elastyczne 1,8 0,3

ObBo2 Parkiet 1,8 0,3

ObBo3 Podłogi laminowane 1,8 0,3

ObBo4
Płytki ceramiczne – zaprawa grubowarstwowa*
Płytki ceramiczne/kamienie/ lastryko – zaprawa 
cienkowarstwowa 

3,0
2,0

-*
0,3
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Jastrychy pływające i ogrzewane

Oprócz określenia wilgotności resztkowej, kolejnym ele-
mentem oceny podłoża jest odczytanie w protokole grzew-
czym danych dotyczących wygrzewania wstępnego jastry-
chu i sprawdzenie go pod względem możliwości tworzenia 
się rys. Ogrzewanie podłogowe i jastrych testuje się tak 
zwanym wygrzewaniem wstępnym. Wygrzanie wstępne 
wykonywane jest zgodnie z normą PN-EN 1264 cz.4. 
Można je zastosować: 

• dla jastrychów cementowych po 21 dniach

• dla jastrychów anhydrytowych po 7 dniach 

•  dla jastrychów szybkowiążących (np. Sopro Rapidur® B5)  
po 3 dniach (patrz rozdział 11)

Wygrzewanie wstępne jest jedynie sposobem sprawdzenia 
konstrukcji i nie oznacza, że po jego zakończeniu wilgot-
ność resztkowa odpowiada wartościom wymaganym.
Pierwsze grzanie rozpoczyna się temperaturą +25oC, utrzy-
mywaną przez kolejne 3 dni. Następnie instalację ustawia 
się na temperaturę maksymalną, utrzymywaną przez okres 
przynajmniej czterech dni. Po upływie tego czasu ogrzewa-
nie należy wyłączyć, a przed rozpoczęciem układania płytek 
jastrych ostudzić.

Maksymalne temperatury grzania: 

Jastrychy cementowe = 55°C maksymalnie
Jastrychy anhydrytowe = 55°C maksymalnie
Jastrychy asfaltowe = 45°C maksymalnie

Podanych temperatur nie należy przekraczać

Jeżeli pomiar urządzeniem CM wykaże, że wilgotność reszt-
kowa nie została osiągnięta, możliwe jest wygrzewanie 
ostateczne. To ogrzewanie rozpoczyna się temperaturą  
+25oC, którą codziennie podnosi się o 10oC, aż do osiągnię-
cia maksymalnej temperatury. Podczas fazy ogrzewania 
należy skontrolować wilgotność resztkową jastrychu. Po 
osiągnięciu właściwej wilgotności resztkowej, temperaturę 
jastrychu obniża się i można układać okładzinę.

Ogrzewanie do osiągnięcia zalecanych wartości zleca inwe-
stor.

Należy podkreślić, że dopiero spełnienie wszystkich kryte-
riów gwarantuje bezproblemowe układanie okładziny 
wierzchniej, a w przyszłości jej trwałość i funkcjonalność.

Wygrzewanie wstępne/wygrzewanie
ostateczne

Dane czasowe dla jastrychów ogrzewanych

Dylatacje

• Oddzielają od siebie ogrzewane 
i nieogrzewane powierzchnie

• Należy je wykonać w progu drzwi

• Oddzielają różne obwody grzewcze w jastrychu

• Szerokość szczelin dylatacyjnych uzależniona jest od 
wielkości powierzchni jastrychu (i użytego spoiwa)

55 °C

25 °C

25°
55°

Temperatura

24 h

3 dni

7 dni

21 dni

Sopro Rapidur® B1 turbo/ Sopro Rapidur® M1
/ Sopro Rapidur® FE

Sopro Rapidur® B5
/ Sopro Rapidur® M5

Jastrych anhydrytowy

WygrzewanieCzas wiązania Układanie płytek

Jastrych cementowy

Sopro Rapidur® B348 h

dni
4 dni3 dni
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Jastrychy cementowe

Od wielu lat jastrychy cementowe tworzą właściwe podłoża 
pod różnego rodzaju okładziny posadzkowe. Jastrychy 
cementowe wytwarzane są ze spoiwa wiążącego tj. 
cementu, zmieszanego z kruszywem o uziarnieniu 0-8 mm. 
Typowe jastrychy mieszane są do uzyskania konsystencji 
wilgotnej ziemi, następnie nakładane, zagęszczane 
i wygładzane przez wykonawcę na miejscu budowy.

Jastrychy cementowe służą do wytwarzania jastrychów 
zespolonych, jastrychów na warstwie oddzielającej oraz 
jastrychów pływających. W związku z tym, że po związaniu 
jastrychy są odporne na działanie wody, generalnie można 
je spotkać w pomieszczeniach mokrych i w obszarach 
zewnętrznych.

Wykonanie jastrychu cementowego przy pomocy pompy.

Jastrych cementowy przygotowany w konsystencji wilgotnej ziemi.

Możliwy przebieg uszkodzeń przy zbyt wczesnym układaniu ceramiki na 
wilgotnym jastrychu.

Odkształcenia jastrychu, powstałe w wyniku nieprzestrzegania niektórych 
wymogów prowadzą do osiadania jastrychu i oderwania fugi silikonowej.  

Skurcz jastrychu cementowego w procesie wiązania i wysy-
chania jest wysoki. Z tego względu ważne jest, aby jastrych 
w momencie układania posadzki osiągnął wymaganą wil-
gotność resztkową (maks. 2,0% zmierzoną urządzeniem 
CM). Szczególnie dotyczy to okładzin kamiennych i cera-
micznych. Jeśli wartość parametru nie jest zachowana, 
dochodzi do powstawania naprężeń (patrz rysunki) poprzez 
wzajemne oddziaływanie jastrychu i okładziny. Może to 
prowadzić do osiadania płytek w strefie cokołu, do powsta-
wania rys lub odspojeń w okładzinie. 
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Jastrychy cementowe 

Jastrychy cementowe płynne

Od kilku lat na rynku dostępny jest nowy rodzaj zapraw do wytwarzania jastrychów. Są to jastrychy cementowe w konsyste-
cji płynnej. 

Główne zalety tych zapraw to bardzo łatwy sposób wbudowywania oraz krótki czas, po którym na jastrychu można rozpo-
cząć układanie płytek lub nakładanie uszczelnienia.

Istotną zaletą jest również uzyskiwanie absolutnie równej powierzchni, wymaganej do układania coraz popularniejszych 
wielkich formatów okładzin ceramicznych i kamiennych oraz innych materiałów okładzinowych.

W odniesieniu do tego typu zapraw istotną pomoc może stanowić także instrukcja niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu 
Zapraw Budowlanych (IWM) pt.: „Płynny jastrych cementowy – wskazówki dotyczące planowania i wykonania”. 

Zawarte w niej informacje i wytyczne opisują obszernie zarówno właściwości, jak i możliwości zastosowań płynnych jastry-
chów cementowych, wskazują także na wymagane grubości tych wylewek.

Niska zawartość porów powietrza i wysoka gęstość cementowego jastrychu płyn-
nego, np. Sopro Rapidur® FE pozwala na redukcję grubości warstwy do zaledwie 
35 mm (w zależności od występujących obciążeń). 

Możliwość posługiwania się wartościami zawartymi w tabeli powyżej, stanowi 
znaczące ułatwienie w stosowaniu jastrychów tego typu, szczególnie w istnieją-
cych (remontowanych) obiektach, gdzie wymagania dotyczące wysokości nadbu-
dowy dla innych typów podkładów podłogowych przeważnie nie są podane.

Obciążenia Grubość minimalna 
cementowego 

jastrychu płynnego CT 
wg normy DIN 18560-2

[mm]

Grubość minimalna 
cementowego jastrychu 

płynnego CTF 
(konstrukcje specjalne)

 [mm]

Klasa wytrzymałości na 
zginanie

F4 F5 F4 F5

Obciążenie powierzchniowe 
≤ 2 kN/m2

≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 ≥ 35

Obciążenie punktowe do 2,0 kN
Obciążenie powierzchniowe 
≤ 3 kN/m2 

≥ 65 ≥ 55 ≥ 50 ≥ 45

Obciążenie punktowe do 3,0 kN
Obciążenie powierzchniowe 
~ 4 kN/m2

≥ 70 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 50

Obciążenie  do 4,0 kN
Obciążenie powierzchni 
~ 5 kN/m2

≥ 75 ≥ 65 ≥ 65 ≥ 55

Jastrych płynny Sopro Rapidur® FE 
zgodnie z powyższą instrukcją może 
być zastosowany jako jastrych pływa-
jący na izolacji termicznej, w warstwie 
o grubości 35 mm.
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Wylewanie Sopro Rapidur® FE – cementowego jastrychu płynnego.

Sopro Rapidur® FE to szybkowiążący i szybko dojrzewający jastrych 
o równej, gładkiej powierzchni, który umożliwia przyklejanie na nim okła-
dzin wielkoformatowych bez dodatkowego wyrównywania podłoża. 

Sprawdzenie rozpływności – kontrola konsystencji dla uzyskania prawidło-
wych właściwości zaprawy i wykonania trwałego podkładu podłogowego.

Kilka godzin po wbudowaniu cementowego, szybkowiążącego jastrychu 
płynnego Sopro Rapidur® FE możliwe jest układanie okładzin wielkoforma-
towych metodą cienkowarstwową, bez konieczności dodatkowego 
wyrównywania powierzchni.

Jastrychy cementowe płynne
Sposób użycia

Jastrychy cementowe 

Szlifowanie powierzchni jastrychu Sopro Rapidur® FE 
Jeśli jastrych płynny Sopro Rapidur® FE ma być warstwą ostateczną, po obróbce mechanicznej poprzez szlifowanie, polero-
wanie, można ją wykorzystywać jako bezpośrednio użytkowaną powierzchnię dekoracyjną.

Po utwardzeniu jastrych Sopro Rapidur® FE może być obrobiony przy 
pomocy konwencjonalnej szlifierki.

Dzięki szlifowaniu i polerowaniu uzyskuje się zwartą, atrakcyjną wizualnie 
powierzchnię, przypominającą lastrico.

7.4
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Jastrychy szybkowiążące w kuchniach zbiorowego żywienia są dzisiaj 
powszechnie stosowane, by osiągnąć szybką możliwość układania okładzin 
i zapobiec deformacjom podczas procesu wiązania.

Jastrychy cementowe

Jastrychy szybkowiążące

Utrzymującą się presję czasu na miejscu budowy odczuwają 
również wykonawcy jastrychów. Nieprzewidywalny czas 
schnięcia tradycyjnie wytwarzanych jastrychów prowadzi 
zawsze do konfliktów na budowie. 

Z tego powodu na przestrzeni lat zostały opracowane tak 
zwane spoiwa szybkowiążące do jastrychów. Zapewniają 
one odpowiednie czasy schnięcia. Oprócz szybkiego schnię-
cia systemy te posiadają jeszcze jedną zaletę: skład zaprawy 
Sopro Rapidur® (B1, B3, FE) ma duży wpływ na wiązanie 
wody i bardzo niski skurcz. Właśnie skurcz powoduje, że 
konieczne jest wykonanie szczelin dylatacyjnych w jastry-
chu. Natomiast inwestorzy i architekci chcieliby, jeśli to 
możliwe, budować bez szczelin dylatacyjnych. 

Systemy jastrychów szybkowiążących Sopro Rapidur® (B1, 
B3, FE) bez wahania pozwalają na realizację większych 
powierzchni. Chemiczne wiązanie nadmiaru wody przy 
utwardzaniu zaprawy jastrychowej zapewnia szybkie schnię-
cie i jednocześnie prawie zerowy skurcz. Oznacza to brak 
deformacji podczas wiązania. Jest to jeden z powodów, dla 
których spoiwa szybkowiążące do jastrychów są stosowane 
do wykonania posadzek w kuchniach zbiorowego żywienia, 
ze względu na ich skomplikowane kształty i geometrię.

Przy projektowaniu kuchni przemysłowych należy uwzględnić użycie jastry-
chów szybkowiążących.

7.4
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Jastrychy szybkowiążące

Rozmiary pól: ogrzewane / nieogrzewane

12m

8m

12m

8m

Uwaga:

Jeśli pola jastrychu mają wielkość jak wyżej, wówczas wszystkie szczeliny dylatacyjne na obwodzie muszą być odpowied-
nio zwymiarowane. Element budowlany musi mieć swobodę ruchu.

Sopro Rapidur® B1 turbo

Sopro Rapidur® B5

Sopro Rapidur® FE

Sopro Rapidur® B3

7.4

Wielkość pola jastrychu

Wielkość pola jastrychu

®

®

PN-EN 138
13

CT-C50-F6

PN-EN 138
13

CT-C40-F6

PN-EN 138
13

CT-C25-F5-A12

PN-EN 138
13

CT-C45-F7
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Jastrychy szybkowiążące

Jastrychy cementowe

Sopro Rapidur® B1 turbo
Spoiwo szybkowiążące do jastrychów. 

Specjalne spoiwo, zmodyfikowane dodatkiem tworzyw sztucznych, stosowane do wytwa-
rzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych i szybko dojrzewających jastrychów cemen-
towych. Niskoskurczowe wiązanie (wymiarowo stabilne) praktycznie eliminuje ryzyko 
odkształceń oraz deformacji wklęsłej lub wypukłej. Po zmieszaniu z kruszywem wytwo-
rzony jastrych klasyfikowany jest jako CT-C30-F4 już po 24 godzinach*, jako CT-C50-F6 
po 28 dniach* zgodnie z normą PN-EN 13813. Do wykonywania jastrychów ogrzewanych, 
zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Doskonale nadaje się do 
prac pod presją czasu lub do prac terminowych. Kruszywo o uziarnieniu 0-8 mm doda-
wane jest na miejscu budowy.

Sopro Rapidur® B5
Spoiwo szybkowiążące do jastrychów. 

Specjalne spoiwo, ulepszone dodatkiem tworzyw sztucznych, stosowane do szczególnie 
ekonomicznego wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych i szybko dojrzewają-
cych jastrychów cementowych. Po zmieszaniu z kruszywem wytworzony jastrych klasyfi-
kowany jest jako CT-C25-F4 po 3 dniach**, jako CT-C45-F7 po 28 dniach** zgodnie 
z normą PN-EN 13813. Do wykonywania jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływają-
cych i jastrychów na warstwie oddzielającej. Szczególnie zalecane do prac pod presją czasu 
lub do prac terminowych. Kruszywo o uziarnieniu 0-8 mm dodawane jest na miejscu 
budowy.

Sopro Rapidur® FE 
Jastrych płynny szybkowiążący. 

Gotowa, sucha mieszanka, wzbogacona specjalnymi spoiwami i dodatkami do wytwarza-
nia szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Spełnia wymaga-
nia CT-C25-F5-A12 zgodnie z normą PN-EN 13813. Do wykonywania jastrychów ogrze-
wanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Pod następnie 
układane wszystkie rodzaje okładzin, jak materiały ceramiczne, z kamienia naturalnego, 
wykładziny tekstylne i elastyczne. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami robo-
czymi i wytrzymałością dzięki technologii Mikrodur®. Optymalna rozpływność dzięki super-
plastyfikatorom. Szczególnie przeznaczony do prac terminowych, gdy konieczne jest 
maksymalne skrócenie czasu robót.

PN-EN 138
13

CT-C25-F5-A12

*  Podane wartości odnoszą się do proporcji mieszania 1:4  (25 kg Sopro Rapidur® B1 turbo lub Sopro Rapidur® B3 : 100 kg kruszywa jastrychowego 
 o uziarnieniu 0-8 mm wg normy PN-EN 12620).

** Podane wartości odnoszą się do proporcji mieszania 1:5  (25 kg Sopro Rapidur® B5 : 125 kg kruszywa jastrychowego o uziarnieniu 0-8 mm wg normy 
 PN-EN 12620)

Sopro Rapidur® B3
Spoiwo szybkowiążące do jastrychów. 

Specjalne spoiwo, zmodyfikowane dodatkiem tworzyw sztucznych, stosowane do szcze-
gólnie ekonomicznego wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych i szybko 
dojrzewających jastrychów cementowych. Niskoskurczowe wiązanie (wymiarowo stabilne) 
praktycznie eliminuje ryzyko odkształceń oraz deformacji wklęsłej lub wypukłej. Po zmie-
szaniu z kruszywem wytworzony jastrych klasyfikowany jest jako CT-C40-F6 po 28 dniach* 
zgodnie z normą PN-EN 13813. Do wykonywania jastrychów ogrzewanych, zespolonych, 
pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Szczególnie zalecane do prac pod 
presją czasu lub do prac terminowych. Kruszywo o uziarnieniu 0-8 mm dodawane jest na 
miejscu budowy.

PN-EN 138
13

CT-C40-F6

*

PN-EN 138
13

CT-C45-F7

**

PN-EN 138
13

CT-C50-F6

*

7.4
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Zalecenia

Układanie na jastrychach cementowych

Gruntowanie

Klejenie

Fugowanie

Jastrychy cementowe

SoproDur® HF-DSopro DF 10® Sopro FL plus Sopro Silicon

Sopro FKM® XL Sopro No.1 400 extra

Sopro GD 749 Sopro SG 602

C2 TE S1

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
C2 TE S1

7.4

Sopro Silicon
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Jastrychy anhydrytowe (na bazie siarczanu wapnia) są drugą co 
do wielkości grupą jastrychów obok jastrychów cementowych, 
na których obecnie układane są okładziny ceramiczne.

Właściwości takie jak gładkość, wysoka wytrzymałość, duże 
pola dylatacyjne, dobre przewodzenie ciepła w przypadku 
podłóg ogrzewanych, na pierwszy rzut oka przemawiają na 
korzyść jastrychów anhydrytowych.

Jednak, obok wielu korzystnych cech, istnieją pewne ogra-
niczenia, co do miejsc zastosowania i sposobu wykorzysta-
nia jastrychów anhydrytowych.

Wynikają one z fizycznych i chemicznych właściwości spoiw, 
wykorzystywanych przy produkcji jastrychów anhydryto-
wych i zawsze muszą być uwzględnione, by wyeliminować 
późniejsze uszkodzenia.

Jastrychy anhydrytowe nie powinny być stosowane 
w obszarach zewnętrznych, w pomieszczeniach wilgot-
nych, basenach, obszarach okołobasenowych i kuch-
niach zbiorowego żywienia. Nie są dopuszczalne 
w pomieszczeniach, gdzie zaprojektowany jest odpływ 
podłogowy (patrz rozdział 3).

Jastrychy anhydrytowe

Problemy z odpornością i zjawiskiem rozpuszczania się jastrychu anhydryto-
wego na skutek wystąpienia wody.

Jastrych anhydrytowy, w porównaniu z np. cementowym, może być dyla-
towany w większych polach. Jednak i w przypadku tego jastrychu docho-
-dzi do odkształceń skurczowych, co może prowadzić do powstania pęk-
nięć.

W obszarach, w których należy się liczyć z podwyższoną wil-
gotnością lub czasowym oddziaływaniem wody, mimo iż te 
pomieszczenia nie zaliczają się do wymienionych wcześniej 
klas obciążenia wodą, projektant powinien rozważyć celo-
wość zastosowania jastrychu anhydrytowego oraz zaprojek-
tować odpowiednie środki zabezpieczające konstrukcję od 
dołu, jak paroizolacja i uszczelnienie.  

Zalecane 
          zastosowania 

• powierzchnie mieszkalne
• obiekty biurowe
• powierzchnie wystawowe
• korytarze

Niezalecane 
          zastosowania

• obszary zewnętrzne
• pomieszczenia wilgotne
• baseny kąpielowe
• obszary okołobasenowe
• kuchnie zbiorowego żywienia

Spuchnięty jastrych anhydrytowy po zalaniu wodą.
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Nawet przy zachowaniu wymaganej wilgotności resztkowej 
(0,5%-CM dla jastrychów nieogrzewanych, 0,3%-CM dla 
ogrzewanych), nadal obserwuje się powstawanie szkód 
będących skutkiem procesów wtórnego zawilgocenia.

Gdy do tego dojdzie, w jastrychu anhydrytowym zachodzą 
nieodwracalne procesy chemiczne i fizyczne, które prowa-
dzą do utraty jego wytrzymałości, a także do destrukcji 
mineralnej zaprawy klejowej użytej do przyklejenia płytek. 

Te zniszczenia są powodowane korozją zwaną krystalizacją 
etryngitu w zaprawie cementowej.

Wnikająca woda tworzy roztwór z cząsteczkami gipsu. 
Powstały roztwór siarczanu wapnia przenika kapilarnie do 
warstwy cementowej, gdzie reaguje z cząsteczkami cementu 
i tworzy kryształki etryngitu. Tworzenie się kryształków 
wiąże się z ośmiokrotnym zwiększeniem objętości, które 
prowadzi do zniszczenia struktury zaprawy i utraty przy-
czepności. 

Tworzenie się etryngitu w tradycyjnej zaprawie cienkowarstwowej, w stre-
fie zetknięcia się z jastrychem anhydrytowym (na bazie siarczanu wapnia).

Utrata przyczepności spowodowana utworzeniem się ertyngitu.

Wytyczne.

W związku ze stosowaniem współcześnie coraz większych 
okładzin (nawet do 5 m2), poza tworzeniem się kryształków 
etryngitu, znane są inne uszkodzenia spowodowane długim 
działaniem wilgoci z klejów (wydłużone wysychanie pod 
dużymi płytami), co prowadzi do mięknienia powierzchni 
jastrychu anhydrytowego. 

Aby uniknąć tego rodzaju uszkodzeń, należy w zależności 
od formatu płyt, dobrać odpowiedni system gruntowania 
i klejenia okładzin, przeznaczony do jastrychów anhydryto-
wych (patrz również rozdział 1).

Wytyczne ZDB „Płytki i płyty ceramiczne, płyty z kamienia 
naturalnego i betonu na jastrychach anhydrytowych” sta-
nowią pomoc przy niezawodnym i trwałym układaniu 
wymienionych okładzin na jastrychu anhydrytowym.

Jastrychy anhydrytowe
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Jastrychy anhydrytowe

Jastrychy anhydrytowe, przed układaniem okładziny, należy 
zeszlifować, odkurzyć i zagruntować.

Podczas układania jastrychu anhydrytowego dochodzi do 
wypływania na powierzchnię spoiwa i dodatków, które 
mają działanie zmniejszające przyczepność. 

Zeszlifowanie i usunięcie tej warstwy jest działaniem 
koniecznym w celu uniknięcia obniżenia przyczepności.

Warstwa ta (mleczko ze spoiwa wiążącego lub środka 
upłynniającego) sprawia wrażenie szczelnej, twardej sko-
rupy, która w pierwszym momencie może wydawać się 
doskonałym do układania podłożem. Wrażenie to jest jed-
nak mylące, ponieważ pod twardą skorupą znajduje się 
miękki materiał, co przy późniejszym przejmowaniu naprę-
żeń skutkuje utratą przyczepności.

Ocena nośności powierzchni poprzez wykonanie testu na zarysowanie.

Po zeszlifowaniu widoczne są tylko ostre zarysowania. Powierzchnia 
optymalnie została przygotowana do układania. 

Szlifowanie powierzchni jastrychu anhydrytowego grubym papierem ścier-
nym.

Uwaga:

Test na zarysowanie oraz badanie poprzez uderzenia 
młotkiem dla oceny nośności podłoża jest konieczny.
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Tworzenie się rys po wyschnięciu jastrychu anhydrytowego z powodu 
braku dylatacji dzielącej powierzchnię posadzki na pola oraz w obszarze 
drzwi.

Mimo, że jastrych anhydrytowy określa się jako materiał o 
niskim skurczu i chciałoby się całkowicie zrezygnować z dylata-
cji, to w zależności od wielkości i rodzaju okładziny (ceramika/
kamień naturalny), należy zaprojektować i wykonać fugi dyla-
tacyjne.
Przy wejściach do pomieszczeń, w obszarze drzwi jastrych 
należy zdylatować np. poprzez wykonanie nacięć, aby uniknąć 
niekontrolowanego powstawania rys (patrz wskazówki ZDB 
„Płytki i płyty ceramiczne, płyty z kamienia naturalnego 
i betonu na jastrychach anhydrytowych”).

Rozmieszczenie fugi dylatacyjnej. Rozłożenie dylatacji na powierzchni nieogrzewanej (rysunek górny)
i ogrzewanej (rysunek dolny).

I > 5 m

0,5 m

0,2 m

I > 5 m

0,5 m

0,2 m

Szczelina pozorna

Fuga dylatacyjna

Płytka

Izolacja

Beton

Jastrych

Skrzydło drzwiowe

Szczelina pozorna 
(nacięcie)

Płytka

Izolacja

Beton

Jastrych

Fuga dylatacyjna

Rozmieszczenie szczeliny pozornej.

Jastrychy anhydrytowe

Podział i wymiarowanie szczelin 
dylatacyjnych
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Jastrychy anhydrytowe

Przykład wyliczenia z 2 produktami:
T1 = 0,008 mm/mK
T2 = 0,016 mm/mK

Sytuacja na budowie:

10 m długość pomieszczenia/pola (= L)
40°C zakres wahań temperaturowych (= ΔT)

d1 = 10 x 40 x 0,008 + 4 mm = 7,2 mm
d2 = 10 x 40 x 0,016 + 4 mm = 10,4 mm

To wyliczenie jasno ukazuje, że w zależności od produktu 
należy dobrać właściwą grubość taśmy dylatacyjnej. Oznacza 
to również, że jeżeli projektuje się duże pola dylatacyjne, 
automatycznie należy dopasować szerokość szczelin dylata-
cyjnych i właściwie je wykonać. 

Grubości jastrychów:  
Grubości jastrychów anhydrytowych należy wyznaczyć 
w zależności od obciążeń zgodnie z normą DIN 18560-2 
według tabeli 1-4. W połączeniu z okładzinami twardymi 
lub ceramicznymi należy zachować grubość warstwy min. 
40 mm (jastrychy anhydrytowe) lub 45 mm (jastrychy anhy-
drytowe konwencjonalne).*

Podział i wymiarowanie szczelin

Jastrychy anhydrytowe dzieli się, w odróżnieniu od innych 
jastrychów, na większe pola dylatacyjne. Należy przy tym 
zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiednio grubej 
taśmy dylatacji brzegowej i profili dzielących na pola. 

W przypadku jastrychów anhydrytowych współczynnik roz-
szerzalności może się znacznie wahać w zależności od 
rodzaju produktu. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ 
przy wydłużaniu uwarunkowanym temperaturą należy liczyć 
się ΔT o wartości 40oC.

Współczynniki rozszerzalności wahają się w zależności od 
produktu w zakresie od 0,008 mm/mK do 0,016 mm/mK.

Taśma dylatacyjna w stanie ściśnięcia może mieć mini-
malnie 4 mm szerokości, fakt ten należy uwzględnić 
podczas wymiarowania.

d = grubość taśmy dylatacyjnej [mm]

L = długość pomieszczenia [m]

∆ T = różnica temperatur 40oC

T = współczynnik rozszerzalności cieplnej 

* Należy przestrzegać informacji producenta.
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Fugowanie 

do 1 m2

bez ograniczeń

formatowych

Jastrychy anhydrytowe

Format okładziny Gruntowanie Klejenie

Sopro FKM® Silver

Sopro
MG-Flex® 669

Sopro 
MG-Flex® XXL 679

Sopro 
MEG 667 Silver

Warianty gruntowania i klejenia na jastrychach anhydrytowych, w zależności 
od wielkości/formatu okładziny*: 

max. 60 cm

i max. 0,2 m2

* Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych produktów, dostępnych na www.sopro.pl.

Sopro SG 602

Sopro MGR 637 Sopro EPG 1522

lub

Sopro GD 749

Sopro GD 749
SoproDur® HF 264

Sopro FKM® XL

Sopro FKM® XL

Sopro No.1 400 extra

Sopro No.1 400 extra

C2 TE S1

C2 TE S1

C2 TE S1

C2 TE S1

Sopro DF 10® Sopro FL plus Sopro Silicon

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

SoproDur® HF 264 Sopro FKM® Silver

Sopro SoproSopro 

C2 EF C2 FT S1

C2 FT S2C2 TE S2C2 FT S2

Sopro Silicon
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W przypadku jastrychów z lanego asfaltu materiałem wiążą-
cym jest bitum, który stanowi bazę jastrychu. Zmieszane z 
nim jest kruszywo, jak żwirek, piasek i mączka skalna. 
Jastrych ten jest wbudowywany na gorąco (ok. 230oC-250oC). 
Po schłodzeniu natychmiast osiąga możliwość chodzenia i 
użytkowania, co stanowi jego zaletę.

W kombinacji  z okładzinami kamiennymi i ceramicznymi 
wymagana jest ostrożność, ponieważ jastrych z lanego 
asfaltu posiada znaczny współczynnik rozszerzalności linio-
wej T = 0,036 mm/(mxk). Dla porównania współczynnik 
ten dla okładziny ceramicznej wynosi T =  0,006 mm/(mxk).

W przypadku, gdy projektowana powierzchnia będzie pod-
legać dużym wahaniom temperatury, połączenie okładziny 
ceramicznej i jastrychu asfaltowego należy uznać za przypa-
dek krytyczny.

Jastrychy z lanego asfaltu mogą być stosowane w obszarach 
o wysokim obciążeniu wodą. Pomimo ich odporności na 
wodę, nie zastępują niezbędnej warstwy uszczelnienia! 

Z uwagi na to, że jastrychy te w zależności od wieku mają 
gładką i tłustawą powierzchnię, przed układaniem okładziny 
konieczne jest zastosowanie specjalnego środka sczepnego.

Wyrównanie jastrychów z lanego asfaltu

Ze względu na właściwości termoplastyczne, po procesie 
chłodzenia, jastrychy z lanego asfaltu mogą być wyrównane 
cementowymi masami szpachlowymi tylko w bardzo ogra-
niczony sposób.

Jastrychy z lanego asfaltu

Gorący jastrych z lanego asfaltu sprowadzany jest na miejsce budowy 
i wbudowywany.

Odkształcenia w jastrychu asfaltowym i okładzinie ceramicznej w wyniku 
działania temperatury.

> 35 mm (1)

> 40 mm (2)
      lub

min. 
15 mm

1. Obciążenia użytkowe ≤ 2,0 kN/m2 ➥ grubość ≥ 35 mm
2. Obciążenia użytkowe ≥ 2,0 kN/m2 bis 5,0 kN/m2 ➥ grubość ≥ 40 mm

Temperatura ogrzewania (czynnika grzewczego): 
Średnie temperatury ogrzewania podłogowego z instalacją ciepłej wody 
w jastrychu asfaltowym ➥ 45oC nie powinna być trwale przekraczana.

Jastrych z lanego asfaltu z ogrzewaniem podłogo-
wym.

Grubość jastrychów asfaltowych 
ogrzewanych

Uwaga:

Nad rurkami grzewczymi musi znajdować się min. 
15 mm jastrychu asfaltowego.
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Jastrychy z lanego asfaltu

Sopro SiliconSopro DF10®

Gruntowanie

Gruntowanie (na warstwie wyrównującej/szpachlowaniu)

Układanie 

Fugowanie

Wyrównywanie/ szpachlowanie (jeśli to konieczne)

Sopro FL plus

Sopro FKM® XLSopro 
No.1 400 extra

Sopro MG-Flex® 669

Układanie okładzin ceramicznych na jastrychach asfaltowych

Sopro HPS 673

Sopro EPG 1522 
z posypką 
z piasku kwarcowego 

Sopro QS 511

Sopro FSH 561

Sopro MGR 637 
z posypką z piasku kwarcowego
Sopro QS 511

Sopro FSH 561

Sopro FKMSopro 
No.1 400 extra C2 TE S1C2 TE S1

Sopro DF10Sopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
Sopro MG-Flex

C2 TE S2
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Jastrychy na bazie żywic syntetycznych

Stosowane od kilku lat na naszych budowach jastrychy na 
bazie żywic syntetycznych, zostały uznane za właściwe tech-
nicznie rozwiązania systemowe. Dotyczy to w szczególności 
wykonania bardzo cienkich, rozkładających obciążenia 
jastrychów na warstwie rozdzielającej lub jastrychu pływają-
cego.

Do wytwarzania tego typu jastrychu stosowany jest środek 
wiążący na bazie żywicy syntetycznej (Sopro BH 869), który 
na miejscu budowy mieszany jest z suszonym piaskiem 
kwarcowym (kruszywem do jastrychów epoksydowych 
Sopro EEK 871).

Żywice reaktywne osiągają bardzo wysoką wytrzymałość na 
ściskanie (60-100 N/mm2) i zginanie (10-15 N/mm2). 
Uzyskiwane wysokie wartości tych parametrów pozwalają na 
redukcję grubości jastrychu do 25 mm. Szczególnie w natry-
skach, w łazienkach bez barier z niską wysokością nadbu-
dowy i bardzo cienką warstwą przykrywającą rury odprowa-
dzające z odpływów podłogowych, jastrychy na bazie żywic 
syntetycznych są z reguły idealnym rozwiązaniem! 

Inną zaletą jest proces szybkiego wiązania zaprawy żywicz-
nej. Wykonana powierzchnia może być bardzo szybko 
(następnego dnia) użytkowana i okładana płytkami (nie 
występuje wilgotność resztkowa). Podczas wiązania zapraw 
żywicznych nie dochodzi do powstawania skurczu i odkształ-
ceń. 

Uwaga:

Jastrych na bazie żywicy epoksydowej powstaje z suchego piasku kwarco-
wego i żywicy budowlanej (Sopro BH 869 + Sopro EEK 871). 

Jeśli płytki są układane bezpośrednio na jastrychach na 
bazie żywic reaktywnych, należy zwrócić uwagę na podwyż-
szony współczynnik rozszerzalności termicznej tego typu 
jastrychu, w porównaniu z jastrychami anhydrytowymi lub 
cementowymi. 
Jeżeli powierzchnie następnie będą podlegały wahaniom 
temperatury (ogrzewanie, nasłonecznienie, itp.), a na nich 
będą miały zostać ułożone płyty wielkoformatowe 
(o powierzchni > 0,5 m2), do przyklejania należy zastosować 
zaprawę klejową o klasyfikacji S2 (Sopro MEG, Sopro 
MG-Flex). Duże zmiany w długości jastrychu są kompenso-
wane dzięki elastycznym właściwościom wymienionych 
zapraw. Współczynnik rozszerzalności jastrychów na bazie 
żywic reaktywnych może być różny w zależności od zawar-
tości i rodzaju spoiwa.
Jastrychy na bazie żywić syntetycznych, podczas wbudowa-
nia wymagają odpowiednich warunków brzegowych np. 
temperatury, która powinna wynosić między 10-25oC.

Zaprawa klejowa S2 kompensuje naprężenia pomiędzy jastrychem 
reaktywnym a okładziną.

zaprawa klejowa 
S2 kompensuje 
naprężenia pomiędzy 
jastrychem reaktywnym 
a okładziną

większe zmiany długości 
jastrychu żywicznego przy 
wahaniach temperatury, 
wynikające z wyższego 
współczynnika rozszerzalności 
żywicy reaktywnej

Zastosowane proporcje żywicy do kruszywa w przypadku 
jastrychów na bazie żywic reaktywnych mają wpływ na 
wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz porowatość 
zaprawy jastrychowej.
Należy zwrócić uwagę, że jastrych na bazie żywic syntetycz-
nych nie może stanowić wypełnienia antykapilarnego. 
Zazwyczaj jest dość porowaty, ponieważ mieszanka jastry-
chowa wykonana jest ze zbyt małą ilością żywicy. 
Jeśli konieczne jest wykonanie zaprawy antykapilarnej, 
udział żywicy musi zostać zwiększony (proporcje mieszania 
1:2 objętościowo; 1 część żywicy: 2 części piasku kwarco-
wego). Patrz również rozdział 4 str. 206.

Sopro BH 869 Sopro EEK 871
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Mieszanie jastrychu epoksydowego na jednolitą masę.

W przypadku niewielkich powierzchni (natrysk/łazienka) ze zróżnicowaną i bardzo niską nadbudową, jastrychy na bazie 
żywic syntetycznych są jedynym i trwale funkcjonującym rozwiązaniem.

Jastrychy na bazie żywic syntetycznych

Posadzka natrysku wykonana z zastosowaniem jastrychu epoksydowego.

Wbudowanie jastrychu epoksydowego na posadce natrysku w cienkiej 
warstwie.
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Podłogi podniesione 

W obiektach usługowych i biurowych coraz częściej można 
spotkać podłogi systemowe i konstrukcje podłóg podniesio-
nych. Dzieje się tak dlatego, że obecnie instalacje zasilające 
prowadzone są po surowej posadzce. Wysokość urządzeń 
instalacyjnych sprawia, iż konieczne jest wykonanie podłogi 
powyżej instalacji technicznych budynku, na specjalnych 
podporach.

1. Mokre podłogi podniesione 

W tym przypadku jest to płynny jastrych anhydrytowy, który 
został wykonany na konstrukcji podniesionej (wcześniej 
pokrytej folią). Po związaniu posadzka podlega obróbce 
zgodnie z zasadami postępowania dla jastrychów anhydry-
towych.

Podłogi podniesione/systemy

Płynny jastrych anhydrytowy wykonany na podniesionej konstrukcji podło-
gowej. 

Konstrukcje podłóg podniesionych mogą być wykonane na podporach
o różnej wysokości (w zależności od instalacji technicznych).
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Podłogi podniesione

Korzystne jest, gdy odkształcenie płyty ceramicznej nie pro-
wadzi do jej złamania. Zastosowane zaprawy są tak ela-
styczne, że przy ugięciu (które działa w postaci nacisku na 
warstwę klejącą), przejmują naprężenia bez powodowania 
uszkodzeń w okładzinie. Poza tym są tak stabilne jako mate-
riał łączący, że płyta ceramiczna i konstrukcja podniesiona 
tworzą całość, która jest w stanie odkształcić się do pewnego 
punktu.

Wysokoleastyczne systemy zapraw S2

Sucha podłoga podniesiona w obszarze schodów.

Płyty podłóg podniesionych do łączenia „na pióro i wpust” .

2. Suche podłogi podniesione

Suche podłogi podniesione składają się z fabrycznie goto-
wych, kwadratowych lub prostokątnych płyt. Poszczególne 
elementy są ze sobą łączone na budowie, przy pomocy 
odpowiedniego kleju (najczęściej na bazie żywicy reaktyw-
nej) w systemie na pióro i wpust, tworząc dużą, samonośną 
płytę. Prefabrykowane płyty najczęściej są wykonane na 
bazie anhydrytu, sporadycznie na spoiwie cementowym.

Po wykonaniu posadzki zgodnie z informacją producenta, 
możliwe jest bezpośrednie układanie okładziny.

W przypadku zastosowania okładziny ceramicznej lub 
kamiennej należy uwzględnić, że taka konstrukcja podłogi 
w pewnym zakresie ugina się pod obciążeniem. Należy sko-
rzystać z doświadczenia producenta podłogi. Jeśli odkształ-
cenia są zbyt duże, nie jest zalecanie układanie cera-
miki lub kamienia naturalnego w bezpośrednim kontakcie 
z posadzką. Rodzaj podłogi powinien być dobrany przez 
projektanta w zależności od oczekiwanych obciążeń.       

Różne badania i doświadczenia w praktyce wskazują, że 
godne polecenia są dwa warianty.

A. Układanie na wysokoelastycznej,
     cienkowarstwowej zaprawie S2  

Sopro 
MEG 667 Silver

Sopro 
MG-Flex® XXL 679

C2 FT S2C2 FT S2
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Podłogi podniesione

B. Układanie na warstwie kompensującej

W określonych warunkach budowlanych warto jest dodat-
kowo ustabilizować konstrukcję podniesioną warstwą kom-
pensującą. 
Płyta kompensująca Sopro FDP 558 zwiększa sztywność, 
wzmacnia i likwiduje naprężenia z podłoża

Gruntowanie
W zależności od użytego systemu podłogi podniesionej 
i wskazówek producenta stosowane są dwa rodzaje podkła-
dów gruntujących.

Wodny system gruntowania

System gruntowania na bazie żywic reaktywnych

Sopro FDP 558
Płyta kompensacyjna

Sopro GD 749
Grunt do podłoży chłonnych 

Wodny podkład gruntujący na bazie dyspersji 
tworzyw sztucznych. Wymaga dokładnego odparo-
wania. Do małych formatów płytek i płyt. 

Sopro SG 602
Grunt odcinający 

Jednoskładnikowy, nie zawierający rozpuszczalni-
ków podkład gruntujący na bazie wysokiej jakości 
żywicy syntetycznej na podłoża o dużej 
i zróżnicowanej chłonności. 

Sopro MGR 637
Multigrunt

Szybkoschnący, jednoskładnikowy, nie zawierający 
wody i rozpuszczalników podkład gruntujący na 
bazie żywicy reaktywnej. Do stosowania na jastry-
chach anhydrytowych pod wielkoformatowe okła-
dziny gresowe, do wzmacniania chłonnych 
i niechłonnych podłoży oraz odcinania wilgoci 
z podłoża. Nakładać wałkiem malarskim futrzanym 
z krótkim włosem lub wałkiem piankowym. Grunt 
nanieść na podłoże w jednym cyklu pracy 
i bezpośrednio po wykonaniu tej czynności, obsypać 
piaskiem kwarcowym Sopro QS 511.

Sopro EPG 1522
Epoksydowy podkład gruntujący 

Podkład gruntujący na bazie żywicy reaktywnej, nie 
zawierający wody, o właściwościach odcinających. 
Stosowany jest do gruntowania płyt anhydrytowych 
na konstrukcjach podłóg podniesionych z posypką
z piasku kwarcowego Sopro QS 511, pod układane 
płyty wielkoformatowe.

Układanie płyt kompensujących przy użyciu wysokoelastycznej zaprawy 
klejowej na konstrukcji podłogi podniesionej.
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Fugi dylatacyjne w jastrychu

Jastrychy na warstwie oddzielającej, jastrychy pływające i ogrzewane nie mogą być wykonywane jako nieskończenie duże 
powierzchnie. Oznacza to, że powierzchnia jastrychu powinna być podzielona na pola w oparciu o plan, sporządzony przez 
projektanta. Jest to konieczne, ponieważ przy stosunkowo cienkiej płycie, jaką stanowi warstwa jastrychu podczas wysycha-
nia powstają skurcze, których efektem są odkształcenia. Również pod wpływem zmian temperaturowych dochodzi do 
zmiany długości, zależnej od współczynnika rozszerzalności jastrychu. Powierzchnie jastrychów bez szczelin dylatacyjnych 
w wyniku naprężeń mają tendencję do niekontrolowanego pękania. Aby tego uniknąć, należy wykonywać odpowiednie 
szczeliny dylatacyjne, dzielące jastrych na odpowiedniej wielkości pola, według poniższych zaleceń: 

*   Wytyczne ZDB „Okładziny na jastrychach cementowych”.
** Wytyczne ZDB „Okładziny na jastrychach anhydrytowych”.

Jastrychy cementowe*:

nieogrzewane długość krawędzi maks. 8 m

powierzchnia maks. 60 m²

ogrzewane długość krawędzi maks. 6,5 m

powierzchnia maks. 40 m²

Jastrychy anhydrytowe**:

nieogrzewane długość krawędzi maks. 20 m

ogrzewane długość krawędzi maks. 10 m

powierzchnia maks. 100 m²

Dyble dylatacyjne do jastrychów Sopro EDD 152 wbudowane w listwę dyla-
tacyjną.

Uwaga:

Niezbędne szczeliny dylatacyjne w przypadku jastrychów pływających i ogrzewanych są zabezpieczone przed odkształ-
ceniami pionowymi dyblami Sopro EDD 152.
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Fugi dylatacyjne w jastrychu 

Oprócz ograniczenia długości pól należy dodatkowo uwzględnić szczeliny dylatacyjne lub nacięcia przeciwskurczowe jastry-
chu w następujących przypadkach:

• gdy stykają się ze sobą powierzchnie ogrzewane i nieogrzewane
• gdy w jastrychu występują różne obiegi grzewcze
• gdy w podłożu występują dylatacje konstrukcyjne
• w otworach drzwiowych, na połączeniu różnych pomieszczeń
• przy zmianie geometrii pomieszczenia
• na styku z innymi elementami budowlanymi

Płyty wielkoformatowe na jastrychach

W ostatnich latach rynek ceramiki znacznie się zmienił, jeśli chodzi o trendy i projektowanie okładzin ceramicznych na 
posadzkach. Coraz większą popularnością cieszą się okładziny wielkoformatowe. Częstym problemem, z którym można się 
spotkać w praktyce zawodowej jest zaburzenie, przez niezbędne dylatacje, optycznego efektu wykonanej powierzchni. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki w przypadku standardowych konstrukcji należy uwzględnić wspomniane 
wytyczne ZDB „Okładziny na jastrychach cementowych” i „Okładziny na jastrychach anhydrytowych”. Określone w nich 
odległości między fugami dylatacyjnymi w połączeniu z dużymi formatami prowadzą do ograniczonej swobody projektowa-
nia. 

W tradycyjnym podejściu szczeliny dylatacyjne muszą być przeniesione z jastrychu na okładzinę. Nie zawsze jest 
to do zaakceptowania przez inwestora. 

Konstrukcje standardowe
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Fugi dylatacyjne w jastrychu

∆ lokoło 8 m około 8 m

W przypadku klasycznego wariantu szczelina dylatacyjna jest zszyta żywicą i kilka centymetrów dalej 
wykonane jest nowe nacięcie.

Aby zapewnić odpowiednio estetyczny wygląd okładziny podłogowej, możliwe jest zastosowanie innowacyjnych, popraw-
nych technicznie, specjalnych rozwiązań.

Rozwiązanie 1
Zszycie żywicą i nowe nacięcie w jastrychach nieogrzewanych (CA(F) i CT)

Zszycie żywicą istniejących szczelin dylatacyjnych w przypadku nieogrzewanych jastrychów cementowych lub anhydrytowych 
stanowi klasyczne rozwiązanie konstrukcyjne. Istniejące fugi dylatacyjne są sklejane żywicą (Sopro BH 869, Sopro GH 564, 
Sopro SH 649) i wzmocnione stalowymi klamrami. Przed układaniem płyt w odpowiednich miejscach, w całym przekroju 
jastrychu należy naciąć nowe szczeliny dylatacyjne, które później zostaną odwzorowane w wierzchniej warstwie okładziny.
Należy przestrzegać wielkości pól dylatacyjnych, określonych w wytycznych.

Pole 
dylatacyjne

Pole 
dylatacyjne

Nacięta, nowa szczelina dylatacyjna

Zszyta żywicą i wzmocniona klamrami 
istniejąca szczelina dylatacyjna

Zszyta żywicą i wzmocniona 
klamrami istniejąca szczelina 
dylatacyjna

Nacięta, nowa szczelina 
dylatacyjna

7.9
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Fugi dylatacyjne w jastrychu

Zszycie żywicą fug dylatacyjnych w jastrychu i dodatkowa warstwa odcinająca pozwalają później 
na wykonanie nowego układu szczelin dylatacyjnych w okładzinie.

Rozwiązanie 2
Zszycie żywicą w jastrychu nieogrzewanym z zastosowaniem dodatkowej warstwy kompensującej. 

Jeśli przykładowo w pomieszczeniu znajdują się dwa pola jastrychu podzielone dylatacją, istnieje możliwość ich scalenia 
w jedno pole poprzez sklejenie żywicą (Sopro BH 869, Sopro GH 564, Sopro SH 649) i wzmocnienie klamrami stalowymi. 
Następnie jastrych zostaje oddzielony od okładziny ceramicznej warstwą kompensującą (płyta kompensacyjna Sopro FDP 558 
o grubości 4 mm / 7 mm lub matą uszczelniająco-odcinająca Sopro AEB® plus 639). Do klejenia należy użyć zaprawy klejowej 
klasy S1 lub S2! W przypadku płyt o długości krawędzi ≥ 100 cm wymagane jest użycie wysokoelastycznego kleju klasy S2 
(Sopro MG-Flex® XXL 679/Sopro MG-Flex® 669 lub Sopro MEG 667 Silver). Okładziny ceramiczne należy dylatować w polach 
o krawędziach 8-10 m.

Fuga dylatacyjna zszyta 
żywicą i wzmocniona 
klamrami

Warstwa odcinająca przy 
użyciu płyty kompensacyjnej 
Sopro FDP 558

7.9
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Uwaga:

Opisane rozwiązania stanowią technicznie niezawodne 
i sprawdzone systemy, umożliwiające wykonanie atrak-
cyjnych, nowoczesnych, a przy tym trwałych okładzin 
z płyt wielkoformatowych. Systemy te nie są opisane 
w normach oraz wytycznych i traktowane są jako 
konstrukcje specjalne, które powinny być uzgodnione 
z inwestorem. 

Jastrychy cementowe i anhydrytowe w zasadzie są 
wykonywane zgodnie z normą DIN 18560 cz. 2 i 4. 
Przed zastosowaniem opisanych rozwiązań muszą być 
zachowane graniczne wartości wilgotności resztkowej 
(jastrychy cementowe ≤ 2,0 % CM, nieogrzewane 
jastrychy anhydrytowe  ≤ 0,5 % CM, ogrzewane ≤ 0,3 
% CM). Nie mogą występować naprężenia brzegowe, 
a szczeliny dylatacyjne nie mogą być zanieczyszczone 
resztkami klejów. Przedstawione rozwiązania mają 
zastosowanie w przypadku płytek o grubości min. 
8 mm. Powyższe rozwiązania nie mogą być stosowane 
w odniesieniu do dylatacji konstrukcyjnych w nowych 
budowlach.

Możliwości rozwiązań w zależności od projektu budow-
lanego w indywidualnych przypadkach mogą być omó-
wione z Działem Wsparcia Technicznego Sopro.

Rozwiązanie 3
Mostkowanie fug dylatacyjnych w jastrychach ogrze-
wanych poprzez ograniczenie odkształceń pionowych 
i zastosowanie warstwy kompensującej.

Mostkowanie fug dylatacyjnych w jastrychach ogrzewanych 
poprzez ograniczenie odkształceń pionowych i zastosowa-
nie warstwy kompensującej.

Jeśli w przypadku jastrychów ogrzewanych układ szczelin 
dylatacyjnych musi być dopasowany lub zmieniony, jest to 
możliwe przez ograniczenie odkształceń pionowych dzięki 
zabudowie dybli Sopro EDD 152 w istniejących szczelinach 
dylatacyjnych jastrychu i zastosowaniu warstwy kompensu-
jącej. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, szczelina dyla-
tacyjna jastrychu ogrzewanego zachowuje funkcję kompen-
sacji odkształceń poziomych. 

Dyble dylatacyjne Sopro EDD 152 stosowane są w rozstawie 
co ok. 30 cm. Po osadzaniu dybli następuje szpachlowanie 
nacięcia z użyciem kleju epoksydowego Sopro DBE 500 do 
zlicowania z powierzchnią jastrychu. Głębokość umieszcze-
nia dybla uzależniona jest od grubości jastrychu nad rurką 
grzewczą i nie powinna być mniejsza niż 2 cm.

Na ustabilizowaną powierzchnię jastrychu układa się war-
stwę oddzielającą (płyty kompensacyjne Sopro FDP 558 
o grubości 4/7 mm). Do przyklejenia płyt odcinających 
wymagane jest użycie zaprawy klasy S2 (Sopro MG-Flex® 

XXL 679/Sopro MG-Flex® 669 lub Sopro MEG 667 Silver). 
Rozmieszczenie nowych fug w okładzinie musi być równo-
ległe do mostkowanej krawędzi pola dylatacyjnego, w odle-
głości uzależnionej od formatu układanej płytki. Należy 
zachować rozstaw szczelin dylatacyjnych ok. 8-10 m.

Fugi dylatacyjne w jastrychu

7.9

Nawet w przypadku jastrychów ogrzewanych przesunięcie szczelin 
dylatacyjnych w okładzinie jest możliwe dzięki zastosowaniu systemu 
odcinającego Sopro FDP 558, dybli dylatacyjnych Sopro EDD 152
i wysokoelastycznych zapraw klejowych klasy S2, np. Sopro MEG 667 
Silver.
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Sopro Rapidur® FE Sopro Rapidur® M1 Sopro Rapidur® M5

Jastrychy o bardzo niskim poziomie emisji

Struktura systemu

Systemy produktów Sopro 
dla budownictwa 

zrównoważonego
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W obiektach, w których przechowuje się lub przetwarza 
substancje wybuchowe i mieszaniny łatwopalne jak gazy, 
paliwa, pyły, a także w pomieszczeniach, w których zamon-
towane są bardzo czułe urządzenia elektroniczne lub przy-
rządy pomiarowe, wymagane jest stosowanie na posadz-
kach rozwiązań dodatkowych, umożliwiających odprowa-
dzanie ładunków elektrycznych przez okładzinę podłogową. 

Przykładowymi obiektami, w których takie rozwiązania trak-
tuje się jako nieodzowne, są pomieszczenia produkcji mate-
riałów wybuchowych, akumulatorownie, stacje gazowe, 
zakłady przemysłu chemicznego, obszary produkcyjne farb 
i lakierów, lakiernie, pomieszczenia laboratoryjne, pracownie 
komputerowe, sale operacyjne, pomieszczenia sterylne itp.

Przy projektowaniu i wykonaniu posadzek odprowadzają-
cych ładunki elektrostatyczne należy uwzględnić następu-
jące normy i regulacje:

Podstawowe informacje dotyczące ochrony 
przed wyładowaniami elektrycznymi

Przy przemieszczaniu się po niektórych rodzajach okładzin 
podłogowych, po dotknięciu klamki drzwi może nastąpić 
wyładowanie elektryczne. Powstały przeskok iskry, którego 
każdy już doświadczył nie stanowi ogólnie dla ludzi żad-
nego zagrożenia. 

Jednak we wspomnianych wyżej pomieszczeniach bezwzględ-
nie należy unikać wyładowań elektrycznych, ponieważ mogą 
doprowadzić nie tylko do zniszczenia podzespołów elektro-
nicznych, ale również do wybuchu całych urządzeń.

W obszarach wyposażonych w urządzenia elektrotech-
niczne ważną rolę odgrywają ładunki elektryczne. 

Podstawy

Pomieszczenia medyczne (sale operacyjne itp.).

Pomieszczenie laboratorium, zagrożone wybuchem.

Wszystkie występujące w przyrodzie ciała, także ludzie 
posiadają dodatnie i ujemne ładunki elektryczne, które 
zazwyczaj znajdują się w równowadze, określanej jako stan 
neutralny.

Ładunki elektrostatyczne powstają w ruchu stałych izolato-
rów lub płynnych substancji, ewentualnie przy mechanicz-
nym oddziaływaniu np. przy odrywaniu, pocieraniu, rozdrab-
nianiu lub rozprowadzaniu ciał stałych, ponadto także pod-
czas przepływów, przy rozlewaniu i rozpylaniu cieczy, a także 
podczas przemieszczaniu się gazów i oparów, które zawierają 
niewielkie ilości drobno rozproszonych ciał stałych.

Takie przepływy ładunków elektrycznych prowadzą do 
powstania różnicy potencjałów i tzw. wyładowań elektro-
statycznych.

DIN 18352 Prace glazurnicze

AGI-Arkusz roboczy S30 
marzec 2005

Okładziny posadzkowe 
odprowadzających ładunki 
elektryczne (ochrona 
konstrukcji przed kwasami)

BG RCI T033
sierpień 2016

Wytyczne w zakresie unikania 
niebezpieczeństwa zapłonu 
z powodu nagromadzenia 
ładunków elektrostatycznych

Przepisy techniczne 
dotyczące substancji 
niebezpiecznych TRGS 
727 
styczeń 2016

Unikanie niebezpieczeństwa 
zapłonu spowodowanego 
ładunkami elektrostatycznymi
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Nierówne potencjały mają tendencję do przywracania stanu 
równowagi tzn. kontakt ładunków zgromadzonych na oso-
bach/rzeczach z ciałami te ładunki przewodzącymi prowadzi 
do spontanicznego wyładowania (np. przy otwieraniu 
drzwi).

Przy wyrównywaniu różnic potencjałów powstająca iskra 
(błysk wyładowania) może spowodować zapłon w prze-
strzeni zagrożonej wybuchem. 

Innym efektem ubocznym wyładowań elektrostatycznych są 
pola elektryczne, które mogą osłabić lub zakłócać pracę 
czułych urządzeń. 

Powstawaniu elektryczności statycznej nie można zapobiec, 
ale jej negatywne skutki mogą być skutecznie redukowane 
dzięki stosowaniu odpowiednich materiałów wykończenio-
wych. Można zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się 

ładunków na ludziach i przedmiotach poprzez zagwaranto-
wanie, że ładunki zamiast kumulować się będą równomier-
nie odprowadzane przez podłogę. Oznacza to, że dzięki 
uziemieniu ładunki elektrostatyczne są usuwane, co zapo-
biega wyładowaniom elektrycznym z powstawaniem iskry.

Przewodnictwo elektryczne zależy od oporności elektrycz-
nej R. Okładzina posadzkowa rozpraszająca ładunki to taka, 
której opór elektryczny wynosi R < 1x109 Ω. W zależności 
od sposobu użytkowania danej powierzchni, może być 
dopuszczona również niższa oporność posadzki (ZH 1-200).

Ze względu na różne wymagania przewodnictwa dla syste-
mowych materiałów budowlanych (ceramika, kleje, fugi 
itp.) zdecydowanie zaleca się już na etapie projektowania 
obiektu szczegółowe doradztwo w tym zakresie. 

Systemy posadzkowe powinny spełniać następujące wymagania:

Podstawy

Obszar
Wymagany opór elektryczny 
RE posadzki 

Pomieszczenia z urządzeniami elektronicznymi, jako centra obliczeniowe.
Zakładowe pracownie komputerowe, pomieszczenia biurowe ze specjalnym wyposażeniem. RE < 1×109 Ω

Niezabezpieczone elektroniczne podzespoły lub elementy z wymogami bezpieczeństwa, 
np. pomieszczenia badawcze w elektronicznym sektorze produkcji. RE < 1×108 Ω

Niezabezpieczone elektroniczne podzespoły lub elementy, np. pomieszczenia laboratoryjne 
do wytwarzania i napraw urządzeń elektronicznych. RE < 1×108 Ω

Przestrzeń zagrożona wybuchem, np. w laboratoriach, w stacjach ciśnienia gazu.  RE < 108 Ω

Pomieszczenia szpitalne ze świeżo ułożoną posadzką. RE < 107 Ω

Pomieszczenia szpitalne z ułożoną posadzką po 4 latach. RE < 108 Ω

Sale operacyjne. RE > 5×104 Ω

Materiały grożące wybuchem, produkcja i magazynowanie materiałów wybuchowych i amunicji. RE < 106 Ω
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1 Podłoże:
Beton, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy,
istniejące płytki. 

2 Uziemienie:
Szyny wyrównujące potencjał (na każde 50 m2

powierzchni) zgodnie z regulacjami niemieckiego 
związku VDE (przygotowane i zainstalowane 
przez elektryka)

3 Rozmieszczenie siatki:
Sieć miedzianych taśm, ułożona 
w maksymalnych odstępach 4-5 m. 
Minimalny przekrój pasków 1 mm2.
Przykładowo:

• SE-CU 58 nr materiału 20070

• E-CU 58 nr materiału 20065

• 3 M taśma ekranująca miedziana nr 1181, 
szerokość 19 mm

• Taśma miedziana Sopro KB 017

4 Struktura okładziny w zależności od rodzaju ceramiki:

4.1 Płytka o korpusie nieprzewodzącym, ze specjalnym 
szkliwem przewodzącym ładunki elektryczne 

4.2 Płytka o właściwościach przewodzących ładunki 
elektryczne w całej swojej strukturze 

4.3 Płytka nieprzewodząca, z fugą i zaprawą klejową 
przewodzącą ładunki elektryczne

Dyspersja elektrostatyczna Sopro ELD 458

to dyspersja do wytwarzania hydraulicznie wiążących, cien-
kowarstwowych zapraw klejowych oraz zapraw fugowych 
o wysokim przewodnictwie elektrycznym.

Do odprowadzania ładunków elektrycznych:

• W salach operacyjnych, w pracowniach 
komputerowych i biurach

• W elektrowniach, w zakładach chemicznych

• W zagrożonych wybuchem pomieszczeniach 
fabrycznych i magazynowych

Uwaga: 

Dodatek dyspersji Sopro ELD 458 zmienia kolor 
zaprawy fugowej  na czarny/antracyt. Kolor spoiny 
po utwardzeniu pozostaje czarny/antracytowy!

Przyklejanie Fugowanie

Struktura systemu

Rozwiązanie systemowe

Zalecenia

Materiały do układania i fugowania:
W zależności od struktury okładziny ceramicznej (patrz punkt 4 )
zaprawy do układania i fugowania przez dodanie specjalnej 
dyspersji (Sopro  ELD 458) podczas procesu mieszania wykazują 
zdolność przewodzenia ładunków elektrostatycznych. 

Sopro No.1 400 extra Sopro TFbSoproDur® HF 264 Sopro FL

Sopro ELD 458

Sopro No.1 400 extra Sopro TFbSoproDur® HF 264 Sopro FL

C2 TE S1

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

C2 EF

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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Etapy pracy:

• Oczyszczenie podłoża.

• Gruntowanie podłoża chłonnego podkładem 
Sopro GD 749, podłoża niechłonnego Sopro HPS 673.

• Układanie miedzianych taśm (samoprzylepnych) na 
jastrychu w odstępie maks. 4-5 m). Jeśli taśma miedziana 
nie jest samoprzylepna, do klejenia można użyć zaprawę 
klejową cienkowarstwową Sopro No.1 400 extra 
z dodatkiem dyspersji Sopro ELD 458.

4.1 Płytka o korpusie nieprzewodzącym, 
pokryta specjalnym szkliwem przewo-
dzącym ładunki elektryczne

Korpus płytki 
nieprzewodzący 
ładunków elektrycznych

Przewodząca fuga Sopro TFb 
lub Sopro FL z dodatkiem dyspersji 
elektrostatycznej Sopro ELD 458

Zaprawa klejowa cementowa 
cienkowarstwowa SoproDur® HF 264 
lub Sopro No.1 400 extra z dodatkiem
dyspersji elektrostatycznej Sopro ELD 458Przewodzące 

szkliwo płytki

Samoprzylepna 
taśma miedziana 
Sopro KB 017 
w odstępach 
maks. 4-5 m

Jastrych

Rozwiązanie systemowe

• Połączenie taśm miedzianych do uziemienia 
(wykonuje uprawniony elektryk).

• Układanie płytek na wysokoelastycznej zaprawie 
klejowej cienkowarstwowej (SoproDur® HF 264, 
Sopro No.1 400 extra itp.) z dodatkiem 
dyspersji Sopro ELD 458.

• Spoinowanie okładziny zaprawą fugową Sopro TFb 
lub Sopro FL z dodatkiem dyspersji Sopro ELD 458.
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Płytka o właściwościach 
przewodzących

Nieprzewodząca ładunków 
elektrycznych fuga Sopro TFb 
lub Sopro FL bez dodatku 
dyspersji Sopro ELD 458

Przewodząca ładunki elektryczne 
zaprawa klejowa cienkowarstwowa  
SoproDur® HF 264, Sopro No.1 400 extra 
z dodatkiem dyspersji Sopro ELD 458

Samoprzylepna 
taśma miedziana 
w odstępach 
maks. 4-5 m

Jastrych

Etapy pracy:

• Oczyszczenie podłoża.

• Gruntowanie podłoży chłonnych podkładem 
Sopro GD 749, podłoży niechłonnych Sopro HPS 673.

• Układanie miedzianych taśm (samoprzylepnych) na 
jastrychu (maks. odstęp 4-5 m). Jeśli taśma miedziana 
nie jest samoprzylepna, do jej przyklejenia można użyć 
zaprawę klejową cienkowarstwową Sopro No.1 400 
extra z dodatkiem dyspersji Sopro ELD 458.

• Połączenie taśm miedzianych do uziemienia 
(wykonuje uprawniony elektryk).

Rozwiązanie systemowe

4.2 Płytka o właściwościach przewodzących 
ładunki elektrostatyczne w całej swojej 
strukturze

• Układanie płytek na wysokoelastycznej zaprawie 
klejowej cienkowarstwowej (SoproDur® HF 264, 
Sopro No.1 400 extra itp.) z dodatkiem dyspersji 
Sopro ELD 458.

• Spoinowanie okładziny zaprawą fugową Sopro TFb 
lub Sopro FL bez dodatku dyspersji Sopro ELD 458, 
ponieważ korpus płytki przewodzi ładunki elektryczne.

• Alternatywnie: przy wysokim obciążeniu kwasami 
stosuje się fugę epoksydową Sopro FEP plus 
lub Sopro FEP 604.
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Etapy pracy:

• Oczyszczenie podłoża.

• Gruntowanie podłoża chłonnego podkładem 
Sopro GD 749, podłoża niechłonnego Sopro HPS 673.

• Układanie taśm miedzianych (samoprzylepnych) na 
jastrychu (w odstępie maks. co 4-5 m). Jeśli taśma 
miedziana nie jest samoprzylepna, do jej klejenia 
można użyć zaprawę klejową cienkowarstwową 
Sopro No.1 400 extra z dodatkiem dyspersji 
Sopro ELD 458.

• Połączenie taśm miedzianych do uziemienia 
(wykonuje uprawniony elektryk).

• Układanie płytek na elastycznej zaprawie 
klejowej cienkowarstwowej (SoproDur® HF 264, 
Sopro No.1 400 extra itp.) z dodatkiem 
dyspersji Sopro ELD 458.

• Spoinowanie okładziny zaprawą fugową Sopro TFb 
lub Sopro FL z dodatkiem dyspersji Sopro ELD 458.   

Nieprzewodząca 
płytka

Przewodząca ładunki elektryczne fuga 
Sopro TFb lub Sopro FL z dodatkiem 
dyspersji elektrostatycznej Sopro ELD 458,
„zlicowana z powierzchnią okładziny”

Zaprawa klejowa cienkowarstwowa
SoproDur® HF 264, Sopro No.1 400 extra
z dodatkiem dyspersji Sopro ELD 458

Samoprzylepna
taśma miedziana
w odstępach
maks. 4-5 m

Jastrych

Ważna wskazówka:

Z uwagi na to, że odprowadzanie ładunków elektrostatycz-
nych odbywa się przez fugę, która stanowi w przeliczeniu 
określony udział w powierzchni okładziny, zadany format 
płytek (wymiar: 24,0 x 11,5 cm lub 15,0 x 15,0 cm) nie 
może być przekroczony.

Spoina powinna być zlicowana z powierzchnią 
okładziny.

Powierzchnię posadzki, odprowadzającą ładunki elek-
tryczne z nieprzewodzącymi płytkami (tzn. odprowa-
dzającą ładunki tylko prze fugę) należy traktować jako 
rozwiązanie najmniej polecane. W tym przypadku abso-
lutnie konieczne jest pełne zlicowanie fugi przewodzącej 
z powierzchnią okładziny, całkowite wypełnienie szczeliny 
spoinowej. W praktyce jest to trudne do wykonania, 
dlatego na etapie projektowania należy uwzględnić 
pierwsze dwa rozwiązania, z płytką przewodzącą lub 
z płytką pokrytą szkliwem przewodzącym!

Standardowe badanie okładziny, odprowadzającej 
ładunki elektryczne, jest przeprowadzane przy pomocy 
specjalnej elektrody, która podczas pomiaru osadzona 
jest również na nieprzewodzącej płytce. 

W praktyce oznacza to, że ten wariant wielokrotnie prowa-
dzi do błędnych odczytów wyników pomiarów i w efekcie 
wytworzenia nieskutecznych struktur podłogowych.

4.3 Nieprzewodząca płytka o formacie maks. 24,0x11,5 cm lub 15,0x15,0 cm,
z zastosowaniem przewodzącej fugi i zaprawy klejowej

Rozwiązanie systemowe
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Rozwiązanie systemowe

płytki lub płyty 
kwasoodporne

zaprawa klejowa 
odprowadzająca 
ładunki elektryczne

taśma 
miedziana

jastrych

fuga trwale
elastyczna

uszczelnienie 
zespolone

sznur dylatacyjny
do fug silikonowych

taśma
uszczelniająca

Schemat montażu 
okładziny odprowadzającej ładunki elektryczne

Mostkowanie szczelin dylatacyjnych 
w okładzinach z płyt odprowadzających 
ładunki 

Odstęp
4–5 m

1 Grunt Sopro GD 749.

2 Taśmy miedziane, połączone z okładziną.

3 Przewodząca ładunki elektryczne zaprawa 
klejowa cienkowarstwowa z dodatkiem dyspersji 
Sopro ELD 458.

4 Płytki (wariant 4.1: szkliwo płytki, odprowadzające 
ładunki/wariant 4.2: płytka odprowadzająca ładunki).

5 Płytka odprowadzająca ładunki  = zaprawa fugowa 
nieodprowadzająca ładunków elektrycznych 
szkliwo płytki odprowadzające ładunki = zaprawa 
fugowa odprowadzająca ładunki elektryczne.

6 Fuga dylatacyjna, trwale elastyczna.

7 Wyrównanie potencjału poprzez połączenie 
odprowadzającej ładunki okładziny z uziemieniem.

U Podłoże np. jastrych.

2 7 6 4 5 3 1 U

Taśmy miedziane, ułożone 
na powierzchni posadzki.

Taśma miedziana podłączona 
do szyny wyrównującej potencjał 
elektryczny (szyna uziemiająca).
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Sposób wykonania prac

Rozwiązanie systemowe

1 Powierzchnia podłogi wyrównana szpachlą samopoziomującą Sopro 
FS 15® plus i zagruntowana pod kolejne prace okładzinowe.

3 Naklejanie taśmy miedzianej w polach o odpowiedniej wielkości.

5 Układanie płyt ceramicznych na odprowadzającej ładunki 
elektryczne zaprawie klejowej cienkowarstwowej.

6 Spoinowanie okładziny zaprawą fugową Sopro FL z dodatkiem 
dyspersji Sopro ELD 458.

4 Ułożenie taśmy miedzianej na powierzchni pionowej dla później-
szego podłączenia do uziemienia.

2 Taśma miedziana (samoprzylepna) do wykonania siatki odprowa-
dzającej ładunki elektryczne.
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Okładziny ceramiczne i kamienne 
na podłożach metalowych i w przemyśle stoczniowym 9.1

Podłoża metalowe

Zarówno w budownictwie naziemnym, podziemnym, jak 
i inżynieryjnym, zawsze należy być przygotowanym na 
konieczność zmierzenia się ze skomplikowanymi technolo-
gicznie i nowoczesnymi materiałami budowlanymi. Dotyczy 
to dużej grupy produktów ze stali budowlanej i szlachetnej, 
bez udziału których wiele struktur nie byłoby możliwych 
do realizacji. Znajdujemy je w stanach surowych obiektów 
(wsporniki, podpory, dźwigary itp.) albo jako elementy 
wystroju (konstrukcje schodów) oraz w obszarach wyposa-
żenia technicznego budynku (np. winda).

Stal, ważny materiał budowlany, bez którego dzisiejsza architektura byłaby 
trudna do realizacji.

Smukła konstrukcja schodów stalowych, przebiegająca przez kilka pięter. 
Stopnie i podesty obłożone okładziną z kamienia naturalnego. 

Ze względu na występujące drgania konstrukcji schodów stalowych, zaprawa 
klejowa powinna posiadać wysoką zdolność kompensacji naprężeń.

Stal posiada szczególne właściwości, które na miejscu 
budowy czynią ją bardzo ważnym materiałem budowlanym. 
Są to m. in. wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na 
ściskanie oraz wysokie właściwości elastyczne.

W kontekście budowy i projektowania budynku dochodzi 
do sytuacji, w której konstrukcja lub powierzchnia stalowa 
ma zostać pokryta sztywną okładziną (ceramiczną lub 
z kamienia naturalnego). Oznacza to, że sztywna, z reguły 
łamliwa okładzina, ma być osadzona lub przyklejona na 
gładkiej i odkształcającej się powierzchni.

Aby okładzina zamontowana na metalowym podłożu pełniła 
swoją funkcję skutecznie i trwale, nie stosuje się w tym przy-
padku zwykłych zapraw hydraulicznie wiążących. Tradycyjne 
zaprawy klejowe cementowe nie osiągają niezbędnej przy-
czepności do bardzo gładkich i zamkniętych powierzchni 
stalowych, a także nie są w stanie kompensować naprężeń, 
pochodzących z tak odkształcalnego podłoża.

Z tego powodu do klejenia okładzin ceramicznych i kamien-
nych na podłożach stalowych powinny być stosowane 
zaprawy klejowe na bazie żywic reaktywnych, a w niektó-
rych przypadkach można dopuścić cementowe wysoko-
odkształcalne zaprawy klejowe klasy S2. W celu uzyskania 
dodatkowych wyjaśnień należy skontaktować się z Działem 
Wsparcia Technicznego Sopro. 
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Dwuskładnikowy, jasny, szybkowiążący, wodo-
szczelny klej poliuretanowy na bazie żywic reak-
tywnych do osadzania i układania płytek oraz płyt 
ceramicznych, płyt betonowych i z kamienia natu-
ralnego, szczególnie do stosowania na podłożach 
metalowych i drewnianych.

Zalecany przy podwyższonych wymaganiach, doty-
czących wytrzymałości na zrywanie, elastyczności
i szczelności. Chroni przed oddziaływaniem wilgoci. 
Zalecany na podłoża krytyczne.

Zalecenia:

Szczególnie zalecane są w tych przypadkach kleje poliure-
tanowe, które po związaniu pozostają bardzo elastyczne. 
Dodatkowo posiadają bardzo dobrą przyczepność do gład-
kich, zamkniętych powierzchni (wytrzymałość na zrywanie 
4 N/mm2), co sprawia, że tak wykonana okładzina jest bar-
dzo stabilna i trwała.

Rynna ze stali nierdzewnej, która znajduje zastosowanie do transportu 
worków cementu, wyłożona okładziną ceramiczną o wysokiej wytrzyma-
łości. Okładzina ceramiczna ułożona na kleju poliuretanowym Sopro PUK 
503, nałożonym bezpośrednio na podłoże stalowe.  

Sopro PUK 503 
Klej poliuretanowy

Odkształcenie w dół podłogi w kabinie windy, przy prze-
wożeniu osób, na skutek bezwładności masy podczas
jazdy w górę.

Odkształcenie w górę podłogi w kabinie windy, przy 
obciążeniu powierzchni podłogi podczas jazdy w dół.

Podłoża metalowe

R2 T

Popękane płytki na podłodze windy, 
przy których nie uwzględniono wystę-
pujących deformacji. 

Układanie ceramiki bezpośrednio na 
metalowej powierzchni przy użyciu 
kleju Sopro PUK 503.
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Specjalny typ konstrukcji stalowych występuje w budow-
nictwie okrętowym. Bez względu na to czy są to pry-
watne jachty, czy duże statki pasażerskie, wymagania 
i trudności związane z realizacją są podobne. 

Oznacza to, że okładzina ceramiczna, jak i kamienna 
na statkach powinny być zamontowane w taki spo-
sób, aby trwale, bez uszkodzeń kompensować ruchy 
i odkształcenia konstrukcji. Jest to szczególnie trudne 
w przypadku, gdy okładzina ułożona jest bezpośrednio 
na konstrukcji stalowej. 

Okładziny ceramiczne i kamienne w budownictwie okrętowym

Statek „MSC Fantasia”.

Statek „Queen Mary 2”.

Badanie odporności ogniowej. 

Dla ochrony przeciwpożarowej, która w budownictwie 
stoczniowym odgrywa istotną rolę, wszystkie stosowane 
produkty muszą być dodatkowo skontrolowane pod 
względem bezpieczeństwa pożarowego.
Po pomyślnym przejściu badań odporności ogniowej 
i spełnieniu różnych innych kryteriów, przyznawane są 
odpowiednie certyfikaty badań, a produkty otrzymują 
oznaczenie symbolem koła sterowego.  

Odkształcenia spowodowane wpływem czynników zewnętrznych, które 
stale oddziałują na konstrukcję statku.
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1 Jastrych lub wyrównanie 
podłoża stalowego 
wykonane przy wykorzystaniu 
uszczelnienia poliuretanowego 
Sopro PU-FD 1570

2 Podkład przyczepny 
Sopro HPS 673

3 Uszczelnienie 
Sopro DSF® 423

4 Klejenie 
Sopro FKM® XL

5 Fugowanie 
Sopro DF 10®*

Okładziny ceramiczne i kamienne w budownictwie okrętowym

Rozwiązania systemowe

Łazienka, toaleta (umiarkowane obciążenie wodą)

Miejsce odnowy biologicznej (wysokie obciążenie wodą)

1

2

1 Jastrych lub wyrównanie 
podłoża stalowego 
wykonane przy wyko-
rzystaniu uszczelnienia 
poliuretanowego

2 Uszczelnienie 
Sopro DSF® 423

3 Klejenie 
Sopro FEP plus

4 Fugowanie 
Sopro FEP plus

R2 RG

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

R2 RG

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

5

12

3

4

1 2 3 4

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

* Brokat Sopro nie jest dopuszczony do 
stosowania w przemyśle stoczniowym.

C2 TE S1

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH
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Rozwiązania systemowe

Układanie płytek na pokładzie

Obszary zaopatrzenia i kuchnie przemysłowe 
(wysokie obciążenie agresywnymi środkami)

Okładziny ceramiczne i kamienne w budownictwie okrętowym

Podłoże pokładu 
w stanie surowym.

Gotowa zabudowa 
na pokładzie, 
wykończona mozaiką.

3

4

Posadzka stalowa 
ze spawami, którą 
należy wyrównać 
przed układaniem 
płytek.

1 Szpachlowanie /
wyrównywanie 
Sopro PUK 503 lub wy-
równanie i uszczelnie-
nie Sopro PU-FD 1570

2 Klejenie 
Sopro PUK 503

3 Fugowanie 
Sopro FEP plus

1 Wyrównanie
i uszczelnienie 
Sopro PU-FD 1570

2 Klejenie
Sopro FEP plus

3 Fugowanie 
Sopro FEP plus

13 2

1 2 3

R2 RG

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

R2 RG

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

R2 RG

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

R2 T

R2 T
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Okładziny ceramiczne i kamienne w budownictwie okrętowym

Rozwiązania systemowe

Pomieszczenia magazynowe (powierzchnie suche)5

Stalowa niecka basenowa 
pokryta elastyczną powłoką 
uszczelniającą Sopro PU-FD 
1570. Produkt Sopro PU-FD 
1570 służy jako podkład 
przyczepny, warstwa 
kompensująca naprężenia 
i powłoka uszczelniająca.

1 Poprawiająca przyczep-
ność warstwa kompen-
sująca naprężenia 
+ uszczelnienie 
Sopro PU-FD 1570

2 Klejenie 
Sopro FEP plus

3 Fugowanie 
Sopro FEP plus

1 Podkład przyczepny 
Sopro HPS 673

2 Warstwa wyrównawcza 
(jastrych na konstrukcji 
statku) Sopro FAS 551

3 Klejenie 
Sopro FKM® XL

4 Fugowanie 
Sopro TFb 
lub Sopro TF+

Struktura systemu przedstawiona na modelu6

Struktura systemu 
przedstawiona na 
modelu

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

13 2

1 2 3 4

C2 TE S1

CT C30 F7

R2 RG

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88

R2 RG

PN
-EN 12004

PN -EN 138
88
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Przypadki indywidualne

Muster-Leistungsverzeichnis - 
Fliesen und Platten auf Metalluntergründen

Pos.   Menge Einheit Einheits- Gesamt-
     preis betrag

010 Vorbereitung des Untergrundes: m2

Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen, 
Staubreste gründlich absaugen. Entfernen von Öl, Fett, Rost, 
Staub und sonstigen trennend wirkenden Stoffen mit Aceton. 
Material aufnehmen und entsorgen. 
Der Untergrund muss trocken und gegen Rost dauerhaft geschützt 
sein. 

020 Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten: m2

Fliesenfabrikat: _____________________
Fliesentyp: _____________________
Fliesenformat: _____________________
Fliesenfarbe: _____________________
Rutschhemmung: _____________________

Vollsattes Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten mit 
Reaktionsharzmörtel auf Polyurethan-Basis R1 T nach DIN 12004, 
im Dünnbettverfahren nach DIN 18157. In stark belasteten Be-
reichen im Buttering-Floating-Verfahren arbeiten.

Material: Sopro PU-Kleber (PUK 503).

030 Verfugung:  m2

Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, hochflexiblem Fugen-
mörtel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888.
Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe ______.

Material: Sopro FlexFuge FL.

Anmerkung: für hohe Beanspruchung
Material: Sopro TitecFuge® breit (TFb).

040 Anschlussfugen schließen: lfm.

Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem, fungizid und 
fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff verfüllen.
Fugenfarbe ______.

Material: Sopro SanitärSilicon.

Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der 
Produkte zu beachten:

- Sopro PU-Kleber (PUK 503)
- Sopro FlexFuge FL
- Sopro Saphir® PerlFuge 
- Sopro TitecFuge® breit (TFb)
- Sopro SanitärSilicon

Bauteil: 
Muster-Leistungsverzeichnis - 

Fliesen und Platten auf Metalluntergründen

Pos. 
 

 

Menge
Einheit Einheits-

Gesamt-

 
 

 

 
preis

betrag

010
Vorbereitung des Untergrundes:

m2

Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen, 

Staubreste gründlich absaugen. Entfernen von Öl, Fett, Rost, 

Staub und sonstigen trennend wirkenden Stoffen mit Aceton. 

Material aufnehmen und entsorgen. 

Der Untergrund muss trocken und gegen Rost dauerhaft geschützt 

sein. 

020
Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten:

m2

Fliesenfabrikat: _____________________

Fliesentyp:
_____________________

Fliesenformat:
_____________________

Fliesenfarbe:
_____________________

Rutschhemmung: _____________________

Vollsattes Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten mit 

Reaktionsharzmörtel auf Polyurethan-Basis R1 T nach DIN 12004, 

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157. In stark belasteten Be-

reichen im Buttering-Floating-Verfahren arbeiten.

Material: Sopro PU-Kleber (PUK 503).
030

Verfugung: 
 

m2

Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, hochflexiblem Fugen-

mörtel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888.

Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe ______.

Material: Sopro FlexFuge FL.Anmerkung: für hohe Beanspruchung

Material: Sopro TitecFuge ® breit (TFb).
040

Anschlussfugen schließen:

lfm.

Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem, 

pilzhemmend ausgerüstetem Fugenfüllstoff verfüllen.

Fugenfarbe ______.Material: Sopro SanitärSilicon.
Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der 

Produkte zu beachten:- Sopro PU-Kleber (PUK 503)

- Sopro FlexFuge FL
- Sopro Saphir ® PerlFuge 

- Sopro TitecFuge ® breit (TFb)

- Sopro SanitärSilicon

Bauteil: 

Ze względu na złożoność tematu i odmienne wymagania dotyczące materiałów stosowanych w budowie statków, 
w odniesieniu do zagadnień związanych z projektowaniem i wykonawstwem, Zespół Wsparcia Technicznego Sopro 
jest do Państwa dyspozycji.

W ramach doradztwa oferujemy szczegółowe rozwiązania związane z planowanymi lub będącymi w trakcie realizacji 
projektami. 
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Renowacja pustek 
pod płytkami i jastrychami 10

Spotykanym zjawiskiem są odspojenia okładziny ceramicz-
nej, kamiennej od jastrychu lub jastrychu czy zaprawy 
szpachlowej od podłoża.

Wymaga to podjęcia pracochłonnych działań napraw-
czych, które wiążą się z kompleksową renowacją. Jest ona 
kosztowna i zazwyczaj oznacza wyłączenie pomieszczeń 
z użytkowania.

Alternatywę dla tego kosztownego i czasochłonnego roz-
wiązania stanowi naprawa posadzki przy użyciu środka 
iniekcyjnego Soprodur® 900.

Uszkodzenia zostają wówczas naprawione bez usuwania 
czy niszczenia okładziny.

Dzięki temu zyskujemy ogromną redukcję kosztów, a okła-
dzina pozostaje optycznie nienaruszona. 

Produkt do naprawy odspojonej okładziny lub jastrychu 
i wypełniania pustek musi mieć odpowiednio płynną kon-
systencję, dzięki czemu samoistnie lub pod niewielkim 
ciśnieniem, może być wprowadzony pod okładzinę lub 
jastrych, docierając do wypełnianej pustki lub wniknąć 
pomiędzy odspojoną okładzinę a podłoże. Dla sprawdze-
nia możliwości wnikania preparatu w danym zastosowa-
niu, można przeprowadzić iniekcję próbną.

Wypełnianie pustek pod płytkami:

Zastosowanie cementowej zaprawy iniekcyjnej 
Soprodur® 900 wytworzonej na bazie mikrocementów, 
pozwala wypełnić pustki w zaprawie klejowej pod płyt-
kami, drobne pęknięcia w zaprawie i pory w zaprawach 
grubowarstwowych, a także pustki w nieodpowiednio 
zagęszczonych jastrychach i posadzkach, wykonanych 
metodą wibrowania.

Soprodur® środek iniekcyjny do wypełniania pustek pod płytkami

Pustki pod okładziną ceramiczną.

Porównanie wielkości ziaren

Ziarno „typowego” cementu
Ø = 0,04 mm

Ziarno mikrocementu
Ø = 0,0095 mm

Nieprawidłowo wykonany jastrych cementowy z otwartymi porami. Spójna struktura jastrychu po zastosowaniu zaprawy iniekcyjnej Soprodur® 900.

Zalety technologii Soprodur®:

• Uniknięcie kompleksowej renowacji posadzki
• Naprawiane powierzchnie można użytkować 

już następnego dnia
• Brak gruzu rozbiórkowego
• Brak konieczności wyłączenia z użytkowania 

całego pomieszczenia
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1. Metoda zalewania

Metoda zalewania jest najprostszym sposobem wypełniania 
pustek. Przygotowaną zaprawę wlewa się przez otwarte 
szczeliny fugowe w uprzednio nawilżone wodą pustki. 
Materiał aplikuje się do momentu ich całkowitego wypeł-
nienia. Ewentualny nadmiar środka usuwa się na świeżo, 
wilgotną gąbką. Stężały materiał należy usunąć ze szczelin 
fugowych, aby następnie wypełnić je zaprawą fugową.

2. Metoda wstrzykiwania

Płynną zaprawę iniekcyjną Soprodur® 900 można także 
aplikować, przy pomocy strzykawki ręcznej, przez otwarte 
szczeliny fugowe lub specjalnie nawiercone otwory. Przy 
użyciu odpowiednich strzykawek, pustki mogą być wypeł-
niane pod ciśnieniem do 2 barów.

Zalewanie pustek podpłytkowych przez wyciętą w tym celu (otwartą) fugę.

Aplikacja preparatu iniekcyjnego Soprodur® 900 za pomocą strzykawki 
ręcznej, uzasadniona jest na małych powierzchniach.

Soprodur® środek iniekcyjny do wypełniania pustek pod płytkami

płytka 
ceramiczna

zaprawa 
grubowarstwowa
/jastrych

beton

płytka 
ceramiczna

zaprawa 
grubowarstwowa 
/jastrych

beton
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3. Metoda iniekcji

Iniekcję preparatu Soprodur® 900 wykonuje się pod ciśnie-
niem do maks. 10 barów. Stosuje się przy tym dodatkowo 
specjalne elementy tzw. gniazda, wkręcane w nawiercone 
wcześniej otwory. 

Liczba otworów iniekcyjnych i gniazd jest zależna od obszaru 
występujących pustek pod płytkami oraz stanu całego napra-
wianego układu konstrukcji (średnio ok. 1-5 otworów/m2).

Iniekcja ciśnieniowa (do 10 barów).

Soprodur® środek iniekcyjny do wypełniania pustek pod płytkami

Zastosowanie odpowiedniego gniazda

Do wypełniania pustek pod płytkami zalecamy stosowanie 
odpowiednich gniazd do płytek, które posiadają otwory 
w ściankach bocznych, umożliwiające iniekcję zaprawy 
Soprodur® 900 pod płytkę. 

Do wypełniania pustek, powstałych przy zastosowaniu 
zapraw grubowarstwowych lub do wypełniania pustek pod 
jastrychami, należy zastosować gniazda do zapraw ze szcze-
liną iniekcyjną u dołu gniazda. 

Do wkręconych gniazd podłącza się pompkę iniekcyjną
i pod ciśnieniem do 10 barów wstrzykuje się zaprawę iniek-
cyjną Soprodur® 900, wypełniając pustki.

Przed iniekcją lub wstrzykiwaniem, pustki należy zwilżyć 
wodą za pomocą tej samej pompki.

Po wypełnieniu pustych przestrzeni, płytki należy obciążyć 
dla osiągnięcia optymalnej przyczepności (np. paczką 
z płytkami, workiem zaprawy), usunąć gniazda 
i powierzchnię oczyścić wodą. 

Wypełnianie pustek pod okładziną na schodach.

płytka 
ceramiczna

zaprawa 
grubowarstwowa 
/jastrych

beton

płytka 
ceramiczna

warstwa 
kontaktowa

zaprawa

zaprawa 
grubowarstwowa 
/warstwa 
wyrównująca

płytka 
ceramiczna

jastrych

beton

iniekcja iniekcja

pierścień 
uszczelniający

pierścień 
uszczelniający

Gniazda do zapraw Gniazda do płytek 
okładzinowych
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Wskazówki

• Pustki należy wcześniej zlokalizować (np. 
opukując płytki) i odpowiednio oznaczyć.

• W przypadku jastrychów na warstwie 
oddzielającej, przy odpływach podłogo-
wych itp. należy zwrócić uwagę i zadbać 
o to, aby zaprawa iniekcyjna nie dostała 
się tam, gdzie nie powinna, tzn. w war-
stwę izolacji termicznej, dylatacji brze-
gowych itp. Oznaką błędu będzie szybki 
i duży ubytek aplikowanego materiału.

• Przy ogrzewaniu podłogowym należy 
zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić prze-
wodów grzewczych podczas nawierca-
nia otworów pod następnie wkręcane 
gniazda.

• Preparat iniekcyjny Soprodur® 900 nie jest 
przeznaczony do podłoży wrażliwych na 
wilgoć (np. drewnianych).

Wypełnianie pustek 
pod płytkami na ścianach*

Soprodur® – narzędzia:

Soprodur® środek iniekcyjny do wypełniania pustek pod płytkami

Zestaw do mieszania

Strzykawka ręczna, zestaw 
końcówek wtryskowych

Pompka iniekcyjna

Gniazda do płytek 
okładzinowych 6 mm

Gniazda do zapraw 
6 i 8 mm

Soprodur® 900 Środek iniekcyjny

Pustki pod płytkami na ścianie mogą być również 
wypełniane i skutecznie naprawiane.

* Jeżeli planujemy wypełnić pustki pod płytkami na ścianach, po ich zlokalizowaniu warto zabezpieczyć płytki deskowaniem, na wypadek odsadzenia 
    od ściany podczas iniekcji.
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Wyrównywanie podłoży 11 

Przygotowanie podłoża

Obróbka wstępna podłoża

Wyrównanie podłoża ma decydujące znaczenie dla efektu 
końcowego prac okładzinowych. Aby zaprawy wyrów-
nujące (szpachle stabilne lub wylewki samopoziomujące) 
dobrze związały z istniejącym podłożem, niezbędne jest 
wykonanie wstępnych prac przygotowawczych. 
Jedną z kluczowych kwestii jest właściwa ocena istnieją-
cego podłoża tzn. stwierdzenie z jakiego materiału jest 
wykonane, w jakim jest stanie i czy jest mocno, czy słabo 

chłonne.
Na tej podstawie dokonuje się doboru, adekwatnie do 
danego przypadku, właściwego preparatu gruntującego. 
Alternatywnym rozwiązaniem, równie skutecznym jest sto-
sowanie preparatów do wytwarzania warstwy kontaktowej/
sczepnej np. w postaci emulsji sczepnej Sopro HE 449. Masy 
samopoziomujące lub zaprawy szpachlowe są wówczas 
nakładane metodą „mokre na mokre” - na świeżą warstwę 
emulsji.

Metoda szybka (bez schnięcia)

Metoda „mokre na mokre” Po przeschnięciu

Sopro HE 449
Sopro 
GP 263

Sopro 
GD 749

Sopro
SG 602

Sopro 
HPS 673

Sopro 
MGR 637

Emisja LZO EC1 PLUS EC1 PLUS EC1 PLUS EC1 PLUS EC1 PLUS

Nierozcieńczony Rozcieńczony

Podłoża niechłonne:

Stare okładziny ceramiczne • • • •

Lastrico • • • •

Trwała powłoka malarska • •

Jastrych z lanego asfaltu •

Płyty kamienne i betonowe • • • •

Beton niechłonny • • •

Pozostałości klejów 
do wykładzin 

• •

Podłoża chłonne:

Jastrychy cementowe • • • • •

Beton chłonny • • • • •

Jastrychy anhydrytowe   •* •** •

Jastrychy suche • •

Tynki gipsowe • • •

Tynki cementowe • • • •

Rozwiązania szczególne:

Podłoża drewniane * • •

Jastrychy magnezjowe Sopro EPG 1522 (nasycić i obsypać piaskiem kwarcowym Sopro QS) 

Beton/jastrych zaoliowiony Sopro ESG 868 (nasycić i obsypać piaskiem kwarcowym Sopro QS)

* Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu.
** Szczególnie polecany do okładzin wielkoformatowych o wymiarach do 1m2.
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Przygotowanie podłoża

Sopro HE 449
Emulsja sczepna 

Dyspersja na bazie żywic syntetycznych do 
wytworzenia warstwy kontaktowej na podło-
żach mineralnych pod tynki, szpachle
i masy samopoziomujące (np. Sopro FS 15®

plus). Stosowana metodą „mokre na mokre”. 
Może być stosowana również do ulepszenia 
tynków i innych zapraw budowlanych.

Sopro SG 602
Grunt odcinający 

Jednoskładnikowy, nie zawierający rozpusz-
czalników podkład gruntujący na bazie wyso-
kiej jakości żywicy syntetycznej na podłoża 
o dużej i zróżnicowanej chłonności. W zależno-
ści od zastosowania rozcieńczany wodą. 
Również jako podkład gruntujący na jastrychy 
anhydrytowe pod wielkoformatowe płyty gre-
sowe. Szczególnie zalecany pod następnie 
nakładane mineralne zaprawy klejowe, masy 
szpachlowe i uszczelnienia zespolone.

Sopro EPG 1522
Epoksydowy podkład gruntujący 

Nie zawierający rozpuszczalników, niepigmen-
towany, dwuskładnikowy preparat gruntujący 
na bazie żywicy epoksydowej. Stosowany do 
powierzchniowego wzmacniania podłoży 
mineralnych lub jako preparat zwiększający 
przyczepność na podłożach gładkich, np. 
metalowych, starych powłokach malarskich, 
asfaltach lanych. Do zamykania i kapilarnego 
doszczelniania podłoży cementowych, do 
zamykania pęknięć, do wytwarzania płynnych 
mas wypełniająco-uszczelniających na połącze-
niu jastrychów z odwodnieniami liniowymi 
i odpływami podłogowymi, do wytwarzania 
antykapilarnej zaprawy wypełniającej. Po zmie-
szaniu z piaskiem kwarcowym Sopro QS 507 
lub Sopro QS 511 jako zaprawa epoksydowa. 
Jest wodoodporny, odporny na wodę morską, 
ścieki oraz ługi, rozcieńczone kwasy, roztwory 
soli, oleje mineralne, smary i materiały pędne. 
Jako zaprawa antykapilarna, zapobiegająca 
wtórnemu zawilgoceniu jastrychów cemento-
wych pod wcześnie układany parkiet, płyty 
PCV itp. 

Sopro ESG 868
Grunt epoksydowy odcinający 

Nie zawierający rozpuszczalników, dwuskład-
nikowy preparat gruntujący na bazie żywicy 
epoksydowej, do stosowania na podłożach 
wilgotnych, głównie jastrychach cementowych 
i betonie. Również na zaoliwione, ale wcze-
śniej oczyszczone podłoża betonowe. 
Wyróżnia się dobrą przyczepnością do wilgot-
nych podłoży betonowych i jastrychów oraz 
zmniejsza ryzyko powstawania szkód, spowo-
dowanych podciąganiem wilgoci. Jako war-
stwa izolująca na podłoża o zwiększonej wil-
gotności. Jest wodoodporny, odporny na 
wodę morską, ścieki. Odporny na rozcieńczo-
ne kwasy, ługi, oleje mineralne, smary i mate-
riały pędne. 

Sopro HPS 673
Podkład gruntujący do podłoży 
niechłonnych 

Gotowy do użycia, nie zawierający rozpusz-
czalników, jasnoszary, zawierający piasek 
kwarcowy specjalny preparat gruntujący na 
bazie dyspersji polimerowej do przygotowa-
nia zwartych, gładkich i niechłonnych podłoży 
przed układaniem płytek i płyt. Szczególnie 
nadaje się pod płytki układane na istniejącej 
okładzinie ceramicznej. Jako podkład zwięk-
szający przyczepność szpachli i zapraw do 
podłoży drewnianych, jastrychów asfalto-
wych, magnezjowych oraz przylegających 
pozostałości starych klejów, lakierów 
i wykładzin PCV.

Sopro GD 749
Grunt do podłoży chłonnych 

Nie zawierający rozpuszczalników, jasnonie-
bieski, przezroczysty po wyschnięciu  podkład 
na bazie żywicy syntetycznej do gruntowania 
podłoży mineralnych o dużej lub zróżnicowa-
nej chłonności. Do gruntowania jastrychów 
cementowych, anhydrytowych, płyt gipsowo-
-kartonowych i gipsowo-włóknowych, tyn-
ków cementowo-wapiennych i gipsowych. 
Na podłożach chłonnych rozcieńczyć wodą. 
W przypadku podłoży wiązanych gipsem lub 
pod następnie nakładane szpachle samopo-
ziomujące nie rozcieńczać.
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Produkty specjalne:
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Masy samopoziomujące

Zazwyczaj powierzchnie podłóg/posadzek są nierówne i nie 
umożliwiają bezpośrednio prawidłowego przyklejenia okła-
dzin ceramicznych lub kamiennych.

Z tego względu takie podłoża wymagają wcześniejszego 
wyrównania. Najlepiej sprawdzają się do tego zastosowania 
masy samopoziomujące. 

Wybór odpowiedniej zaprawy sprowadza się do: 

1. Określenia wymaganej grubości warstwy 
(niwelacja nierówności)

2. Dostosowania się do warunków i podłoża 
(rodzaj/materiał, przewidywane obciążenia użyt-
kowe)

3. Określenia czy oczekiwane jest szybkie uzyskanie 
gładkiej, równej powierzchni, czy uzyskanie spadku

Sopro Rapidur 
FE 678 do 70 mm 

na warstwie 
związanej i pływającej

podłoże 
nośne

Sopro FS 15® plus 
do 150 mm 
lub Sopro FLOOR WS 3.50 
do 50 mm

Sopro FS 15® plus 
Wylewka samopoziomująca 

2-150 mm

Sopro Rapidur® FE 
Jastrych płynny 

szybkowiążący 20-70 mm

Zastosowanie szybkowiążącej masy samopoziomującej Sopro FS 15® plus 
do wyrównania posadzki, przed klejeniem płyt wielkoformatowych. 

Zalecenia produktowe

Grubość warstw mas samopoziomujących
Właściwości i zastosowanie:

• na podłogi
• w pomieszczeniach
• o właściwościach samopoziomujących
• bardzo dobra urabialność i rozpływność, dzięki 

zastosowaniu superplastyfikatora oraz wysokie 
wytrzymałości końcowe, dzięki zastosowaniu 
technologii mikrocementów Sopro Microdur®

• szybkowiążące tzn. możliwość chodzenia 
po ok. 2-3 godzinach

• odporna na obciążenia kółek krzeseł/wózków
• również na podłogi ogrzewane
• także do nanoszenia agregatem 

mieszająco-pompującym
• niska zawartość chromianów zgodnie 

z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, załącznik XVII

Sopro FLOOR WS 3.50  
Wylewka samopoziomująca 

3-50 mm
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Sopro FLOOR WS 3.70 extreme
Wylewka samopoziomujca 

3-70 mm
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Masy samopoziomujące

Sopro HF-S
Wylewka samopoziomująca, 
wysokowytrzymała 4-40 mm

Jeżeli oczekujemy posadzki o wysokiej odporności na ście-
ranie, bez stosowania warstw wykończeniowych (płytki, 
wykładzina), uzasadnione jest użycie wysokowytrzymałej 
masy samopoziomującej Sopro HF-S (wysoka wytrzymalość 
na ściskanie i ścieranie).   

Wylewka samopoziomująca, wysokowytrzymała Sopro HF-S 
jest szybkowiążącą, wykonaną w technologii Mikrodur® 

hydraulicznie wiążącą masą szpachlową. Nadaje się do 
wytwarzania posadzek przemysłowych (np. w halach maga-
zynowych) lub w innych pomieszczeniach, w których ze 
względów estetyczno-użytkowych oczekuje się jednolitej, 
gładkiej powierzchni podłóg (np. powierzchnie handlowe).

Łatwe nanoszenie masy samopoziomującej Sopro HF-S przy pomocy agre-
gatu. 

Podłoże przygotowywane pod wylewkę samopoziomującą, wysokowytrzy-
małą Sopro HF-S, nanoszenie metodą „mokre na mokre” tj. na świeżą 
warstwę emulsji sczepnej Sopro HE 449.

Gotowa do użytkowania powierzchnia wykonana z masy samopoziomują-
cej Sopro HF-S, po związaniu jest gładka, równa, odporna na ścieranie.

Grubość warstw masy samopoziomują-
cej Sopro HF-S

Zalecenia

Masa szpachlowa wysokowytrzymała o dużej odporności na ścieranie (Sopro HF-S)

4 – 40 mm
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Masy samopoziomujące 

SoproDur® HF-L
Wysokowytrzymały lakier epoksydowy

Sopro HF-S
Wysokowytrzymała masa samopoziomująca 

Elementy systemu:
Sopro HF-S / SoproDur® HF-L

SoproDur® HF-L
Składnik A

SoproDur® HF-L 
Składnik B  

Podłoga pomieszczenia na odpady, pokryta lakierem epoksydowym 
SoproDur® HF-L. 

Różne warianty uzyskania ostatecznej powierzchni z wysokowytrzymałego 
lakieru epoksydowego SoproDur® HF-L, dzięki różnym dodatkom.

Posadzka w garażu wykończona lakierem epoksydowym SoproDur® HF-L.

Wylewkę samopoziomującą, wysokowytrzymałą Sopro HF-S 
można pokryć powłoką (2 warstwy) z epoksydowego, wyso-
kowytrzymałego lakieru SoproDur® HF-L, a powierzchni 
nadać fakturę antypoślizgową, posypując ją piaskiem kwar-
cowym lub fakturę ozdobną, dodając kolorowe płatki tzw. 
„chipsy”.

Zalecenia

Warstwa nawierzchniowa z żywicy epoksydowej (SoproDur® HF-L)

Beton
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Wyrównywanie powierzchni posadzek i kształtowanie spadków (Sopro FLOOR WS 3.70 
extreme)

Jeśli na całej powierzchni pomieszczenia należy utworzyć spadek do umieszczonego centralnie wpustu podłogowego, 
uniwersalna wylewka samopoziomująca Sopro FLOOR WS 3.70 extreme jest doskonała do takiego zastosowania. Służy do 
wyrównywania powierzchni i kształtowania spadków. Posiada bardzo dobre właściwości modelowania podłoża dzięki moż-
liwości zmiany ilości wody zarobowej. 

Dzięki możliwości zmiany konsystencji Sopro FLOOR WS 
3.70 extreme może być stosowana jako stabilna masa szpa-
chlowa (do kształtowania spadków) i jako wylewka samo-
poziomująca (do wyrównywania powierzchni). 

Masy samopoziomujące

Sopro FLOOR WS 3.70 extreme
3-70 mm jako warstwa związana 

z podłożem nośnym

Zalecenia

Powierzchnia ze spadkiem, wytworzona z Sopro FLOOR WS 3.70 extreme.

Np. Pomieszczenie z odpływem podłogowym. 

Różne warianty zastosowania Sopro FLOOR WS 3.70 extreme 
w łazience.

Łazienka 
z natryskiem

Samopoziomująca lub do kształtowania spadków, szybko-
wiążąca, wzmocniona włóknami, cementowa masa szpa-
chlowa do wyrównywania podłoży drewnianych i mineral-
nych. Szczególnie nadaje się do remontów i renowacji.

• na podłogi
• w pomieszczeniach
• grubość warstwy: 3-70 mm jako warstwa związana  
• elastyczna, wzmocniona włóknami
• czas użycia: 30-40 mm
• możliwość chodzenia po ok. 2-3 godzinach 
• możliwość klejenia płytek ceramicznych po 2-3 godzinach 

GD 749

Spadek

Sopro FLOOR 
WS 3.70 extreme

Równa 
powierzchnia

bardzo niski pozio
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Sopro FLOOR WS 3.70 extreme
3-70 mm jako warstwa związana 

z podłożem nośnym

Wyrównywanie podłoży drewnianych

Do wyrównywania podłoży drewnianych stosuje się przezna-
czoną do tego masę samopoziomującą Sopro FLOOR WS 3.70 
extreme. 

Masy samopoziomujące

Rozprowadzenie i odpowietrzenie masy samopoziomującej Sopro FLOOR 
WS 3.70 extreme na podłodze drewnianej, przy użyciu walca z kolcami.

Stare podłogi drewniane są nierówne i odkształcają się.

Wyrównanie podłogi drewnianej wylewką samopoziomującą 
Sopro FLOOR WS 3.70 extreme z siatką zbrojącą PG-X 1188.

Zalecenia

Samopoziomująca lub do kształtowania 
spadków, szybkowiążąca, wzmocniona 
włóknami, cementowa masa szpachlowa 
do wyrównywania podłoży drewnianych 
i mineralnych. Szczególnie nadaje się do 
remontów i renowacji.

• na podłogi
• w pomieszczeniach
• grubość warstwy: 3-70 mm 

jako warstwa związana  
• elastyczna, wzmocniona włóknami
• czas użycia: 30-40 mm
• możliwość chodzenia

po ok. 2-3 godzinach 
• możliwość klejenia płytek 

ceramicznych po 2-3 godzinach 

H Podłoże drewniane

F Płytki

S Mocowanie wkrętami

1 Wypelnienie szczelin
np. Racofix® RMK 818

2 Grunt Sopro HPS 673

3 Siatka zbrojąca extra 
Sopro PG-X 1188

4 Wylewka samopoziomująca
Sopro FLOOR WS 3.70 extreme 
(warstwa min. 10 mm)

5 Zaprawa klejowa np. 
Sopro No.1 400 extra

6 Zaprawa fugowa Sopro DF 10®

F
6

5

3

3

2

S

S

1

1

H

H

4

4
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Łatwe wyrównywanie struktur grubowarstwowych

Grubowarstwowe, łatwe wyrównanie powierzchni podłóg w remontowanych 
obszarach, np. sklepień.

Masy samopoziomujące

F Płytka

S Izolacja z płyt XPS

1 Zaprawa klejowa np. Sopro 
No.1 400 extra

2 Zaprawa fugowa Sopro DF 10®

3 Jastrych Rapidur® FE 
(pływający lub na warstwie
oddzielającej)

4 Folia PE

5 Lekki jastrych Sopro SMART 
na bazie spoiwa Rapidur® B5

Posadzka na sklepieniu (sklepienie krzyżowe lub kolebkowe), np. stare stropy piwnic.

1 F 2 4 53 S

1 F 32 S 4 5

Sklepienie łukowe.
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Dekoracyjne bezfugowe posadzki „ambiento® floor”

Jeśli obok wymagań technicznych na pierwszym plan 
w przypadku podłogi wysuwają się wymagania estetyczne 
(np. w sklepach), istnieje możliwość uzyskania wysokowy-
trzymałej, cementowej masy szpachlowej, dostępnej w 
różnych odcieniach.  

Sopro ambiento® floor jest dekoracyjną masą szpachlową, 
z której można wytworzyć kolorową, wysokowytrzymałą, 
„bezszwową” podłogę. 

Masy samopoziomujące

ambiento® floor w sklepie odzieżowym.

ambiento® floor jest dostępna w trzech kolorach*
bardzo niski pozio

m
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srebrny

ciemnoszary

biały

Powierzchnia wykonana z użyciem ambiento® floor może być bezpośrednio użytkowana i pozwala na zastosowanie w wielu 
różnych pomieszczeniach. 

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac zawsze należy wykonać na placu budowy powierzchnię próbną, ponieważ każda 
wbudowana podłoga jest unikatowa ze względu na warunki zewnętrzne i może się różnić w następnym projekcie 
budowlanym.

Zagruntować powierzchnię epoksydowym podkładem Sopro EPG 1522.Przygotować podłoże metodą szlifowania lub frezowania.

Wykonanie

* Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnej barwy materiału.  
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Przygotować materiał poprzez wymieszanie z odpowiednią ilością wody 
zarobowej.

Wskazane jest naniesienie powłoki ochronnej np. odpowiednich 
preparatów firmy Dr. Schnell/Dr. Schutz. 

Dla rozprowadzenia i zagęszczenia ambiento® floor obrobić walcem 
kolczatym.

Sopro ambiento® floor wylać na podłogę i równomiernie rozprowadzić na 
przygotowanym podłożu przy pomocy rakli.

Już po kilku godzinach masa szpachlowa jest związana i możliwe jest 
chodzenie po niej.

Podkład epoksydowy Sopro EPG 1522 obsypać obficie piaskiem kwarco-
wym Sopro QS 511. 
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3 m
m

60 m
m

szpachla 
Sopro RAM 3®

płyta betonowa 
lub jastrych cementowy

Tworzenie spadku na betonie lub jastrychu.  

Wykonanie wymaganego spadku na balkonie szpachlą 
wyrównawczą Sopro RAM 3® lub Sopro AMT 468.

Cementowa, szybkowiążąca, szara, sta-
bilna zaprawa szpachlowa do wyrównywania 
powierzchni ścian, podłóg, sufitów; do napraw 
powierzchniowych i wypełniania ubytków 
w tych obszarach. Szczególnie zalecana do 
kształtowania spadków (na jastrychach i betonie) 
w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na 
balkonach, tarasach itp. Nadaje się do stosowa-
nia jako tynk wyrównawczy na ścianach. 

• grubość warstwy: 2-20 mm, do 30 mm 
na małych powierzchniach (< 1 m2)

• na ściany, podłogi i sufity
• w pomieszczeniach i na zewnątrz
• zawiera tras
• czas użycia: ok. 45 minut
• możliwość chodzenia: po ok. 6 godzinach
• niska zawartość chromianów zgodnie 

z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 
załącznik XVII

Cementowa, szybkowiążąca, uniwersalna, sta-
bilna, szara zaprawa szpachlowa i tynkarska do 
wyrównywania, modelowania i napraw powierzchni 
ścian i podłóg, także do napraw miejscowych
i całopowierzchniowych w obszarach wewnętrznych 
i zewnętrznych. Uniwersalna do stosowania na 
podłożach mineralnych, betonie, bloczkach betono-
wych i murach. Bardzo dobre właściwości robocze. 
Idealna do renowacji i napraw. Już po 2 godzinach 
możliwość klejenia płytek. Również do stosowania 
w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na 
balkonach i tarasach. Dzięki szybkiemu przyrostowi 
wytrzymałości, bardzo szybko można przystąpić do 
dalszych prac okładzinowych lub uszczelniających. 

Szpachle stabilne

Sopro AMT 468
Szpachla wyrównawcza 

z trasem

Po ok. 12 h gotowa do 
układania płytek

Sopro RAM 3®

Szpachla wyrównawcza 
i renowacyjna

Po ok. 2 h gotowa 
do układania płytek

Przekrój

Zalecenia

Wyrównana powierzchnia ze spadkiem, podjazd do garażu.

Uwaga: 

Najbardziej skutecznym sposobem trwałego zabezpieczenia wszel-
kich szpachlowanych powierzchni przed negatywnymi skutkami 
działania wody lub wilgoci (stałej lub zmiennej) jest wykonanie 
podpłytkowego uszczelnienia zespolonego.

bardzo niski pozio
m

em
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Tworzenie spadków

Większość podłóg w pomieszczeniach z założe-
nia wykonuje się jako powierzchnie płaskie i 
równe. Tylko w określonych zastosowaniach, ze 
względu na przeznaczenie i sposób użytkowa-
nia, spadki są wymagane i niezbędne (większość 
posadzek przemysłowych oraz balkony, tarasy 
itp.) dla zapewnienia skutecznego odprowadza-
nia wody z powierzchni. 

Do wykonania wymaganych spadków służą 
szpachle stabilne. Mają one też zastosowanie do 
wyrównywania i wygładzania ścian.

• grubość warstwy: 3-60 mm
• na podłogi, ściany i sufity
• w pomieszczeniach i na zewnątrz
• czas użycia: ok. 20 minut
• możliwość chodzenia: po ok. 1,5 godziny
• klasyfikacja CS IV wg normy PN-EN 998-1
• niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 

Nr 1907/2006, załącznik XVII
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Cementowa, szybkowiążąca, uniwersalna, stabilna, szara 
zaprawa szpachlowa i tynkarska do wyrównywania, mode-
lowania i napraw powierzchni ścian, podłóg, sufitów. 
Stosowana na podłoża mineralne, jak np. beton, beton 
komórkowy, jastrychy cementowe, bloczki betonowe, mury. 
Bardzo dobre właściwości robocze. Idealna do renowacji 
i napraw. Już po 2 godzinach możliwość klejenia płytek. 
Również do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i 
mokrych oraz na balkonach i tarasach. Dzięki szybkiemu 
przyrostowi wytrzymałości, bardzo szybko można przystąpić 
do dalszych prac okładzinowych lub uszczelniających. 

Przed rozpoczęciem klejenia płytek ceramicznych, 
a szczególnie mozaiki lub płyt wielkoformatowych, a także 
przed wykonaniem podpłytkowego uszczelnienia zespo-
lonego, niezbędne okazuje się wyrównanie powierzchni, 
wypełnienie ubytków lub korekta spadków. 

Najszybciej tego typu prace można wykonać i rozpocząć 
klejenie płytek, gdy zastosujemy szybkowiążącą szpachlę 
stabilną Sopro RAM 3®.

Wyrównywanie murowanych ścian przy pomocy szpa-
chli Sopro RAM 3® pod następnie przyklejane płytki 
ceramiczne metodą cienkowarstwową.  

Mur wyrównany szpachlą Sopro RAM 3® pod następnie przyklejane płytki 
metodą cienkowarstwową.

Zalecenia

Szpachle stabilne

ściana murowana

grunt Sopro GD 749 
lub emulsja przyczepna 
Sopro HE 449

szpachla Sopro RAM 3®

podpłytkowe 
uszczelnienie 
zespolone

zaprawa klejowa 
cienkowarstwowa

płytka

min. 3 mm

min. 60 mm

Sopro RAM 3®

Szpachla wyrównawcza 
i renowacyjna

Po ok. 2 h gotowa 
do układania płytek

bardzo niski pozio
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• grubość warstwy: 3-60 mm
• na podłogi, ściany i sufity
• w pomieszczeniach i na zewnątrz
• czas użycia: ok. 20 minut
• możliwość chodzenia: 

po ok. 1,5 godziny
• klasyfikacja CS IV wg normy 

PN-EN 998-1
• niska zawartość chromianów 

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 
Nr 1907/2006, załącznik XVII
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Baseny kąpielowe

Szczególnie wysokie wymagania stoją przed materiałami 
przeznaczonymi do niecek basenowych. W takim zastoso-
waniu sprawdza się idealnie szpachla wyrównawcza i reno-
wacyjna Sopro RAM 3®.

Bardzo dobre właściwości robocze szpachli Sopro RAM 3® znacznie uła-
twiają jej kształtowanie i obróbkę powierzchniową.

Sopro RAM 3® łatwo poddaje się wyrównywaniu łatą.

Szpachlę Sopro RAM 3® można aplikować agregatem tynkarskim (przydat-
ne na dużych powierzchniach). 

W nieckach basenowych szpachlę Sopro RAM 3® równie łatwo daje się 
modelować specjalnymi szablonami.

Szpachle stabilne

Sopro RAM 3® Szpachla 
wyrównawcza i renowacyjna

Po ok. 2 h gotowa do 
układania płytek

bardzo niski pozio
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Sopro RAM 3® jest cementową, szybkowiążącą, uni-
wersalną, stabilną zaprawą tynkarską i szpachlową do 
wyrównywania, modelowania i napraw powierzchni 
ścian, podłóg i sufitów. Na mineralne podłoża, jak np. 
beton. Dzięki szybkiemu przyrostowi wytrzymałości, 
wcześnie można przystąpić do obróbki powierzchnio-
wej szpachli.

• grubość warstwy: 3-60 mm
• czas użycia: ok. 20 minut
• możliwość chodzenia: po ok. 1,5 godziny
• klasyfikacja CS IV wg normy PN-EN 998-1
• niska zawartość chromianów zgodnie 

z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 
załącznik XVII
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Wykonywanie spadków

Powierzchnie takie jak place manewrowe, magazyny czy 
rampy najazdowe, poddawane wysokim obciążeniom użyt-
kowym (ruch samochodów ciężarowych, wózków widło-
wych), wymagają regularnej konserwacji i napraw.

Do szpachlowania ubytków i renowacji powierzchni 
w takich obszarach wymaga się użycia zapraw o wysokich 
parametrach wytrzymałościowych (mechanicznych), charak-
teryzujących się ponadto odpornością na działanie czynni-
ków chemicznych.

Układanie kształtek basenowych na zaprawie epoksydowej Sopro EE 771.

Obszary mocno obciążone (np. rampy).

Posadzka wykonana z jastrychu epoksydowego (związanego z podłożem 
nośnym) charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, 
także na obciążenia punktowe.

Zaprawę epoksydową charakteryzuje:
• bardzo wysoka wytrzymałość końcowa
• wysoka przyczepność do podłoża
• odporność chemiczna
• łatwość obróbki 

Sopro EE 771
Zaprawa epoksydowa

Odpływ podłogowy, 
osadzony w zaprawie epoksydowej

Zalecenia

Szpachle stabilne

1 Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 423/523/623

2 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa cienkowarstwo-
wa Sopro No.1 400 extra

3 Zaprawa epoksydowa Sopro EE 771

4 Zaprawa fugowa wysokowytrzymała np. Sopro TFb 

5 Fuga trwale elastyczna np. Sopro Slicon

B Beton

BAOdpływ podłogowy

D Izolacja akustyczna

E Jastrych cementowy Sopro Rapidur® M5

F Płytka
2 F 1 D BA 5 3 E 4 B

Uwaga: 

Z zaprawy epoksydowej Sopro EE 771 można wykonywać 
także podkłady podłogowe pływające (jastrychy na izolacji 
termicznej, akustycznej), charakteryzujące się niższą 
grubością zabudowy niż jastrychy cementowe (przydatne 
np. w obszarach o ograniczonej wysokości nadbudowy 
lub natryskach „bez barier” - patrz również: rozdział 3).
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Sopro RAM 3®

Sopro FLOOR 
WS 3.50

Sopro FS 15 plus Sopro FLOOR 
WS 3.70 extreme

Sopro HF-S 563

Szpachle samopoziomujące o bardzo niskim poziomie emisji

Szpachle stabilne o bardzo niskim poziomie emisji

Struktura systemu

Systemy produktów Sopro 
dla budownictwa zrównoważonego

®
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Notatki
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Podstawy

Krótkie terminy realizacji, jak najkrótsze przerwy technolo-
giczne zostawiają wykonawcy mały margines na swobodny 
wybór zastosowanych produktów.

Przy pracach terminowych decydujące znaczenie ma zastoso-
wanie rozwiązania systemowego produktów, które zagwa-
rantują szybką i niezawodną realizację prac, bez ryzyka 
opóźnień względem przyjętego harmonogramu.

Oznacza to na przykład, że po pracach remontowych wyko-
nywanych nocą, już w godzinach porannych możliwy jest 
swobodny ruch pieszy, lub że zastosowane rozwiązanie 
budowlane (łącznie z wykonaniem nowej podłogi/jastrychu) 
jest możliwe do kompletnego ukończenia w ciągu 2-4 dni 
albo też, naprawiana powierzchnia jest dostępna do użytko-
wania już po kilku godzinach. 

Intensywne badania w zakresie właściwości cementu i tech-
nologii betonowych pozwoliły firmie Sopro na wprowadze-
nie nowoczesnych rozwiązań. Dzięki zdobytej wiedzy stwo-
rzyliśmy asortyment produktów szybkowiążących, które cha-
rakteryzują się możliwością wczesnego obciążania, wysoką 
wytrzymałością, zdolnością do wczesnego klejenia płytek.

Szybkie produkty, gdy czas nagli
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Jastrychy szybkowiążące

Jastrych zespolony Jastrych pływający Jastrych na warstwie 
oddzielającej

Jastrych ogrzewany 

Rozwiązania na mniejsze powierzchnie

Sopro 
Rapidur® M1
Jastrych szybkowiążą-
cy

Sopro 
Rapidur® M5
Jastrych szybkowiążą-
cy

Sopro Rapidur® FE 
Jastrych płynny 

Możliwość układania 
płytek ceramicznych
po ok. 4 godzinach

Możliwość 
układania płytek 
po ok. 24 godzinach

Możliwość 
układania płytek 
po ok. 24 godzinach 

Gotowe mieszanki znacznie ułatwiają zastosowanie 
i wykorzystanie na budowie.

* Proporcje mieszania 1:5 (25 kg Sopro Rapidur® B5 : 125 kg piasku jastry-
chowego o uziarnieniu 0-8 mm zgodnie z normą EN 12 620).

Ze względu na długi czas schnięcia tradycyjnych jastrychów, 
zazwyczaj nie udaje się dotrzymać krótkich terminów wyko-
nania prac.

Tradycyjne jastrychy cementowe (zależnie od grubości 
warstwy) potrzebują od 4 do 10 tygodni sezonowania, 
by uzyskać wymagany poziom wilgotności 2 % (mierzony 
urządzeniem CM).

Poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych mieszanek 
spoiw wiążących do produkcji jastrychów cementowych, 
proces schnięcia może zostać znacznie przyspieszony.

Spoiwo szybkowiążące Sopro Rapidur® B5, gotowe mie-
szanki jastrychowe Sopro Rapidur® M1, Sopro Rapidur® M5 
umożliwiają szybkie wykonanie nowej posadzki cemento-
wej, zachowującej wszelkie właściwości użytkowe, typowe 
dla jastrychów. Dodatkowo jastrych płynny Sopro Rapidur®

FE na bazie szybkowiążących spoiw cementowych, dzięki 
płynnej konsystencji, jest bardzo łatwy w układaniu. 

Jastrych wykonany z zastosowaniem Sopro Rapidur® B5 
można okładać płytkami po 3 dniach, z zastosowaniem 
Sopro Rapidur® FE i Sopro Rapidur® M5 po 24 godzinach, 
a z Sopro Rapidur® M1 już po 4 godzinach.

Jastrychy szybkowiążące Sopro są wykonane na bazie wyse-
lekcjonowanych mieszanek różnych cementów i specjalnych 
dodatków.

Wyróżnić można dwa podtypy:

1. Na bazie spoiw bardzo szybkowiążących 
(np. Sopro Rapidur® M1)

= gotowość do układania płytek osiąga 
po kilku godzinach

(po ok. 4 godzinach).

2. Na bazie spoiw szybkowiążących
(np. Sopro Rapidur® B5)

= gotowość do układania płytek osiąga 
po kilku dniach

(po ok. 2-3 dniach)

Rozwiązania na duże powierzchnie

Sopro 
Rapidur® B5
Spoiwo szybkowiążą-
ce 
do jastrychów

Sopro 
Rapidur® M5
Jastrych szybkowiążą-
cy

Sopro Rapidur® FE 
Jastrych płynny 

Możliwość 
układania płytek 
po ok. 3 dniach

Możliwość 
układania płytek 
po ok. 24 godzinach

Możliwość 
układania płytek 
po ok. 24 godzinach 

CT-C25-F5-A12 

CT-C25-F5-A12 

CT-C40-F6-A9

CT-C40-F6-A9

*
CT-C45-F7

CT-C50-F7-A12 
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Jastrychy szybkowiążące

Jastrych cementowy

Jastrych 
anhydrytowy

Jastrych cementowy 
szybkowiążący 
Sopro Rapidur® M1

Jastrych cementowy 
szybkowiążący 
Sopro Rapidur® M5

Gotowość do układania płytek po 24 godzinach (oszczędzony czas – 27 dni)

Gotowość do układania płytek po 2 dniach (oszczędzony czas – 26 dni)

Wygrzewanie od 7 dnia

Gotowość do układania płytek po 21 dniach    (+2-6 tygodni)

Wygrzewanie po 21 dniach

Gotowość do układania płytek po 28 dniach (+2-6 tygodni)

7-my
dzień

21-szy 21-szy 
dzień

14-ty
dzień

28-my 28-my 
dzień

1-szy 
dzień

Jastrych cementowy 
z dodatkiem spoiwa 
Sopro Rapidur® B5

Gotowość do układania płytek po 3 dniach (oszczędzony czas – 25 dni)

Jastrych cementowy 
płynny szybkowiążący 
Sopro Rapidur® FE

Gotowość do układania płytek po 24 godzinach (oszczędzony czas – 27 dni)

Wygrzewanie po ok. 24 godz.

Wygrzewanie po 3 dniach

Wygrzewanie po 3 dniach

Wygrzewanie po 3 dniach

Czasowe zestawienie jastrychów Sopro w porównaniu ze standardowo wiążącymi jastrychami:

C3A x 3 CaSO4 x 32 H2O

Każda receptura tradycyjnej zaprawy, także jastrychowej, 
przewiduje dodanie określonej ilości wody zarobowej 
i dokładne wymieszanie składników. Od tego momentu 
rozpoczyna się proces „wiązania”. Uzyskuje się zaprawę 
o konsystencji „mokrej ziemi”, łatwej w obróbce. Dodanie 
plastyfikatora, jako składnika modyfikującego, redukuje 
ilość wody zarobowej.

Przyjęta ilość wody dla zaprawy jastrychowej jest jednak 
zawsze nieco większa (nawet z domieszką plastyfikatora), 
niż ilość niezbędna do procesu hydratacji cementu (końco-
wego związania).

Konsekwencje: długi czas schnięcia tradycyjnych jastrychów 
cementowych. 

Skład chemiczny spoiw zastosowanych w jastrychach 
szybkowiążących Sopro umożliwia krystalizację nadmiaru 
niezwiązanej wody w procesie hydratacji. Dzięki temu uzy-
skujemy możliwość klejenia płytek zaledwie po kilku godzi-
nach od ułożenia jastrychu.

Ponadto szybkowiążące spoiwa jastrychowe posia-
dają w składzie, oprócz innych dodatków modyfikujących, 
bardzo drobno zmielone cementy, których powierzchnia 
w porównaniu ze standardowymi cementami jest wielokrot-
nie większa. W konsekwencji, spoiwa te szybciej reagują 
i wiążą, zużywając w procesie hydratacji cementu większą 
ilość wody. Nadmiar wody wiązany jest przez specjalne 
dodatki lub odparowuje w ciągu pierwszych godzin i dni po 
ułożeniu jastrychu.

* Wygrzewanie zgodnie z normą : 3 dni przy +23oC, 4 dni przy maks. temperaturze czynnika grzewczego, zakończenie. 
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Uszczelnienie, przyklejenie i zafugowanie płytek pod presją czasu, 
możliwość szybkiego oddania pomieszczenia do użytkowania 

Przy pracach terminowych, podczas renowacji, poza wysoką jakością wykonania, inwestorzy oczekują maksymalnego skró-
cenia czasu robót, aby obiekt był jak najkrócej wyłączony z użytku (sklepy, kuchnie przemysłowe, restauracje itp.).

Wszelkie przestoje w ramach planowanego remontu czy ewentualne straty finansowe są niepożądane. Z tego względu np. 
renowacja posadzki odbywa się często w trakcie weekendu lub tylko nocą z jednoczesnym zastrzeżeniem, że powierzchnie 
muszą nadawać się do ponownego użytku już po kilku godzinach od zakończenia prac.

Kompletny system

Szybkoschnąca dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca do 
wytwarzania powłok, nie przepuszczających wody, szybko mostkujących rysy. Wiązanie 
powłoki, dzięki systemowi dwóch składników, nie jest uzależnione od warunków 
atmosferycznych. Najwyższa elastyczność dzięki zawartości wysokoaktywnych polime-
rów dyspersyjnych.

Wielofunkcyjna, szybkowiążąca, 
elastyczna, z dodatkiem tworzyw 
sztucznych, cementowa zaprawa 
klejowa o możliwości wczesnego 
obciążania. Do przyklejania okładzin 
ceramicznych, kamionkowych, gresu, 
płyt z betonu i niewrażliwego na 
przebarwienia kamienia naturalnego 
oraz łatwo wypaczających się płyt 
z konglomeratów.

 • na podłogi, w pomieszczeniach 
i na zewnątrz 

• czas użycia: 50 minut

• możliwość chodzenia/fugowania: 
po ok. 2 godzinach

• możliwość pełnego obciążania: 
po ok. 5 godzinach

Uszczelnianie:

Układanie płytek:

SoproDur® HF 264

C2 EF

Sopro TDS 823

• szybkoschnąca (ok. 2 godziny na warstwę)

• już po ok. 6 godzinach odporna na ciśnienie wody 3 bar

• już po ok. 6 godzinach mostkuje rysy

• szczególnie do stosowania w zimnych porach roku

• czas użycia: 30-40 minut

• wysoka wydajność

• w pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi

• paroprzepuszczalna 

• do nanoszenia wałkiem, szpachlą, do malowania i natryskiwania

Multifunkcyjna, bardzo szybkowiążąca, 
wysokoelastyczna, odkształcalna, 
wydajna, z dodatkiem tworzyw 
sztucznych, srebrno-szara zaprawa 
klejowa o wysokokrystalicznym 
wiązaniu wody. Do przyklejania okładzin 
ceramicznych, z kamienia naturalnego, 
szczególnie jasnych, wrażliwych na 
odkształcenia, na wszystkich podłożach 
oraz wielkoformatowych gresów.

• na ściany i podłogi, 
w pomieszczeniach i na zewnątrz 

• czas użycia: 20-30 minut

• możliwość chodzenia/fugowania: 
po ok. 2 godzinach

• możliwość pełnego obciążania: 
po ok. 5 godzinach lub w zależności 
od miejsca użytkowania

Sopro FKM® Silver

C2 EF S1
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Cementowa, szybkowiążąca, wyso-
kowytrzymała, zawierająca tras 
zaprawa fugowa do obszarów 
intensywnie użytkowanych. Wysoka 
wytrzymałość na obciążenia mecha-
niczne oraz ścieranie, dzięki zasto-
sowaniu technologii Mikrodur® na 
bazie mikrocementu.

• szerokość spoiny: 3-30 mm

• możliwość chodzenia:
po ok. 1,5 godzinie

• możliwość pełnego obciążania:
po ok. 6 godzinach

• w pomieszczeniach i na zewnątrz, 
na ściany i podłogi

Cementowa, elastyczna, szybkowią-
żąca, mrozoodporna, o trwałych 
barwach, do szybkiego obciążania, 
nie tworząca osadów wapiennych 
zaprawa fugowa do spoin wąskich 
i szerokich, w pomieszczeniach 
i na zewnątrz, na ściany i podłogi. 
Do łatwego spoinowania płyt 
kamionkowych, gresowych, betono-
wych i kamiennych, ceramicznych płyt 
łupanych i okładzin klinkierowych. 

• szerokość spoiny: 2-20 mm

• możliwość chodzenia: 
po ok. 2 godzinach

• możliwość pełnego obciążania: 
po ok. 12 godzinach

• bardzo dobre właściwości 
fugowania i zmywania okładziny

• w pomieszczeniach i na zewnątrz, 
na ściany i podłogi

Fugowanie:

Sopro TFb

Sopro FL plus

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Kompletny system

Cementowa, elastyczna, szybko-
wiążąca zaprawa fugowa 
o trwałych barwach i wysokiej 
wytrzymałości, nie tworząca osa-
dów wapiennych, do spoinowania 
wszystkich okładzin ceramicznych
i kamiennych.

• szerokość spoiny: 1-10 mm

• możliwość chodzenia: 
po ok. 2 godzinach

• możliwość pełnego obciążania: 
po ok. 12 godzinach

• w pomieszczeniach i na 
zewnątrz, na ściany i podłogi

Sopro DF 10®

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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Kompletny system

SYSTEM I
Najszybszy system

Wykonanie jastrychu:

Uszczelnianie:

Układanie/klejenie płytek:

Fugowanie:

Gotowość do układania płytek 
po 4 godzinach

Wygrzewanie po ok. 24 godzinach

Sopro TDS 823 

Czas schnięcia: ok. 2 godziny na warstwę 

SoproDur® HF 264 

Możliwość chodzenia 
po ok. 2 godzinach

= 1-2 dni

Sopro TFb 
Możliwość pełnego obciążenia 
po ok. 6 godzinach 

Sopro DF 10®

Możliwość pełnego obciążenia 
po ok. 12 godzinach

Sopro TFb
(obszary intensywnie 

użytkowane)

Sopro DF 10®

(obszary o standardowym 
obciążeniu)

Sopro Rapidur® M1

Sopro TDS 823

Uwaga: po 3 dniach odporna 

na stałe działanie wody pod 

ciśnieniem (baseny)

SoproDur® HF 264 

**

C2 EF

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

CT-C50-F7-A12 

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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Kompletny system

SYSTEM II
Bardzo szybki system 

Wykonanie
jastrychu:

Sopro Rapidur® FE

Sopro Rapidur® FE

Gotowość do układania pły-
tek po ok. 24 godzinach

Wygrzewanie po ok. 
24 godzinach

Uszczelnianie:

Układanie/klejenie płytek:

Fugowanie:

Sopro TDS 823 

Czas schnięcia: 
ok. 2 godziny na warstwę 

SoproDur® HF 264 

Możliwość chodzenia 
po ok. 2 godzinach

= 2-3 dni

Sopro TFb 
Możliwość pełnego obciąże-
nia po ok. 6 godzinach 

Sopro DF 10®

Możliwość pełnego obciąże-
nia po ok. 12 godzinach

Sopro TFb
(obszary intensywnie 

użytkowane)

Sopro DF 10®

(obszary o standardowym 
obciążeniu)

Sopro TDS 823

Uwaga: po 3 dniach odporna 

na stałe działanie wody pod 

ciśnieniem (baseny)

SoproDur® HF 264 

C2 EF

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

CT-C25-F5-A12 

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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Kompletny system

SYSTEM III
Szybki system

Wykonanie jastrychu:

Uszczelnianie:

Układanie/
klejenie płytek:

Fugowanie:

Sopro Rapidur® B5 
Gotowość do układania płytek 
po ok. 3 dniach

Sopro Rapidur® M5 
Gotowość do układania płytek 
po ok. 24 godzinach

Wygrzewanie: po ok. 3 dniach

Sopro TDS 823 
Czas schnięcia: ok. 2 godziny 
na warstwę 

*

Możliwość chodzenia 
po ok. 2-4 godzinach

Sopro TFb 
Możliwość pełnego obciążenia 
po ok. 6 godzinach 

Sopro DF 10®

Możliwość pełnego 
obciążenia po ok. 12 godzinach 

Sopro FL plus 
Możliwość pełnego obciążenia 
po ok. 12 godzinachSopro FL plus

Sopro Rapidur® B5 Sopro Rapidur® M5

Sopro TDS 823

Uwaga: po 3 dniach odporna 

na stałe działanie wody pod 

ciśnieniem (baseny)

SoproDur®

 HF 264 
Sopro No.1 403 

silver
Sopro VF 419

*

Sopro Rapidur® Sopro Rapidur®

C2 EF C2FTES1 C2 EF

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

= 3-5 dni* Proporcje mieszania 1:5 (25 kg Sopro Rapidur® B5 : 125 kg piasku jastrychowego 
   o uziarnieniu 0-8 mm zgodnie z normą EN 12 620).

CT-C40-F6-A9CT-C45-F7

Sopro TFb
(obszary intensywnie 

użytkowane)

Sopro DF 10®

(obszary o standardowym 
obciążeniu)

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą
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Fugowanie nawierzchni brukowych 13 

Podstawy

Utwardzenie nawierzchni dróg, ulic, placów miejskich itd.
z zastosowaniem brukowej  kostki kamiennej czy płyt kamien-
nych jest jedną z najstarszych metod budowlanych. Metoda ta 
jest wykorzystywana do dnia dzisiejszego - na ulicach i drogach 
publicznych oraz prywatnych posesjach.
Można wyróżnić dwie metody wykonania utwardzonej 
nawierzchni ulicy czy placu tj.: związaną i niezwiązaną. 
W konstrukcji związanej wszystkie składowe tzn. zaprawa 
fugowa, podsypka czy podkład oraz warstwa nośna wykonane 
są z zapraw trwale-wiążących (zawierających spoiwa), dzięki 
czemu uzyskujemy układ zespolony, trwały, odporny nawet 
na wysokie obciążenia użytkowe. Natomiast w konstrukcji 
niezwiązanej wykorzystuje się materiały luźne (pozbawione 
spoiw), przez co mniej odporne na obciążenia użytkowe. 
Utwardzanie nawierzchni na prywatnych, jednorodzinnych 
posesjach poddawanych jedynie obciążeniu niewielkim 
ruchem pieszym oraz kołowym (1-2 samochody osobowe) 
może łączyć w sobie układ mieszany: związany z niezwią-
zanym. Zazwyczaj warstwa nośna oraz podkład (podsypka) 
są warstwami niezwiązanymi, natomiast kostka lub płyty są 
zafugowane zaprawą zawierającą spoiwo (cementowe lub 
żywiczne). Prywatni inwestorzy preferują takie rozwiązanie, 
ponieważ po zafugowaniu nawierzchnia nie wymaga czę-
stych zabiegów konserwacyjno-czyszczących (nie trzeba stale 
usuwać chwastów, uzupełniać ubytków piasku czy drobnego 
kruszywa ze spoin, które byłby wnoszone do powierzchni 
mieszkalnej). 
Jednakże między trwale zaspoinowaną nawierzchnią, a nie-
związaną podbudową zachodzi ryzyko oddziaływania „sprę-
żynującego”, dlatego do fugowania takiego układu można 
dopuścić jedynie elastyczne zaprawy na bazie żywic (patrz: 
rozdział 13.2 „Fugi drenażowe na bazie żywic reaktywnych”). 

Przy projektowaniu i wykonawstwie ulic, dróg i placów, 
pomocne mogą być następujące dokumenty: 

• ZTVP – StB 06: Dodatkowe warunki techniczne i dyrek-
tywy do wykonania nawierzchni brukowych, okładzin pły-
towych i obramowań w budownictwie drogowym (wyda-
ne przez FGSV – niemiecki Instytut Badawczy Dróg
i Ruchu Drogowego).

• DIN 18318 (VOB, część C): Prace w obszarach komuni-
kacyjnych; nawierzchnie brukowe i okładziny płytowe 
w konstrukcji niezwiązanej, obramowania.

• DIN EN 1338: Betonowe kostki brukowe.

• DIN EN 1339: Betonowe płyty brukowe.

• DIN EN 1342, 1343: Płyty i kostki brukowe z kamienia 
naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych.

• DIN EN 1344, 1345: Kostka klinkierowa osadzana 
w piasku, kostka klinkierowa osadzana w zaprawie.

• DIN EN 18503: Kostka klinkierowa.
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Kostka brukowa łącznie
z wypełnieniem fugowym
Podsypka

Podłoże

Podbudowa

2. warstwa nośna

1. warstwa nośna 
(np. warstwa mrozoodporna)

Wzmocniona 
podbudowa

Warstwa filtracyjna, 
antykapilarna

 Grunt rodzimy Grunt nośny

Nawierzchnia

Podbudowa 
zasadnicza ZTVT

RStO

DIN 18318
Karta techniczna

ZTVE

ZTVE

Bruk Fuga Podsypka

Warstwa/y nośna/e

Podbudowa pomocnicza 
(w razie potrzeby)

Podłoże

• DNV – Instrukcja Techniczna: Instrukcja Techniczna: 
Nawierzchnie brukowe, okładziny z płyt z kamienia natu-
ralnego w obszarach komunikacyjnych (wydana przez 
niemiecki Związek Rzemiosła Kamienia Naturalnego).

• FGSV – niemiecki Instytut Badawczy Dróg i Ruchu 
Drogowego: „Wskazówki wykonawcze dotyczące 
utwardzania nawierzchni kostkami brukowymi i płytami 
w konstrukcji związanej”.

• RStO 12 (FGSV): wytyczne dotyczące standaryzacji 
nawierzchni dróg komunikacyjnych (wydane przez FGSV 
– niemiecki Instytut Badawczy Dróg i Ruchu Drogowego).

• WTA – Instrukcja Techniczna: Podbudowa związana 
– bruk zabytkowy (wydana przez niemiecką organizację 
Naukowo-Techniczną - Grupa Robocza ds. Utrzymania 
Budowli i Ochrony Zabytków).

• FGSV – Instrukcja Techniczna: Wskazówki 
dot. nośnych, drenażowych warstw betonowych.

• ZTV-Wegebau
Dodatkowe warunki techniczne dla budowy dróg
i placów, z wyłączeniem nawierzchni ulic.

Układ warstw wg RStO (niemieckie wytyczne dotyczące 
standaryzacji nawierzchni dróg)

Układ warstw 
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Podstawy

W konstrukcji związanej, kostka brukowa lub płyty ukła-
dane są na podkładzie z zaprawy hydraulicznie-wiążącej 
oraz sztywnej warstwie nośnej. Hydraulicznie-wiążący pod-
kład oraz warstwa nośna są wykonane z zapraw, które po 
związaniu charakteryzują się właściwościami drenażowymi. 
Mogą to być materiały bitumiczne np. asfalt drenażowy. 
Z kolei dzięki spoinowaniu nawierzchni mamy uzyskać 
zamkniętą strukturę, która będzie zatrzymywać możliwość 
wnikania wody. Kamienne kostki brukowe powinny być 
układane z zachowaniem równomiernych odstępów/spoin. 
Kostki betonowe i niektóre płyty betonowe posiadają 
specjalnie ukształtowane, fabryczne wypustki dystansowe, 
które ułatwiają zachowanie równomiernych spoin podczas 
układania. 

Z uwagi na to, że do wypełnienia spoin najczęściej wyko-
rzystuje się hydraulicznie wiążące zaprawy fugowe, a całość 
jest ułożona na odpowiednio wytrzymałej, nośnej podbudo-
wie, w efekcie otrzymujemy nawierzchnię o niemal mono-
litycznej  konstrukcji, odporną na największe obciążenia. 

Systemy sztywne charakteryzują się pewnymi właściwo-
ściami odkształcania pod wpływem działających obciążeń, 
jednak ugięcia te mogą być stosunkowo niewielkie (rzędu 
ok. 0,1 do 0,2 mm/m), ponieważ zdolność zapraw cemen-
towych do odkształcania się jest stosunkowo mała.

Ze względu na różnorodność działających obciążeń (użyt-
kowe, termiczne), niehomogeniczną strukturę warstw 
nawierzchni brukowej, a więc różne odporności na zginanie 
i powstające wewnętrzne naprężenia, może dochodzić do 
powstawania rys. Nie przekłada się to jednak na uszkodze-
nia okładziny brukowej. 

W konstrukcjach niezwiązanych (podatnych) kostki bru-
kowe lub okładziny z płyt układane są na luźnej (niezwią-
zanej) warstwie kruszywa i następnie zagęszczane. Spoiny 
wypełniane są piaskiem lub drobnym grysem. Jednak 
podczas czyszczenia mechanicznego nawierzchni ulic przy 
pomocy zamiatarek, luźne kruszywo wypełniające szcze-
liny bardzo szybko ulega wypłukaniu. W konsekwencji 
nawierzchnia brukowa poddawana regularnie wysokim 
obciążeniom użytkowym ulega degradacji, kostki brukowe 
obluzowują się, a na nawierzchni tworzą się koleiny. Aby 
temu zapobiec, spoiny w określonych warunkach mogą być 
wypełnione zaprawami fugowymi na bazie żywic reaktyw-
nych (patrz: rozdział 13.2).

Brukowa kostka granitowa osadzona w zaprawie drenażowej, pod nią 
warstwa nośna wodoprzepuszczalna, na grubym kruszywie. 

Betonowe kostki brukowe, tworzące kanał odwadniający, układane na 
betonowej warstwie nośnej.

Układanie kamiennej kostki brukowej na podbudowie niezwiązanej 
(podatnej), na podłożu żwirowo-piaskowym.  
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Podstawy

Piasek

Obciążenie

Podbudowa 
z tłucznia

Konstrukcja niezwiązana

Przyczyny uszkodzeń

Stosowana od dawna niezwiązana metoda układania kostki 
brukowej tylko w bardzo ograniczonym zakresie odpowiada 
dzisiejszym wymogom użytkowym. Wciąż rosnące obcią-
żenia ruchem kołowym (samochody ciężarowe, autobusy) 
powodują, że tak skonstruowane nawierzchnie szybko ule-
gają degradacji. Ponadto stosowanie maszyn czyszczących, 
które odsysają luźne wypełnienie spoin (piasek, żwir itp.) 
ułatwia wnikanie wody pod kostkę, co następnie prowa-
dzi do trwałego niszczenia całej konstrukcji tj. osiadania, 
obluzowywania, przesuwania się kostek, tworzenia kolein, 
ubytków. Aby temu zapobiec, w obszarach narażonych na 
wysokie obciążenia użytkowe, należy osadzać okładziny 
brukowe na podsypce hydraulicznie-wiążącej i na związanej 
warstwie nośnej, a fugowanie wykonać wysokowytrzyma-
łymi zaprawami cementowymi lub na bazie żywic reaktyw-
nych.

Do trwałego ustabilizowania nawierzchni brukowej, ułożo-
nej na podatnej podbudowie, nie wystarczy zaspoinowanie 
zaprawami fugowymi hydraulicznie-wiążącymi. Wykonane 
nimi spoiny z czasem ulegają wykruszeniu, nie są w sta-
nie przenosić ruchów okładziny brukowej. Następstwem 
są zniszczone fugi (patrz: zdjęcie po prawej stronie). 
Hydraulicznie-wiążące zaprawy fugowe nie powinny być 
stosowane w nawierzchniach, układanych na warstwach 
niezwiązanych.

Powstawanie kolein i przesuwanie się okładziny, spowodowane wysokimi 
obciążeniami użytkowymi oraz niezwiązanym zaspoinowaniem. 

Wypłukane wypełnienie spoin na skutek czyszczenia mechanicznego 
i działania wody opadowej.

Przesunięte, obluzowane kostki brukowe na skutek ubytków wypełnienia 
spoin oraz działania wysokich obciążeń użytkowych.

Zniszczone fugi cementowe jako efekt wysokich obciążeń użytkowych na 
nawierzchnię brukową ułożoną na podbudowie niezwiązanej. 
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Podstawy

Okładziny

Do wykonania nawierzchni obciążonych ruchem kołowym 
w obszarach publicznych i prywatnych stosuje się obecnie 
różne materiały, zazwyczaj są to kostki brukowe kamienne 
lub betonowe, rzadziej klinkierowe.
Kostki brukowe dostępne są w różnych wymiarach, o różnej 
grubości. W ostatnich latach panuje tendencja do stoso-
wania wielkoformatowych kostek o znacznej grubości (ok. 
8-16 cm).

Kostka betonowa

Kostka kamienna

Kostka brukowa ceramiczna/klinkierowa

Kostka betonowa oferowana jest współcześnie w ogromnej różnorodności 
form i kolorów. Stosowana jest powszechnie w wielu miejscach dla utwar-
dzenia nawierzchni pieszych i pieszo-jezdnych.

Nawierzchnia brukowa z kamienia naturalnego układana na drodze o dużym 
natężeniu ruchu.

Zastosowanie kamienia naturalnego do utwardzania dróg 
było znane już w starożytności. Współcześnie do wyko-
nania nawierzchni brukowych stosuje się kamień natu-
ralny, który charakteryzuje się najwyższą odpornością na 
warunki atmosferyczne. W tym przypadku warto skorzystać
z pomocy eksperta z zakresu kamienia naturalnego.

W niektórych regionach powierzchnie przeznaczone pod obciążenia 
ruchem kołowym utwardzane są brukową kostką klinkierową, mocowaną 
i spoinowaną z wykorzystaniem zapraw cementowych. 

Kamienie naturalne – wytrzymałość 
na ściskanie 

Grupy kamieni
Wytrzymałość na 
obciążenia wg DIN 
52105 N / mm2

A. Skały magmowe
1. granit, sjenit
2. dioryt, gabro
3. porfiryt kwarcowy
    keratofir
    porfir
    andezyt
4. bazalt, melafir
    lawa bazaltowa
5. diabaz

160–240
170–300
180–300

250–400
280–150
180–250

B. Skały uwarstwione
6. kamienie krzemowe 
     a) kwarc żyłowy, kwarcyt,
         szarogłaz
     b) piaskowce kwarcowe
     c) pozostałe piaskowce kwarcowe 
7.  wapienie 
     a) zwarte wapienie i dolomity
         (łącznie z marmurami)
     b) pozostałe wapienie łącznie 
         z konglomeratami wapiennymi
     c) trawertyn 

120–300

280–180

C. Skały metamorficzne
8. gnejs, granulit 160–280
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Podstawy

Struktura:
• 8–16 cm bruk z kamienia naturalnego
• 3–  5 cm podsypka
• 12–20 cm związana warstwa nośna (wodoprze-
  puszczalna) warstwa mrozoodporna

Aktualne wytyczne niemieckie dla budownictwa dro-
gowego, takie jak RStO, opisują głównie konstrukcje 
niezwiązane. Natomiast dla konstrukcji związanych, ze 
względu na ich mniejszą odkształcalność oraz koniecz-
ność wyeliminowania osiadania, wymaga się zastosowa-
nia odpowiednio grubszych warstw.

Związana warstwa nośna

Związana podsypka (wodoprzepuszczalna)

Niezwiązana warstwa nośna 
– warstwa mrozoodporna

Zalecane rozwiązania według stopnia obciążenia ruchem

• wjazdy na posesje i do garaży
• aleje ogrodowe i parkowe
• parkingi
• strefy ruchu pieszego w niewielkim stopniu narażone na 

sporadyczny ruch samochodów osobowych i dostaw-
czych (DMC do 3,5 t) 

• ruch samochodów osobowych, autobusów 
i samochodów ciężarowych 

• place manewrowe
• drogi, ulice
• ronda, wysepki drogowe, zatoki autobusowe

Dane według RStO.

Nawierzchnie lekko i średnio obciążone. 

Nawierzchnie średnio i mocno obciążone. 

Związane wypełnienie spoin

Związana podsypka 8-10 cm (wodoprzepuszczalna) 

Niezwiązana warstwa nośna 
(zagęszczony warstwowo żwir/kliniec/tłuczeń). 

Związane wypełnienie spoin

Związana podsypka 3-5 cm (wodoprzepuszczalna) 

Związana warstwa nośna 12-20 cm 

1

2

Grubość warstw uzależniona jest od przewidywanych obciążeń (wg niem. RStO)
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Budowa kanałów odwadniających 

Wymaganym elementem odwodnienia ulic, jezdni czy pla-
ców, niezależnie od rodzaju nawierzchni, są kanały (cieki) 
odwadniające. Wykonuje się je wzdłuż krawędzi jezdni, 
zazwyczaj z kostki betonowej lub kamiennej. Są to struktury 
ciągłe i stosunkowo wąskie. Im są węższe, tym są bardziej 
narażone na działanie sił ścinających od sił działających 
z góry.

Dla trwałości kanału odwadniającego, ważne jest wyko-
nanie stabilnego podłoża (także wykonanie fundamentu), 
ułożenie kostki brukowej metodą „mokre na mokre” tj. 
z użyciem zaprawy sczepnej oraz zafugowanie spoin na 
całą głębokość/grubość kostki odpowiednio wytrzymałą 
zaprawą fugową Sopro BSF lub Sopro PFM.  

Obecnie uliczne kanały odwadniające budowane są z betonowych 
kształtek brukowych.

Wybetonowany fundament pod uliczny kanał odwadniający.

Kostka kamienna układana na hydraulicznie-wiążącym, wodoprzepuszczal-
nym podkładzie betonowym (podsypce). 

Budowa kanału odwadniającego

1 Warstwa nośna

2 Beton fundamentowy

3 Podkład sczepny Sopro HSF 748

4 Podkład związany, podsypka Sopro DM 610

5 Zaprawa fugowa Sopro PFM lub Sopro BSF

1 2 3 4 5
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Podstawy

Nawierzchnie brukowe

Kostki brukowe i płyty stosowane są w różnych obszarach  
użyteczności publicznej. 

Szczególnie są to place targowe, strefy ruchu pieszego, 
aleje, chodniki, a także obiekty infrastruktury drogowej 
(przystanki autobusowe, ronda itp.).

W zależności od obciążenia również te powierzchnie wyko-
nywane są na podbudowie związanej. Ważne jest, aby 
warstwa nośna miała odpowiednią grubość, a podsypka 
i zaprawa sczepna stosowane były metodą „mokre na 
mokre”.

Obok powszechnie występujących formatów kostki bruko-
wej, do utwardzenia nawierzchni ulic stosowane są również 
płyty wielkoformatowe (np. 60 x 120 x 14 cm). Ważne jest, 
aby w takim przypadku bruk układany był na konstrukcji 
związanej, by uniemożliwić niekontrolowane przemieszcza-
nie się płyt pod wpływem wysokich obciążeń użytkowych.

Powierzchnia ulicy, wyłożona kostką z kamienia naturalnego.

Obecnie do wykonania nawierzchni, oprócz płyt z kamienia naturalnego, 
stosuje się również wielkoformatowe płyty betonowe.

Wielkoformatowe płyty z kamienia naturalnego 
ułożone na związanej warstwie nośnej.

Dla trwałości konstrukcji, szczególnie przy ukła-
daniu dużych płyt zasadnicze znaczenie ma 
naniesienie podkładu sczepnego na spód płyty
i montaż metodą „mokre na mokre”.

Płyta z kamienia naturalnego ułożona na podsyp-
ce o odpowiedniej grubości. 
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Zachowanie odpowiedniej szerokości spoin pozwala na 
dokładne, głębokie wypełnienie zaprawą fugową.

Dla zapewnienia trwałości fugowanych nawierzchni należy przestrzegać zaleceń dotyczących 
dopuszczalnych szerokości spoin (5-30 mm) i właściwej głębokości fugowania (nie mniej niż 
2/3 grubości danej okładziny).

Specyfika konstrukcji związanej 

Podstawy

Nawet, gdy powierzchnia brukowa jest wykonana na podbudowie związanej (sztywnej), z wypełnieniem spoin cementową 
fugą*, pewna ilość wilgoci wnika w głąb konstrukcji. Wynika to częściowo z porowatości materiałów, a także możliwości 
powstawania mikropęknięć. 

Mikropęknięcia powstają w efekcie skurczu, pod wpływem zmian temperatury w warstwie podbudowy. Jednak nie stanowią 
wady i nie wpływają na trwałość konstrukcji.

Ze względu na możliwość penetracji wilgoci w konstrukcję, należy przestrzegać zasady zachowania „wodoprzepuszczalności 
od góry do dołu”. Oznacza to, że do wykonania warstwy nośnej oraz podkładu cementowego (podsypki) należy stosować  
wodoprzepuszczalne zaprawy o jednorodnym uziarnieniu, np. Sopro DM 610.

Wykonane z nich warstwy nie zatrzymują w sobie wody, dzięki czemu konstrukcja jest skutecznie odwodniona i trwale 
odporna na mróz.

Szerokość spoin 
od 5 do 30 mm

Głębokość spoiny równa 
grubości kostki/płyty 
(dopuszczalne co najmniej 
2/3 grubości) 

Szerokość i głębokość spoin

80 – 90 %

≈ 10 - 20 %

kanał 
odwadniający 

Schematyczny przekrój drogi, obrazujący zachowanie zasady „wodoprzepuszczalności od góry do dołu”.

* Uwaga: Jeśli wykonana jest konstrukcja związana, należy zapewnić odprowadzanie wód powierzchniowych przez rynny 
i wpusty. 
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Podstawy

Nawierzchnie brukowe

Warstwa nośna (chroniąca przed przemarzaniem) Podbudowa związana (beton lub asfalt)

Podkład (podsypka)

Warstwa zagęszczonego żwiru/klińca/tłucznia, pod obciążenia lekkie
i średnie. 

Przygotowanie zaprawy drenażowej, stosowanej jako podsypka, przy 
pomocy mieszadła lub betoniarki przeciwbieżnej.

Związana warstwa nośna (beton) pod obciążenia średnie i wysokie.

Sopro DM 610
Zaprawa drenażowa 

Zawierająca tras, sucha zaprawa do 
układania kamienia naturalnego, okła-
dzin brukowych oraz z płyt i płytek 
w obszarach zewnętrznych. Dzięki spe-
cyficznej krzywej przesiewu uzyskuje 
się podłoże o wysokiej przepuszczalno-
ści wody, charakteryzujące się niemal 
zerowym podciąganiem kapilarnym. 
Niezawodnie zapobiega to uszkodze-
niom, które powoduje penetrująca 
woda, jak np. wykwity i zniszczenie 
struktury zaprawy pod wpływem mrozu 
na balkonach i tarasach, schodach, 
podestach i innych powierzchniach 
zewnętrznych. Układanie materiałów 
okładzinowych następuje przy uży-
ciu zaprawy sczepnej Sopro HSF 748 
metodą „mokre na mokre”.   

Wykonanie warstwy cementowego podkładu (podsypki): 
- o grubości 4-5 cm na związanej (sztywnej) warstwie nośnej,

pod obciążenia średnie i wysokie; 
- o grubości 8-10 cm na zagęszczonym żwirze/klińcu/tłuczniu, 

pod obciążenia lekkie i średnie.
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Podstawy

Nawierzchnie brukowe
Zaprawa sczepna

Zanurzenie spodu kostki w zaprawie sczepnej Sopro HSF 748. Układanie kostki brukowej metodą „mokre na mokre”, czyli z użyciem 
zaprawy sczepnej Sopro HSF 748, naniesionej na spód kostki i osadzonej 
w świeżej warstwie zaprawy drenażowej Sopro DM 610.

Optymalna przyczepność między zaprawą drenażową Sopro DM 610, 
a kostkami brukowymi, uzyskana dzięki zastosowaniu zaprawy sczepnej 
Sopro HSF 748.

Zaprawa sczepna naniesiona kielnią na spód kostki. 

Wyrównanie powierzchni kostek, układanych metodą „pod sznur” poprzez 
dobijanie gumowym młotkiem, z zachowaniem ustalonej szerokości spoin.

Sopro HSF 748 
Zaprawa sczepna elastyczna
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Fugowanie zaprawami cementowymi

Przy budowie nawierzchni z kostek brukowych lub z płyt, 
o przekroju płaskim lub rynnowym, rozmieszczenie fug dyla-
tacyjnych powinno być zgodne z właściwymi zaleceniami 
technicznymi dla tych nawierzchni. W zależności od materiału 
okładzinowego projektuje się i wykonuje dylatacje w odstę-
pach co 5 do 8 m.

W nawierzchniach wykonywanych z elementów betonowych, 
zwłaszcza o układzie ciągłym, odstęp między kolejnymi dyla-
tacjami nie powinien przekraczać 5 m z uwagi na zamiany 
długości pod wpływem temperatury oraz skurcze występujące 
w betonie. 

W nawierzchniach z kamiennej kostki brukowej odstępy 
między kolejnymi fugami dylatacyjnymi mogą występować 
maksymalnie co 8 m.

Szczeliny dylatacyjne można wypełnić materiałem trwale ela-
stycznym, przed zafugowaniem nawierzchni albo wykonać 
nacięcia dylatacyjne niedługo po zafugowaniu nawierzchni 
(po wstępnym stężeniu zaprawy fugowej) i finalnie wypełnić je 
materiałem trwale elastycznym. 

Ze względu na nieuniknione naprężenia, zachodzące w monolitycznej nawierzchni drogowej, np. na skutek zmian tempe-
ratury, należy w niej zaprojektować i wykonać dylatacje.

Układ fug dylatacyjnych

Maks. 5  m

6–8 m

Szczególnie przy budowie nawierzchni ciągłych (np. ulic, kanałów odwad-
niających itp.) wykonanie fug dylatacyjnych jest bardzo ważne. 

Kostka brukowa kamienna

 Kostka brukowa betonowa 

Okazuje się, że w przypadku kanałów odwadniających dobrze 
sprawdzają się gumowe kształtki umieszczane w szczelinach 
dylatacyjnych przed fugowaniem, natomiast w nawierzch-
niach drogowych lepszą skuteczność i trwałość nawierzchni 
uzyskuje się poprzez nacinanie szczelin dylatacyjnych po zafu-
gowaniu i wypełnianie ich materiałem trwale elastycznym.
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Fugowanie zaprawami cementowymi

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej gumową kształtką przy budowie kana-
łów odwadniających. Ze względu na naprężenia powodowane warunkami 
atmosferycznymi, należy zadbać o to, aby materiał wypełniający był wbu-
dowany ok. 1 cm poniżej górnej powierzchni okładziny brukowej. 

Szczelin dylatacyjnych nie wolno pozostawić wypełnionych zaprawą fugo-
wą, ponieważ wówczas przestają pełnić swoją funkcję.

Rysy i wykruszenia powstające na skutek wypełnienia szczeliny dylatacyjnej 
zaprawą fugową.    

Wykruszenia fugi i odpryski betonowej kostki brukowej. 

Układ fug dylatacyjnych

Wypełnianie materiałem trwale elastycznym

Kształtka gumowa jako wkładka dylatacyjna w betonowej okładzinie bru-
kowej.

Szczelina dylatacyjna wypełniona zaprawą cementową; kompensacja 
naprężeń nie jest możliwa, w efekcie cała konstrukcja narażona jest na 
powstanie uszkodzeń.

co najmniej 1 cm
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Fugowanie zaprawami cementowymi

Wykonanie dylatacji w nawierzchniach drogowych przezna-
czonych pod wysokie obciążenie ruchem kołowym - poprzez 
nacięcie wcześniej zafugowanych spoin, okazuje się najbar-
dziej niezawodne.

Dzięki wykonaniu nacięcia w spoinie, kostki kamienne zlo-
kalizowane bezpośrednio przy szczelinie dylatacyjnej zacho-
wują podparcie, bez utraty stabilności osadzenia.

Układ fug dylatacyjnych

Wykonanie dylatacji poprzez nacinanie spoin

Nacięcie dylatacji w nawierzchni drogowej kilka dni po ułożeniu bruku
i zaspoinowaniu.

Wykonanie szczeliny dylatacyjnej w nawierzchni drogowej. Odpowiednio dobrane tarcze pozwalają uzyskać zaplanowaną szerokości 
szczeliny dylatacyjnej.

Dylatacja wypełniona trwale elastycznym materiałem uszczelniającym 
Sopro PUD 682 lub Sopro TDS 823.
Dylatacja wypełniona trwale elastycznym materiałem uszczelniającym 



416

Fugowanie nawierzchni brukowych13.1

Fugowanie zaprawami cementowymi

Dobór zaprawy fugowej

Kostka brukowa betonowa (wyroby betonowe)

Nawierzchnie brukowe z kostki kamiennej

Zaprawa Sopro PFM do fugowania nawierzchni brukowych, dostosowana 
do parametrów kostki kamiennej.

Zaprawa Sopro BSF specjalnie dostosowana do właściwości i wytrzymałości 
betonowej kostki brukowej.

PN-EN 138
88

Zg
od
ny z norm
ą

D
IN

EN 13888

G
ep

rüft nachhohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

Sopro PFM 
Zaprawa do fugowania 
kostki brukowej 5-30 mm

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca, 
wysokowytrzymała zaprawa fugowa do średnio 
i wysoko obciążonych nawierzchni jezdnych 
i pieszych z kamiennej oraz klinkierowej kostki 
brukowej i z płyt. Odporna na działanie mrozu 
i soli do odladzania. Posiada Krajową Ocenę 
Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
(IBDiM), a także spełnia wymagania normy PN-EN 
13888 jako zaprawa klasy CG2 WA.

Sopro BSF
Fuga do nawierzchni brukowych 
i z płyt 5-30 mm
Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca 
zaprawa fugowa do spoinowania okładzin 
z kostki betonowej i płyt kamiennych 
w nawierzchniach infrastruktury drogowej 
i innych, o średnim i wysokim obciążeniu 
ruchem, narażonych na działanie mrozu i soli do 
odladzania, a także w obiektach ogrodowych 
i architektury krajobrazu. Posiada Krajową Ocenę 
Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
(IBDiM) oraz spełnia wymagania normy PN-EN 
13888 jako zaprawa klasy CG2 WA.

Specjalnie dopasowana do właściwości betono-
wej kostki brukowej (np. wytrzymałości 
i zachowania się wobec zmiennych temperatur). 
Do spoinowania ciągłych struktur, jak np. kana-
łów odwadniających i ulic oraz rond komunika-
cyjnych i placów targowych. Zawiera tras reński.

Ze względu na wcześniej wspomniane różnice właściwości materiałów betonowych i kamiennych, szczególnie w zakresie 
wytrzymałości na ściskanie oraz różne współczynniki rozszerzalności, dla poszczególnych rodzajów okładzin oferowane są różne 
materiały fugowe. Dąży się do tego, aby końcowa wytrzymałość zaprawy fugowej była zawsze niższa niż zastosowanego mate-
riału okładzinowego. Gdy jest odwrotnie (fuga mocniejsza od okładziny), może dochodzić do uszkodzeń okładziny jak pękanie, 
odpryski krawędzi itp.

zawiera

Reński

TRAS

zawiera

Reński

TRAS
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PN-EN 138
88

Zg

od
ny z norm

ą

Fugowanie zaprawami cementowymi

Czyszczenie małych powierzchni packą gąbko-
wą. 

Czyszczenie nawierzchni rozproszonym strumie-
niem wody.

Mieszanie zaprawy Sopro PFM.

Czyszczenie dużych powierzchni przy pomocy 
maszyny zmywającej.

Łatwe wypełnianie spoin dzięki wysokiej rozpływ-
ności zaprawy fugowej. 

Nawierzchnia z kostki kamiennej o różnych sze-
rokościach spoin, przygotowana do wypełnienia 
wysokowytrzymałą fugą cementową Sopro PFM.  

Kostka brukowa kamienna (nawierzchnie dróg)

Sopro PFM 
Zaprawa do fugowania kostki brukowej 5-30 mm

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca, wysokowytrzymała zaprawa fugowa do średnio i wysoko 
obciążonych nawierzchni jezdnych i pieszych z kamiennej oraz klinkierowej kostki brukowej i z płyt. 
Odporna na działanie mrozu i soli do odladzania. Posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów (IBDiM), a także spełnia wymagania normy PN-EN 13888 jako zaprawa klasy CG2 WA.

• do spoin o szerokości od 5 do 30 mm

• wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 N/mm2

• odporność na czyszczenie mechaniczne

• wysoka wytrzymałość spoin 

• odporność na ścieranie

• ogranicza występowanie wykwitów wapiennych

• możliwość wczesnego chodzenia i obciążania

• odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu

• produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

zawiera

Reński

TRAS
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Fugowanie zaprawami cementowymi

Nawierzchnie z kostek i płyt betonowych 

Przed spoinowaniem cała powierzchnię okładzi-
ny betonowej należy zwilżyć wodą.

Płyty betonowe o wymiarach 40x40 cm układa-
ne na zaprawie grubowarstwowej i związanej 
warstwie nośnej.

Wielkoformatowe płyty betonowe mogą być 
układane również na średniowarstwowej zapra-
wie klejowej, na związanym podłożu (betono-
wym) i zafugowane zaprawą cementową. 

Fugę Sopro BSF można wymieszać w łatwy spo-
sób w krótkim czasie.

Zaprawa Sopro BSF dzięki wysokorozpływnej 
konsystencji łatwo wypełnia szczeliny fugowe. 

Zaprawa Sopro BSF po dodaniu pigmentu na 
placu budowy może być dopasowana kolory-
stycznie do kostki betonowej. 

Łatwe czyszczenie powierzchni okładziny przy 
pomocy urządzenia zmywającego.

Czyszczenie powierzchni rozproszonym strumie-
niem wody, wykonywane po wstępnym związa-
niu zaprawy fugowej.

Dodatek pigmentu pozwala na uzyskanie zapra-
wy w różnych kolorach.
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Fugowanie zaprawami cementowymi

Kostka betonowa 

Kostki betonowe zaspoinowane dopasowaną 
kolorystycznie, z dodatkiem pigmentu,  zaprawą 
fugową. Prawidłowo wypełnione spoiny zapra-
wą fugową do dolnej krawędzi fazowania.

Prawidłowo zafugowana nawierzchnia z kostki 
betonowej.

Wielkoformatowe płyty betonowe zaspoinowane 
w prawidłowy sposób. 

Wskazówka:
Betonowa kostka brukowa ze względu na parametry wytrzymałościowe oraz fazowane krawędzie nie powinna być 
wypełniona zaprawą fugową do górnej krawędzi. Nieprzestrzeganie tej zasady może prowadzić do powstania odprysków 
i uszkodzeń kostek w efekcie działania naprężeń termicznych.  

Uwaga: spoiny w nawierzchniach z kostki beto-
nowej nie powinny być wypełnione zaprawą 
fugową do samego wierzchu, aby zapobiec 
uszkodzeniom.

Wypełnienie zaprawą fugową szczeliny między 
kostkami betonowymi do dolnej krawędzi 
fazowania kostki. 

Nieprawidłowo Prawidłowo

Wykruszenie kostki betonowej spowodowane 
wypełnieniem spoin do górnej krawędzi fazowa-
nia.

Uszkodzenia

Sopro BSF
Fuga do nawierzchni brukowych i z płyt 5-30 mm
Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa fugowa 
do spoinowania okładzin betonowych w średnio i wysoko 
obciążonych nawierzchniach infrastruktury drogowej, obiektach 
ogrodowych i architektury krajobrazu. Odporna na mróz i sól do 
odladzania. Specjalnie dopasowana do właściwości betonowej 
kostki brukowej (np. wytrzymałości i zachowania się w zmiennych 
temperaturach). Do fugowania ciągłych struktur, jak np. kanałów 
odwadniających oraz ulic, rond komunikacyjnych i placów 
targowych. Posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM), a także spełnia wymagania 
normy PN-EN 13888 jako zaprawa klasy CG2 WA.

D
IN

EN 13888

G
ep

rüft nachhohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

zawiera

Reński

TRAS
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Fugi drenażowe na bazie żywic reaktywnych 

Aby zafugowana nawierzchnia z kostki brukowej charakte-
ryzowała się właściwościami wodoprzepuszczalnymi, co jest 
często wymagane na prywatnych posesjach, niezbędne jest 
użycie fugi epoksydowej Sopro EPF 594. 

Dzięki zastosowaniu kruszywa jednofrakcyjnego, fuga ta 
zachowuje po utwardzeniu właściwości wodoprzepuszczalne. 

Taki wymóg pociąga za sobą również konieczność wykonania 
podkładu (podsypki) i warstwy nośnej również z materiałów
o właściwościach drenażowych, aby odprowadzać wodę 
do podłoża. Jak przedstawiono wcześniej (rozdział 13 - 
„Podstawy”) rodzaj podkładu (podsypki) i warstwy nośnej 
należy dostosować do przewidywanych obciążeń użytkowych.

Poprzez wspólne zastosowanie fugi epoksydowej Sopro EPF 
594 oraz zaprawy drenażowej Sopro DM 610 jako podkładu 
pod kostkę brukową, tworzy się związaną konstrukcję warstw 
o wysokiej zdolności przepuszczania wody i odporności na 
obciążenia. 

Sopro EPF 594 
Fuga epoksydowa, dwuskładnikowa 
do kostki brukowej
pod średnie obciążenia użytkowe, 
w tym ruch pojazdów

Sopro Solitär® F20
Fuga drenażowa 3-20 mm
przy lekkich i średnich obciążeniach 
użytkowych (ruch pieszy)

Nawierzchnia z kostki brukowej - przekrój przez układ drenażowy.

Kostka brukowa na zaprawie drenażowej 
Sopro DM 610  zaspoinowana wodoprze-
puszczalną zaprawą fugową Sopro EPF. 

1 Zaprawa drenażowa Sopro DM 610

2 Elastyczna zaprawa sczepna Sopro HSF 748

3 Fuga drenażowa Sopro EPF 594/Sopro Solitär® F20 

B Beton wodoprzepuszczalny lub zagęszczona warstwa 
tłucznia (podbudowa) 

P Kostka brukowa

Zalecane produkty 

Wodoprzepuszczalne fugi do nawierzchni 
z kostki brukowej

Sopro DM 610
Zaprawa drenażowa 

3P 1

1 3 P 2 B

2
cmdo

pł
yt

o grubości ≥
2
cm
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2
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Optymalna 
wodoprze-

puszczalność

Optymalna 
wodoprze-

puszczalność

Sopro DM 610
Zaprawa drenażowa 
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Fugi drenażowe na bazie żywic reaktywnych

Fugowanie kostki brukowej ułożonej na podbudowie niezwiązanej (podatnej) 

Często nawierzchnie brukowe, zarówno w obszarach prywatnych jak i użyteczności publicznej, projektuje się na podbudo-
wie niezwiązanej (podatnej). A jednocześnie towarzyszy temu oczekiwanie, aby do zafugowania nawierzchni zastosować 
zaprawę cementową lub ewentualnie epoksydową, która będzie odporna na wymiatanie/wywiewanie i wypłukiwanie ze spoin 
(w przeciwieństwie do piasku), czy konieczność wymiany pojedynczych, obluzowujących się kostek. Takie uszkodzenia 
nawierzchni brukowych, jak koleinowanie, ubytki kostek w nawierzchni, przede wszystkim utrudniają ruch, także osobom 
z wózkami dziecięcymi, czy osobom niepełnosprawnym, na wózkach inwalidzkich, i przyczyniają się do skarg oraz reklamacji 
użytkowników i mieszkańców. 

Jednak nawierzchnie brukowe (lub z płyt), ułożone na niezwiązanej podbudowie nie posiadają odpowiedniej stabilności do 
zastosowania cementowych zapraw fugowych! Takie rozwiązanie należy wykluczyć jako nietrwałe. Ogólną cechą zapraw 
cementowych jest relatywnie niewielka wytrzymałość na rozciąganie. Stąd w takim „połączeniu” dość szybko może dojść do 
spękań i wykruszeń spoin cementowych.

Zaprawy fugowe na bazie żywic reaktywnych

Właściwym rozwiązaniem dla opisanego wyżej przypadku są zaprawy fugowe na bazie żywic reaktywnych. Wynika to z charak-
terystycznej dla tego rodzaju zapraw wyższej odporności na rozciąganie, w porównaniu z zaprawami cementowymi. Rozwiązanie 
takie wymaga zachowania określonych zaleceń jak np.: głębokość spoiny przynajmniej 4-5 cm, szerokość spoiny przynajmniej 6-8 
mm, a boczne krawędzie kostek muszą być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń gruntowych, roślinnych i innych.

Zaprawy fugowe dwuskładnikowe na bazie emulgującej z wodą żywicy epoksydowej, np. Sopro HFE są odpowiednie do takich 
zastosowań, gdyż dzięki konsystencji szlamowej umożliwiają osiągnięcie dobrego lub wręcz bardzo dobrego wypełnienia szcze-
lin. Ponadto, dzięki emulgowaniu z wodą, nadają się do prowadzenia prac fugowych przy mniej korzystnych warunkach pogo-
dowych. W przypadku stosowania zaprawy wysokowytrzymałej Sopro HFE, uzyskanie docelowo spoin nieprzepuszczalnych dla 
wody, wymaga zagęszczania zaprawy podczas wbudowywania. Szczegółowe informacje znajdują się karcie technicznej tego 
produktu. 

głębokość wypełnienia spoin zaprawą 
epoksydową przynajmniej 1/3 grubości 
kamienia, ale nie mniej niż 4-5 cm

1 Epoksydowa zaprawa fugowa Sopro HFE

2 Podsypka z piasku/żwiru

1 2

Sopro HFE
Wysokowytrzymała fuga epoksydowa 
do kostki brukowej
Nieprzepuszczalna dla wody zaprawa fugowa 
na bazie emulgującej z wodą żywicy epoksydowej, 
do fugowania wysoko obciążonych nawierzchni 
brukowych.

Uwaga:

Do spoinowania nawierzchni brukowych w centrach miast coraz częściej wymaga się zastosowania fabrycznych zapraw 
fugowych (nie zasypek). Jednak wspomniane nawierzchnie często wykonane są już na podbudowie niezwiązanej, przy 
jednoczesnym narażeniu na ruch samochodów dostawczych i ciężarowych. Jeśli do tej pory nawierzchnie osiadły rów-
nomiernie i nie wykazują deformacji (np. kolein), to wypełnienie takich obszarów zaprawami fugowymi na bazie żywicy 
reaktywnej stanowi możliwy wariant wykonawczy. Realizacje tego typu już funkcjonują bezawaryjnie w praktyce. 
Najlepszą drogą do podjęcia dobrej decyzji w takiej sytuacji okazuje się wykonanie nawierzchni próbnej.  
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Fugi drenażowe na bazie żywic reaktywnych 

Fugowanie kostki brukowej ułożonej na podbudowie niezwiązanej (podatnej)

Przed wypełnieniem spoin w nawierzchni brukowej, ułożonej na niezwią-
zanej podbudowie, należy najpierw dokładnie oczyścić szczeliny fugowe.

Następnie spoiny zostają wypełnione zaprawą fugową na bazie żywicy 
reaktywnej Sopro HFE.

Po zakończeniu pracy, spoiny licują się z powierzchnią kostek. Nawierzchnia 
umożliwia bezpieczną eksploatację i wymaga niewielu zabiegów czyszczą-
cych. 

Pomocne, zmniejszające nakład pracy w usuwaniu starych spoin są specjal-
ne urządzenia.

Dzięki mechanicznemu wprowadzeniu zaprawy fugowej w spoiny można 
osiągnąć wysoki stopień zagęszczenia świeżej zaprawy.

Również szerokie spoiny można zafugować zaprawą Sopro HFE w sposób 
trwały i wizualnie atrakcyjny. 
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Fugi drenażowe na bazie żywic reaktywnych 

Fugowanie kostki brukowej ułożonej na podbudowie niezwiązanej (podatnej) 
Wodoprzepuszczalne fugowanie nawierzchni brukowych 

Zaprawy

Podłoże 

• warstwa nośna związana, wodoprzepuszczalna
       wysokie obciążenie użytkowe

• zagęszczone podłoże ze żwiru lub tłucznia
       obciążenia lekkie lub średnie

Sopro DM 610
Zaprawa drenażowa

Fugi

Sopro EPF 594
Fuga epoksydowa dwuskładnikowa

Przy małych i średnich obciążeniach 
użytkowych - na podsypce ze żwiru lub 

tłucznia i związanej warstwie nośnej

Sopro HFE
Wysokowytrzymała fuga epoksydowa do kostki brukowej
Do fugowania nawierzchni pod wysokie obciążenia użytkowe, 

na związanej warstwie nośnej, pozbawiona właściwości drenażowych. 
W indywidualnie ocenionych przypadkach nadaje się do spoinowania 

nawierzchni na podbudowie niezwiązanej.

Sopro HSF 748
Zaprawa sczepna elastyczna

Sopro Solitär® F20
Fuga drenażowa 3-20 mm
Przy małych i średnich obcią-

żeniach użytkowych
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Fugi drenażowe na bazie żywic reaktywnych 

Zastosowanie fugi epoksydowej Sopro EPF do kamiennej kostki brukowej 

Zwilżona, oczyszczona kamienna kostka bruko-
wa, przygotowana do spoinowania.

Dozowanie utwardzacza do mieszanki piasko-
wo-żywicznej.

Mechaniczne mieszanie zaprawy epoksydowej 
Sopro EPF z dodatkiem ok. 2 l wody.

Rozpoczęcie aplikacji zaprawy fugowej Sopro EPF. Rozprowadzanie zaprawy fugowej i dokładne 
wypełnienie szczelin.

Oczyszczenie zaspoinowanej nawierzchni.

Sopro EPF 594
Fuga epoksydowa dwuskładnikowa do 
kostki brukowej
Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalni-
ków, emulgująca z wodą zaprawa fugowa na 
bazie żywic reaktywnych, do fugowania 
nawierzchni brukowych, także z kamienia natural-
nego w obszarach lekko i średnio obciążonych. 

• do spoin o szerokości od 5 mm 
• wodoprzepuszczalna 
• odporna na czyszczenie mechaniczne
• łatwa w obróbce
• o konsystencji szlamowej
• odporna na mróz i sól do odladzania Odporna na działanie 

wody pod ciśnieniem 
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Nawierzchnie zewnętrzne z grubych płyt gresowych - tarasy, ścieżki

Nowa generacja grubych okładzin w różnych formatach do stosowania 
na tarasach.

Dzięki charakterystycznej grubości możliwe są różne spo-
soby ich układania czy mocowania. Ze względu na trwałość 
najbardziej korzystne jest tradycyjne przyklejenie do stabil-
nego podłoża. Wynika to z faktu, że pomimo grubości 2 
cm, wykonane z nich nawierzchnie, nieustabilizowane pod 
wpływem obciążeń, mogą się uginać lub przesuwać, co w 
konsekwencji prowadzi do wyszczerbień i uszkodzeń płyt. 
Przyczyniają się do tego działania sił łamiących (efekt dźwi-
gni) czy brak trwałego wypełnienia spoin. 

Zwłaszcza w przypadku zastosowań tarasowych płyty te 
warto i należy mocować na podłożach związanych (sztyw-
nych). Tym bardziej, że w większości przypadków inwesto-
rzy oczekują też zaspoinowania okładzin, zapewniającego 
łatwość utrzymania w czystości i trwałość wykonanej 
powierzchni. 

Ceramiczne płyty, ułożone na żwirowej podsypce, podlegające różnym obciążeniom, z przykrymi skutkami uginania i wyszczerbieniami.

Od pewnego czasu rośnie popularność płyt ceramicznych nowej generacji tj. grubych (min. 2 cm) gresów, przeznaczonych 
na tarasy lub do wykonywania ścieżek ogrodowych itp. Są dostępne raczej w dużych formatach, różnorodnych kolorach 
i fakturach. 
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Montaż grubych płyt gresowych na podłożu częściowo związanym  

Przy założeniu, że po danej powierzchni, np. tarasie domu jednorodzinnego, będzie odbywał 
się jedynie ruch pieszy, możliwy jest montaż takich okładzin w konstrukcji tylko częściowo 
związanej.

Aby takie rozwiązanie sprawdziło się podczas użytkowania, podczas realizacji należy zastoso-
wać się do pewnych zasad:

Układ warstw:

• Mrozoodporna, zagęszczona mechanicznie, odpowiednio gruba podbudowa 

• Zagęszczona podsypka z grysu (łamanego kruszywa o ostrych krawędziach)

• Wykonanie stabilnych obrzeży (np. kamiennych, oddzielających od trawnika itp.) 

• Montaż płyt na hydraulicznie-wiążącej zaprawie klejowej – nałożenie warstwy kontaktowej 
i grzebieniowej kleju Sopro No.1 400 extra itp. na spód płyty w celu złączenia z zagęszczoną 
podsypką

• Spoinowanie fugą żywiczną Sopro Solitär® F20

• Spoiny, po związaniu zaprawy fugowej, stają się wodoprzepuszczalne

Hydraulicznie-wiążąca zaprawa 
klejowa Sopro No.1 400 extra, 
naniesiona na spód płyty

Zagęszczona warstwa 
mrozoodporna

Grys związany klejem – tworzy pod 
płytą warstwę odporną na przesunięcia 
(w obszarach ruchu pieszego) 

Fuga żywiczna, drenażowa 
Sopro Solitär® F20 – wypeł-
niająca całą przestrzeń szcze-
lin fugowych

Podsypka z grysu 
grubości 4-5 cm

Gruba min. 2 
cm płyta greso-
wa  

Klej Sopro No.1 400 extra naniesiony na spód płyty. Kruszywo związane klejem, wyraźnie widoczne 
na spodzie płyt.

Łatwe spoinowanie żywiczną fugą drenażową 
Sopro Solitär® F20. 

Sopro Solitär® F20
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Fugi drenażowe na bazie żywic reaktywnych 

Nawierzchnie zewnętrzne z grubych płyt gresowych - tarasy, ścieżki
Taras wyłożony płytami gresowymi o grubości 2 cm.

Wykonanie mrozoodpornej, niezwiązanej warstwy nośnej. Zagęszczenie warstwy nośnej.

Przygotowanie zaprawy drenażowej Sopro DM 610, stosowanej jako pod-
kład (podsypka) pod grube okładziny tarasowe.

Zagęszczenie i wyrównanie warstwy drenażowej Sopro DM 610 na wyma-
ganą wysokość. 

Nakładanie kleju Sopro MEG 667 Silver na spód płyty. Klejenie wykonywa-
ne tzw. metodą kombinowaną w celu uzyskania pełnego przylegania.

Po wyschnięciu kleju, okładzina gotowa do rozpoczęcia fugowania zapra-
wą Sopro FL plus. 
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Notatki
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Podstawy

Nakładanie bitumicznego uszczelnienia grubowarstwowego.

Skuteczna ochrona budynków przed działaniem wody
i wilgoci służy nie tylko utrzymaniu jakości walorów miesz-
kaniowych, lecz także wynika z wymogów technicznych.

Materiały budowlane stosowane do wykonania elementów 
budowli poniżej poziomu gruntu jak np. bloczki betonowe, 
cegły, beton itp. spełniają wymagania statyczne, jednak 
tylko w szczególnych przypadkach mogą stanowić barierę 
dla wody i wilgoci. 

Aby skutecznie i trwale chronić podziemne części budynku, 
a szczególnie piwnice, przed niekorzystnym działaniem 
wody, stosuje się uszczelnienia. 

Od około 30 lat, poza papami bitumicznymi, stosuje 
się grubowarstwowe, modyfikowane polimerami powłoki 
bitumiczne (dawniej oznaczane jako KMB), obecnie zgodnie 
z obowiązującymi normami – jako PMBC.

Wykonanie prac uszczelniających tego typu materiałami jest 
opisane m.in.  w niemieckich wytycznych pt.: „Projektowanie 
i wykonanie uszczelnień elementów budowlanych, mają-
cych kontakt z gruntem, z zastosowaniem grubowarstwo-
wych bitumicznych mas uszczelniających, modyfikowanych 
polimerami” oraz w zapisach normy DIN 18195.

Do ustalenia klasy obciążenia wodą oraz dla prawidłowego 
doboru rodzaju i grubości uszczelnienia, jako miarodajne 
traktuje się badanie wodoprzepuszczalność gruntu. Jeśli 
współczynnik ten wynosi k > 10-4 m/s, wówczas grunt 
można uznać za dobrze przepuszczalny, tzn. woda infiltra-
cyjna (przesączająca się) przenika przez niego z prędkością 
co najmniej 0,1 mm na sekundę. Jeżeli współczynnik ten nie 
osiąga ww. wartości, mamy do czynienia z gruntem słabo 
przepuszczalnym. W takim przypadku woda gromadząca 
się w gruncie może wywierać parcie na powłokę uszczelnia-
jącą na ścianie budynku. 

Systemowe rozwiązania Sopro w zakresie uszczelnień fun-
damentów przeznaczone są do stosowania dla niżej opi-
sanych klas oddziaływania wody i spełniają wymagania 
techniczne w tym zakresie.

Norma DIN 18533, która dotyczy uszczelnień budynków 
i ich elementów poniżej poziomu gruntu, opisuje różne 
klasy narażenia na działanie wody, które są omówione na 
następnych stronach.
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Obowiązująca wcześniej norma DIN 18195 dotycząca uszczelnień została poprawiona i podzielona na indywidualne normy, 
odnoszące się do różnych obszarów zastosowania. 

Cały ten „zestaw norm” obowiązuje w Niemczech od lipca 2017 roku. 

Obejmuje także uszczelnianie ścian piwnic oraz wszystkich innych elementów budynku, mających kontakt z gruntem.

Norma DIN 18533 – „Uszczelnianie budynku i jego elementów poniżej poziomu 
gruntu” – klasyfikuje budynek lub jego części ze względu na stopień narażenia:

• wilgoć z gruntu i woda nie wywierająca parcia
• woda wywierająca parcie, działająca od zewnętrznej strony budynku
• woda nie wywierająca parcia, działająca na stropy zagłębione w gruncie
• woda rozbryzgowa działająca na cokół budynku
• woda kapilarna w ścianach (zagłębionych w gruncie) i pod nimi

Norma opisuje wykonywanie hydroizolacji materiałami uszczelniającymi w postaci mat 
(papy, folie), jak i nakładanymi w postaci płynnej. Składa się z trzech części:

Część 1 Wymagania, zasady planowania i wykonania
Część 2 Uszczelnienia materiałami w postaci mat
Część 3 Uszczelnienia materiałami nakładanymi w postaci płynnej

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533
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Nowa norma wprowadza nowe oznaczenia klas oddziaływania wody na budynek oraz jego elementy

Klasy oddziaływania wody na budynek oraz jego elementy

1. W1-E Wilgoć z gruntu i woda nie wywierająca parcia

2. W1.1-E Wilgoć z gruntu na ścianach i stropach zagłębionych w gruncie dobrze przepuszczalnym k > 10-4 m/s 

3. W1.2-E
Wilgoć z gruntu i woda nie wywierająca parcia na ściany i stropy zagłębione w gruncie słabo 
przepuszczalnym k ≤ 10-4 m/s wraz z wykonaniem drenażu (zgodnego z normą DIN 4095)

4. W2-E Woda wywierająca parcie (na ściany, płyty fundamentowe i stropy zagłębione w gruncie)

5. W2.1-E
Umiarkowane oddziaływanie wody wywierającej parcie na budynek posadowiony 
na głębokości do 3 m poniżej poziomu gruntu

6. W2.2-E
Wysokie oddziaływanie wody wywierającej parcie na budynek posadowiony 
głębiej niż 3 m od poziomu gruntu

7. W3-E
Woda nie wywołująca parcia na stropy zagłębione w gruncie 
(dopuszczalne do 10 cm spiętrzenia wody na uszczelnionej powierzchni)

8. W4-E
Woda rozbryzgowa i wilgoć z gruntu działająca na cokół budynku oraz woda kapilarna działająca 
na ściany powyżej i poniżej poziomu gruntu (bez określenia wysokości spiętrzenia); cokół – przyjmuje 
się na wysokości 30 cm powyżej poziomu gruntu oraz 20 cm poniżej poziomu gruntu.

DIN 18533-1 do -3
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Ocena poziomu wody (DIN 18533-1)

Sposób i rodzaj uszczelnienia podziemnych części budynku uzależniony jest w dużej mierze od panujących w obszarze jego 
posadowienia tzw. warunków gruntowo-wodnych. Uwzględnia się ilość wody przenikającej przez otaczający grunt wraz 
z wilgocią zalegającą w nim trwale. Oddziaływanie wody nie wywierającej parcia (tj. o niskim ciśnieniu) wynika z właściwości 
otaczającego gruntu. 

Klasa W1-E Wilgoć z gruntu i woda niewywierająca parcia

W1.1-E Wilgoć na płycie fundamentowej

GOK = Poziom gruntu          HGW = Ustalony poziom wód gruntowych      HHW = Ustalony najwyższy możliwy poziom wody

GOK = Poziom gruntu HGW = Ustalony poziom wód gruntowych
HHW = Ustalony najwyższy możliwy poziom wody

Situation I

50 cm

GL

DGL / DHL

GL

DGL / DHL

Prawidłowe i skuteczne zaizolowanie budynku zależy 
od prawidłowej oceny intensywności oddziaływania 
wody, w którym uwzględnia się:

1. poziom wód gruntowych (niem. HGW) – określenie 
naturalnych jego wahań, związanych 
np. z warunkami pogodowymi

oraz/lub

2. oznaczenia najwyższego możliwego 
poziomu wody (niem. HHW)

Należy zauważyć, że decydująca jest bardziej 
niekorzystna wartość spośród dwóch wyżej 
wymienionych i zawsze należy stosować zasadę, że: 
„W przypadku braku danych do celów projektowych 
w tym zakresie, należy dokonać oceny poziomu wód 
gruntowych (niem. HGW), a w obszarach objętych 
zagrożeniami  powodziowymi przyjmować najwyższy 
możliwy poziom występowania wody (niem. HHW)”. 

Przypadek I

GOK

GOK

HGW/HHW

HGW/HHW
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W1.1-E Grunt dobrze przepuszczalny dla wody (k > 10-4 m/s)

W1.2-E Grunt słabo przepuszczalny dla wody (k < 10-4 m/s)

GOK = Poziom gruntu            HGW = Ustalony poziom wód gruntowych      HHW = Ustalony najwyższy możliwy poziom wody

GOK = Poziom gruntu            HGW = Ustalony poziom wód gruntowych      HHW = Ustalony najwyższy możliwy poziom wody

GOK

HGW / HHW

stark wasserdurchlässig

„ohne Dränung“

50 cm

Situation II

GOK

HGW / HHW

wenig wasser-
durchlässig

„mit Dränung“

50 cm
Dränung

HGW / HHWHGW / HHWHGW / HHWHGW / HHWHGW / HHWHGW / HHWHGW / HHWHGW / HHWHGW / HHWHGW / HHWHGW / HHWHGW / HHWHGW / HHW

wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-
durchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässigdurchlässig

50 cm50 cm50 cm
DränungDränungDränungDränungDränungDränungDränungDränungDränungDränungDränung

wenig wasser-wenig wasser-wenig wasser-
durchlässigdurchlässigdurchlässig

GOK

GOK

HGW/HHW

HGW/HHW
Drenaż

Przypadek II „bez drenażu“

„z drenażem“

grunt dobrze przepuszczalny

grunt słabo 
przepuszczalny
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Klasse W2-E Woda wywierająca parcie

W2.1-E Umiarkowane oddziaływanie wody wywierającej parcie na budynek 
posadowiony do głębokości 3 m od poziomu gruntu
a spiętrzająca się woda

W2.1-E Umiarkowane oddziaływanie wody wywierającej parcie na budynek 
posadowiony do głębokości 3 m od poziomu gruntu
a ≤ 3 m działania spiętrzającej się wody gruntowej

Podstawy

GOK = Poziom gruntu           HGW = Ustalony poziom wód gruntowych      HHW = Ustalony najwyższy możliwy poziom wody

GOK = Poziom gruntu            HGW = Ustalony poziom wód gruntowych      HHW = Ustalony najwyższy możliwy poziom wody

GOK

HGW / HHW

„ohne Dränung“

      ≤  3 m

k ≤  10-4 m/s

Situation I

GOK

HGW / HHW

      ≤  3 m
beliebig

Situation II

GOK

GOK

HGW/HHW

dowolnie

HGW/HHW

„bez drenażu“Przypadek I

Przypadek II
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W2.1-E Umiarkowane oddziaływanie wody wywierającej parcie na budynek
posadowiony do głębokości 3 m od poziomu gruntu
a ≤ 3 m działania wody zalewowej np. powodziowej (HHW)

W2.2-E Wysokie oddziaływanie wody wywierającej parcie na budynek 
posadowiony głębiej niż 3 m od poziomu gruntu
a bez drenażu
a woda wywierająca parcie powyżej 3 m
a grunt słabo przepuszczalny

Podstawy

GOK = Poziom gruntu            HGW = Ustalony poziom wód gruntowych      HHW = Ustalony najwyższy możliwy poziom wody

GOK = Poziom gruntu           HGW = Ustalony poziom wód gruntowych      HHW = Ustalony najwyższy możliwy poziom wody

      ≤  3 m

GL

DGL / DHL

Situation III

beliebig

GOK

HGW / HHW

      ≥  3 m

wenig 
durchlässig

Situation I

GOK

GOK

dowolnie

HGW/HHW

HGW/HHW

Przypadek I

Przypadek III

grunt słabo 
przepuszczalny
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W2.2-E Wysokie oddziaływanie wody wywierającej parcie na budynek 
posadowiony głębiej niż 3 m od poziomu gruntu
a woda gruntowa / woda powodziowa powyżej 3 m
a przy wysokim poziomie wody - uszczelnienie obciążone jest wodą wywierającą parcie powyżej 3 m

W3-E Woda nie wywołująca parcia na stropy zagłębione w gruncie 
a przesączająca się woda deszczowa
a odprowadzenie wody, bez tworzenia się spiętrzeń (spadki, drenaż)
a wysokość ewentualnego spiętrzenia wody nie może przekroczyć 10 cm

Podstawy

GOK = Poziom gruntu         HGW = Ustalony poziom wód gruntowych       HHW = Ustalony najwyższy możliwy poziom wod

GOK = Poziom gruntu         HGW = Ustalony poziom wód gruntowych      HHW = Ustalony najwyższy możliwy poziom wody

GOK

HGW / HHW

      ≥  3 mbeliebig

Situation II

      ≥  30 cm

GL

DGL / DHL

GOK

GOK

HGW/HHW

HGW/HHW

Przypadek II

dowolnie
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W4-E Woda rozbryzgowa i wilgoć z gruntu działająca na cokół budynku 
i woda kapilarna działająca na ściany powyżej i poniżej poziomu gruntu
a za cokół budynku przyjmuje się obszar ściany 30 cm powyżej 

i 20 cm poniżej poziomu gruntu, z wyłączeniem innych klas oddziaływania wody.

Podstawy

GOK = Poziom gruntu             HGW = Ustalony poziom wód gruntowych    HHW = Ustalony najwyższy możliwy poziom wody

GOK = Poziom gruntu 

Spritzwasser

kapillar aufsteigendes Wasser

GOK 30 cm

20 cm

Woda deszczowa, która może oddziaływać 
na fundamenty i cokół.

> 50 cm

GL

DGL / DHL

30
20

30
20

GOK

HGW/HHW

Woda rozbryzgowa

Woda podciągana kapilarnie
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Dobór materiału uszczelniającego

Dla zastosowania właściwego materiału uszczelniającego, oprócz stopnia oddziaływania wody, należy uwzględnić także 
możliwość wystąpienia pęknięć w uszczelnionym podłożu oraz warunki/sposób użytkowania uszczelnionych pomieszczeń.

Podstawy

Pęknięcia – klasyfikacja 

Pęknięć w podłożach nie da się całkowicie uniknąć. Z tego względu kluczowe stają się dopuszczalne zmiany szerokości 
rys istniejących lub nowo-powstających. Dobór i wykonanie uszczelnienia musi być takie, aby przejmowało bez uszkodzeń 
spodziewane zmiany szerokości rys.

Klasyfikacja rys/pęknięć

R 1-E (niska) ≤ 0,2 mm nowe pęknięcia/zmiana szerokości pęknięć

R 2-E (umiarkowana) ≤ 0,5 mm nowe pęknięcia/zmiana szerokości pęknięć

R 3-E (wysoka) ≤ 1,0 mm nowe pęknięcia/zmiana szerokości  i przesunięcia pęknięć ≤ 0,5 mm

R 4-E (bardzo wysoka) ≤ 5,0 mm nowe pęknięcia/zmiana szerokości  i przesunięcia pęknięć ≤ 2,0 mm

Pęknięcia powstałe w uszczelnionej ścianie.
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Obszar 
użytkowania

Klasa 
użytkowania

Klasa oddziały-
wania

Klasa 
pęknięć

Materiał uszczelnia-
jący

Produkt 
Sopro

Ściany i cokoły poni-
żej poziomu gruntu

RN 1-E do RN 3-E  W1.2-E i W4-E
R 1-E do 
R 3-E

PMBC* Sopro KSP 652

RN 1-E do RN 2-E  W1.2-E i W4-E R 1-E
Mostkujące rysy 
MDS

Sopro ZR Turbo 
618

RN 1-E do RN 3-E  W2.1-E
R 1-E do 
R 3-E

PMBC* Sopro KSP 652

Płyty fundamentowe 
poniżej poziomu 
gruntu

RN 1-E do RN 3-E  W1.1-E
R 1-E do 
R 3-E

PMBC Sopro KSP 652

RN 1-E do RN 2-E  W1.1-E R 1-E
Mostkujące rysy 
MDS

Sopro ZR Turbo 
618

RN 1-E do RN 3-E  W2.1-E
R 1-E do 
R 3-E

PMBC* Sopro KSP 652

RN 1-E do RN 3-E

W1.1-E
R 1-E do 
R 4-E

Samoprzylepna 
izolacja bitumiczna, 
klejona na zimno 
Z HDPE - KSK 

SoproThene® 878

W1.2-E SoproThene® 878

Stropy poniżej 
poziomu gruntu

RN 1-E do RN 3-E  W3-E
R 1-E do 
R 3-E

PMBC*

PMBC = Bitumiczna, grubowarstwowa masa uszczelniająca, modyfikowana polimerami.

MDS = Mostkująca rysy, mineralna powłoka uszczelniająca.

* z siatką zbrojącą. 

Klasyfikacja użytkowania powierzchni 

Sposób użytkowania (przeznaczenie) powierzchni czy pomieszczeń wpływa na wybór i wymagania dotyczące właściwych 
do użycia materiałów uszczelniających w tym obszarze - pod względem stanu suchości powietrza w pomieszczeniach oraz 
niezbędnej niezawodności uszczelnienia. 

RN 1 – E (niskie wymagania)
Niskie wymagania odnośnie stanu suchości powietrza w pomieszczeniach 
(garaże podziemne, hale magazynowe itp.)

RN 2 – E (średnie wymagania) 
Średnie wymagania odnośnie stanu suchości powietrza w pomieszczeniach 
(sale, pomieszczenia magazynowe)

RN 3 – E (wysokie wymagania)
Wysokie wymagania odnośnie stanu suchości powietrza w pomieszczeniach 
(archiwa, pomieszczenia ze stanowiskami komputerowymi (IT))

RN 1 RN 2 RN 3
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Schemat uszczelnienia piwnicy z zastosowaniem produktów Sopro 

Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami 

1 Zaprawa uszczelniająca Sopro ZR Turbo 618 
lub Sopro TDS 823

2 Zaprawa uszczelniająca Sopro ZR Turbo 618 
lub Sopro TDS 823

3 Wyoblenie (faseta) wyrobione zaprawą szpachlową 
Sopro RAM 3® lub Sopro AMT 468

4 Podkład gruntujący bitumiczny Sopro KDG 751

5 Siatka zbrojąca Sopro KDA 662

6 Bitumiczna masa uszczelniająca Sopro KSP 652
lub bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa 
Sopro KD 754 lub grubowarstwowa bitumiczna masa 
uszczelniająca Sopro KMB 651

7 Izolacja pozioma wykonana zaprawą 
Sopro ZR Turbo 618 lub Sopro TDS 823

8 Ubytki w ścianie fundamentowej wypełnione 
zaprawą szpachlową Sopro RAM 3®

lub Sopro AMT 468 

9 Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych 
Sopro KDS 663 Ściana fundamentowa 
murowana (z bloczków, cegieł, itp.)

U Ława/płyta fundamentowa

6

5

9

6

7

8

4

2

3

U

1
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Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami 

Schemat uszczelnienia ścian piwnic i cokołu 

1 Izolacja pozioma pod ścianą 
piwnicy Sopro DSF® 523 lub 
Sopro TDS 823 lub Sopro 
ZR Turbo 618; alternatywnie 
wykonana z materiału 
wstęgowego (np. z papy) 

2 Wyoblenie (faseta) wykonane 
szpachlą Sopro RAM 3®

lub Sopro AMT 468

3 Hydroizolacja pionowa ścian 
piwnic: podkład gruntujący 
bitumiczny Sopro KDG 751 
(1 warstwa) oraz 2 warstwy 
bitumicznej masy uszczelniającej 
Sopro KSP 652 lub Sopro KD 754 
lub Sopro KMB 651

4 Izolacja cokołu przed wodą 
rozbryzgową wykonana zaprawą  
Sopro ZR Turbo 618

5 Uszczelnienie przed wodą 
napierającą od wewnątrz
(do wysokości ok. 50 cm) 
wykonane zaprawą Sopro 
ZR Turbo XXL lub Sopro 
TDS 823

6 Warstwa oochronno-drenażowa 
matą Sopro KDS 663 do uszczel-
nień bitumicznych 

7 Spoiny w murze 

B Płyta fundamentowa z betonu 
wodoszczelnego

E Jastrych na warstwie oddzielającej 

K Zaprawa klejowa Sopro No.1 400 
extra jako warstwa sczepna pod 
następnie nakładany tynk 

P Tynk zewnętrzny 

R Drenaż 

S Hydrofobowa okładzina cokołu 

P

3

6

4

3

R

K

S

6

7

1

5

1

7

2 1 B E



Uszczelnienia podziemnych części budynków14.1

444

Ściany piwnic mogą być również wykonane z zestawianych ze sobą na placu budowy elementów prefabrykowanych. 
Dla zapewnienia wodoszczelności  między elementami, miejsca łączeń wymagają jednak uszczelnienia. Może do tego 
posłużyć  bitumiczna masa uszczelniająca Sopro z zastosowaniem siatki zbrojącej Sopro KDA 662. Zaizolowany obszar 
w obrębie łączenia kolejnych elementów powinien mieć szerokość ok. 50-60 cm i może być zabezpieczony bitumicznymi 
masami uszczelniającymi  Sopro KSP 652, Sopro KD 754 lub Sopro KMB 651. 

Uszczelnienie ścian piwnic wykonanych z prefabrykowanych płyt z betonu wodoszczelnego 

Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami 

A

B

A
B

Bitumiczna masa 
uszczelniająca  Sopro 

KSP 652, Sopro KD 754 
lub Sopro KMB 651, 

zbrojona siatką 
Sopro KDA 662

Zalewany betonElement prefabrykowany
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Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami

Nawet jeśli w projekcie znajduje się informacja, że wykonanie płyty fundamentowej nie wymaga stosowania betonu wodo-
szczelnego, budynek należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody. Z tego względu płytę z betonu niewodoszczelnego należy 
pokryć uszczelnieniem.  

W takiej sytuacji na uprzednio wykonaną warstwę chudego betonu (podbetonu) należy nanieść uszczelnienie z grubowar-
stwowej bitumicznej masy uszczelniającej, np. Sopro KMB 651. Po wyschnięciu, należy ją osłonić warstwą ochronną i roz-
począć betonowanie właściwej płyty fundamentowej. Zaprojektowana i prawidłowo wykonana hydroizolacja fundamentów 
powinna zapewniać trwałe połączenie hydroizolacji pionowej (na ścianach) z hydroizolacją poziomą (płyta fundamentowa/
fundament) i być wykonana „na zakład”.

Uszczelnienie ścian piwnic i fundamentów, gdy płyta fundamentowa 
nie jest wykonana z betonu wodoszczelnego 

Bitumiczna masa uszczel-
niająca Sopro KMB 651 lub 

Sopro KD 754 

Warstwa ochronna 
(folia)

Izolacja pozioma 
z zastosowaniem 

Sopro TDS 823 
lub Sopro ZR Turbo 618
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2. Szpachlowanie
– wykonanie wyobleń (faset)
– wypełnienie szczelin w murze
Naroża wewnętrzne oraz miejsca połączeń ścian 
i podłóg należy wyokrąglić do promienia 4-5 cm, 
używając szpachli wyrównawczej Sopro RAM 3®

lub Sopro AMT 468.

3. Gruntowanie
Chłonne podłoża budowlane należy zagrunto-
wać bezrozpuszczalnikowym podkładem 
bitumicznym Sopro KDG 751, rozcieńczonym 
z wodą w proporcji 1:10. 

1. Niezawodne uszczelnienie poziome
Sopro ZR Turbo 618 to cementowa, dwuskładnikowa, 
szybkowiążąca, elastyczna i bardzo wydajna reaktyw-
na zaprawa uszczelniająca. Do uszczelniania ścian 
piwnic od strony zewnętrznej, także na istniejące 
(stare) uszczelnienia bitumiczne, również jako izolacja 
pozioma płyt fundamentowych i ścian, do uszczelnie-
nia elementów budowlanych, cokołów, jako uszczel-
nienie zabezpieczające przed negatywnym parciem 
wody, do klejenia płyt termoizolacyjnych i ochron-
n y c h ,  d o  p r z y k l e j a n i a
i uszczelniania naświetli piwnicznych, jako powłoko-
wa hydroizolacja w zbiornikach wody użytkowej 
o głębokości do 10 m słupa wody, do stosowania 
w fontannach, kwietnikach betonowych oraz 
w obiektach małej architektury. Optymalna stabilność 
przy łatwej obróbce. Bardzo wysoka elastyczność 
dzięki technologii MicroGum®.

Sopro DSF® 523 i Sopro TDS 823 to elastyczne, 
cementowe, mostkujące rysy, hydraulicznie wiążące 
zaprawy uszczelniające, przeznaczone do wytwarza-
nia powłok izolacyjnych na ścianach piwnic, zewnętrz-
nych i fundamentach, płytach balkonowych oraz 
w zbiornikach na wodę i w pomieszczeniach wilgot-
nych i mokrych.

Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami 

4. Grubowarstwowe powłoki bitumiczne
Nakładanie elastycznych, mostkujących rysy, 
grubowarstwowych powłok bitumicznych 
Sopro KSP 652, Sopro KD 754 lub Sopro 
KMB 651.

Wymagane minimalne grubości powłoki 
bitumicznej (po wyschnięciu), dla ochrony 
przed:

• wilgocią z gruntu i nie spiętrzającą się wodą 
infiltracyjną - 3 mm

• wodą nie napierającą - 3 mm 

• spiętrzającą się wodą infiltracyjną i/lub wodą 
napierającą z zewnątrz - 4 mm (z dodatko-
wym zatopieniem siatki zbrojącej Sopro KDA 
662) 

Wyżej wymienione grubości musza być 
zawsze uwzględnione i przestrzegane 
na obiekcie.

Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych
Drenażowa i ochronna mata z wytłoczeniami, wyko-
nana z polistyrenu, z rozdzielającą folią na spodzie 
i filtrem flizelinowym z polipropylenu, rozkładającym 
nacisk na wierzchu. Stanowi systemową ochronę dla 
uszczelnień wytworzonych z bitumicznych mas 
uszczelniających Sopro KSP 652, Sopro KD 754 lub 
KMB 651. Folia rozdzielająca, umieszczona na spod-
niej stronie maty, zapewnia doskonałe zabezpieczenie 
na wypadek np. osiadania podłoża wokół budynku. 
Spełnia wymagania dotyczące ochrony uszczelnień 
zgodnie z normą DIN 18533, jak i wykonania drenażu, 
zabezpieczającego obiekty budowlane (zgodnie 
z normą DIN 4095) oraz wytycznymi określającymi 
warunki projektowania i wykonania uszczelnień 
z zastosowaniem grubowarstwowych mas uszczelnia-
jących modyfikowanych polimerami. 

Zalecane produkty 

Siatka zbrojąca 
Odporna na działanie mas bitumicznych i alka-
liów, pokryta tworzywem sztucznym siatka zbro-
jąca z włókna szklanego, do wzmacniania 
powłok hydroizolacyjnych wykonywanych z gru-
bowarstwowych mas bitumicznych, modyfiko-
wanych polimerami, powłok izolacyjnych, chro-
niących podziemne części budynku przed spię-
trzającą się wodą infiltracyjną i wodą napierającą 
z zewnątrz (zgodnie z wymaganiami normy DIN 
18533). Stosowana z bitumicznymi masami 
uszczelniającymi Sopro KSP 652, Sopro KD 754 
lub KMB 651. 

Taśma dylatacyjna do uszczelnień 
bitumicznych
Taśma uszczelniająca z polipropylenu na 
bazie elastycznych polimerów (poliolefin) 
do przekrywania dylatacji konstrukcyj-
nych, w połączeniu z bitumicznymi 
masami uszczelniającymi Sopro KSP 652, 
Sopro KD 754 lub KMB 651.

• Taśma uszczelniająca • Siatka zbrojąca • Mata drenażowa i ochronna

na obiekcie.
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Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami 

Wymagania budowlane

Wszystkie podłoża muszą być trwałe, 
nośne i pozbawione warstw zmniejszają-
cych przyczepność (środki antyadhezyjne, 
kurz, brud itp.)

Izolację poziomą pod murowaną ścianę 
fundamentową można wykonać z ela-
stycznej zaprawy uszczelniającej Sopro ZR 
Turbo 618 lub Sopro TDS 823, nano-
sząc ją na płytę/ławę fundamentową jako 
zabezpieczenie przed podciąganiem wil-
goci. Zgodnie z wytycznymi niemieckiego 
związku przemysłu budowlanego (wydanie 
05.2010), izolacja pozioma muru może być 
wykonana z mineralnej zaprawy uszczel-
niającej (Sopro ZR Turbo 618).

Nienośne warstwy podłoża muszą zostać 
usunięte, a większe zagłębienia powinny 
zostać wypełnione przed rozpoczęciem 
prac uszczelniających. 

Podłoża murowane, ale także wylewane 
z betonu, przed nałożeniem uszczelnienia, 
nierzadko wymagają prac przygotowaw-
czych – wyrównania. Można to wykonać 
przy użyciu zapraw tynkarskich (PII, PIII), 
zapraw szpachlowych  lub przez tzw. szpa-
chlowanie drapane, wykonane bitumicz-
nymi masami uszczelniającymi Sopro KSP 
652, Sopro KD 754 lub KMB 651.

Przed zastosowaniem w/w mas uszczelnia-
jących zalecane jest wykonanie gruntowa-
nia bitumicznym podkładem gruntującym 
Sopro KDG 751. Najpierw należy oczywi-
ście usunąć z powierzchni zanieczyszczenia 
oraz pozostałości środków antyadhezyj-
nych itp.

Z powierzchni muszą zostać usunięte 
wystające resztki zapraw, ostre krawędzie 
i inne nierówności. Naroża zewnętrzne 
natomiast muszą zostać sfazowane. 

Naroża wewnętrzne lub miejsca połączeń 
ścian i podłóg należy wyokrąglić (wykonać 
fasety) do promienia 4-5 cm, używając 
szpachli wyrównawczej Sopro RAM 3® lub 
Sopro AMT 468. 

2 Wystające resztki zaprawy ściąć, ostre 
krawędzi sfazować. Usunąć mleczko ce-
mentowe.

3 Niewystarczająco wypełnione spoiny 
i zagłębienia (> 5 mm) wypełnić za-
prawą szpachlową Sopro RAM 3® lub 
Sopro AMT 468.

4 W obszarze cokołu oraz płyty funda-
mentowej, dla zabezpieczenia warstwy 
bitumicznej przed uszkodzeniem na sku-
tek ewentualnego pojawienia się parcia 
negatywnego wody, zaleca się nałożenie 
najpierw powłoki z elastycznej zaprawy 
uszczelniającej Sopro ZR Turbo 618 lub 
Sopro TDS 823.

5 Naroża na połączeniu płyty/ławy fun-
damentowej ze ścianami - wyokrąglić, 
stosując zaprawę szpachlową Sopro 
RAM 3®.

6 Powierzchnie przygotowane do uszczel-
nienia, po dokładnym oczyszczeniu, 
wymagają zagruntowania podkładem 
bitumicznym Sopro KDG 751.

1 Wykonanie izolacji poziomej z elastycz-
nych zapraw uszczelniających Sopro ZR 
Turbo 618 lub Sopro TDS 823 na wcze-
śniej zwilżony wodą fundament beto-
nowy 
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Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami

Zastosowanie Sopro KSP 652

7 Sopro KSP 652 jest jednoskładnikową, 
szybkoschnącą i szybko osiągającą odpor-
ność na deszcz, bitumiczną masą uszczel-
niającą o wysokiej wydajności i niewielkim 
ubytku grubości warstwy podczas schnię-
cia. 

8 Dzięki swoim właściwościom Sopro KSP 
652 nie wymaga stosowania dodatkowego 
„przyspieszacza”, czy składnika prosz-
kowego, powodującego skrócenie czasu 
wysychania, także w warunkach naraże-
nia na umiarkowane oddziaływanie wody 
wywierającej parcie (klasa W2.1-E wg DIN 
18533).

10 Sopro KSP 652 można nanosić pacą zębatą 
(wysokość zębów 10 mm), a następnie na-
leży wygładzić gładką stroną pacy. Zaleca 
się, aby rozpoczęte opakowanie wykorzy-
stać w całości przed planowaną przerwą 
prac, a na zakończeniu masę rozłożyć „do 
zera”, aby po wznowieniu, nowo nakładana 
warstwa nachodziła na poprzednią, „na za-
kład”.

11 Bitumiczna masa uszczelniająca Sopro KSP 
652 nakładana jest równomiernie na wy-
oblenia oraz fundament.

13 Jeśli spodziewane jest duże obciążenie 
wodą np. na skutek spiętrzania się wody 
infiltracyjnej lub naporu wody grunto-
wej (zgodnie z DIN 18533), należy - dla 
wzmocnienia powłoki - zastosować siatkę 
zbrojącą Sopro KDA 662, wbudowując ją 
w 1-szą warstwę nakładanej masy bitumicz-
nej Sopro KSP 652, układając kolejne arku-
sze siatki z co najmniej 10 cm zakładem.   

14 Po wykonaniu uszczelnienia bitumicznego 
ściany, można zamontować naświetla okien 
piwnicznych, stosując do tego również masę 
bitumiczną Sopro KSP 652. 

15 Na dużych powierzchniach aplikacja ma-
szynowa (natryskowa) bitumicznej masy 
uszczelniającej Sopro KSP 652 jest bardziej 
efektywna.  

9 Z uwagi na to, że Sopro KSP 652 jest masą 
bitumiczną gotową do użycia, może być 
nakładana ręcznie, bezpośrednio z pojem-
nika. Oczywiście nic też nie stoi na prze-
szkodzie, aby wykonać aplikację maszy-
nowo, metodą natryskową odpowiednim 
urządzeniem.

12 Wymagane jest nałożenie co najmniej 
dwóch warstw masy bitumicznej. Nałożenie 
drugiej warstwy należy rozpoczynać po wy-
schnięciu pierwszej. 
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18 Po wyschnięciu, na uszczelnienie zostają 
przyklejone odpowiednie maty drenażowe, 
np. Sopro KDS 663 lub płyty izolacyjne. 
W tym przypadku Sopro KSP 652 nakładana 
jest pełno-powierzchniowo na spód płyty 
termoizolacyjnej.

19 Obok funkcji izolacyjnej, płyty termiczne 
chronią uszczelnienie przed uszkodzeniem 
mechanicznym, np. podczas zasypywania 
wykopu wokół budynku lub później na sku-
tek osiadania gruntu.

22 Obrzeże elementu systemowego jest po-
łączone z uszczelnieniem wykonanym na 
ścianie piwnicy – Sopro TDS 823 lub Sopro 
ZR Turbo 618, z zatopieniem siatki zbrojącej 
Sopro KDA 662.

20 Skutecznie wykonana hydroizolacja ścian 
piwnic, to także wykonanie izolacji złączy 
np. przy naświetlach okien piwnicznych.

23 Uszczelnienie elementu systemowego 
wykonane wzdłuż jego całego obwodu, 
z zatopieniem siatki zbrojącej.

21 Elementy systemowe naświetli piwnicznych 
w sposób wodoszczelny zamocowane do 
zaizolowanej ściany piwnicy – przy użyciu 
Sopro TDS 823 lub Sopro ZR Turbo 618.

24 Po zakończeniu prac uszczelniających na-
kłada się systemową osłonę doświetlacza.

16 Aplikacja masy bitumicznej Sopro KSP 652 
metodą natryskową z użyciem pompy Ino-
mat. 

17 Natryskiwanie uszczelnienia bitumicznego.

Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami

Zastosowanie Sopro KSP 652
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Po zakończeniu prac uszczelniających na fundamentach można przystąpić do zasypywania wykopu, wykonując warstwowo 
zagęszczanie gruntu. 

Aby wypełnianie wykopu oraz osiadanie gruntu nie uszkodziło wykonanej powłoki bitumicznej, konieczne jest jej zabezpie-
czenie właściwą warstwą ochronną. Do tego przeznaczona jest systemowa mata ochronna i drenażowa Sopro KDS 663, 
która na spodzie posiada dodatkową folię poślizgową. W przypadku osiadania gruntu mata zachowuje walory ochronne dla 
izolacji bitumicznej.

Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych 

Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami

Uszkodzenie (rozerwanie) powłoki bitumicznej na skutek osiadania grun-
tu i braku właściwej warstwy ochronnej z folią poślizgową. 

Zwiększone osiadanie gruntu w efekcie niewystarczającego zagęszczenia 
w zasypywanym wykopie wokół budynku. Brak warstwy poślizgowej pro-
wadzi do uszkodzenia uszczelnienia bitumicznego. 

Osiadanie gruntu w zasypanym wykopie.

1

1 Maty drenażowa i ochronna Sopro KDS 663 
z warstwą folii poślizgowej na spodzie. 

Uwaga: Do wypełnienia wykopu wokół budynku nie wolno używać gruzu budowlanego, ani innych tego typu pozosta-
łości budowlanych. 
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Do izolowania ścian w obszarach przejść 
instalacyjnych zalecane są następujące 
rozwiązania:

W przypadku zagrożenia wilgocią 
z gruntu i nie spiętrzającą się wodą 
infiltracyjną na płycie fundamentowej 
i ścianach, przepust - jak przedstawiony 
na zdjęciu - jest izolowany poprzez 
połączenie z wykonywanym z uszczel-
nieniem ściany. 

W przypadku obciążenia spiętrzającą się 
wodą infiltracyjną, uszczelnienie przej-
ścia instalacyjnego musi być wykonane 
poprzez zastosowanie szczelnych prze-
pustów systemowych (patrz rysunek 
w prawym górnym rogu).

1 Przy użyciu szpachli Sopro RAM 3® 

wykonać wyoblenia.
2 Uszorstnić powierzchnię rury szczotką dru-

cianą lub grubym papierem ściernym.

4 Po wyschnięciu podkładu, nałożyć bitumi-
czną masę uszczelniającą Sopro KSP 652,
Sopro KD 754 lub Sopro KMB 651 
w co najmniej dwóch warstwach. 

3 Dla zwiększenia przyczepności bitumicz-
nej masy uszczelniającej, zastosować 
bitumiczny podkład gruntujący Sopro 
KDG 751.

Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami

Hydroizolacje ścian fundamentowych w obszarze przejść instalacyjnych

Izolacja rury instalacyjnej przechodzącej przez zewnętrzną ścianę piwnicy.

Przypadek: spiętrzająca się woda infiltracyjna. 

Izolacja rury przechodzącej przez zewnętrzną ścianę piwnicy.

Przypadek: wilgoć z gruntu/nie spiętrzająca się woda infiltracyjna 
na ścianach i płycie fundamentowej.   

≥ 5 cm

≥ 5 cm

wyokrąglenie (faseta) 
wykonane zaprawą szpa-
chlową Sopro RAM 3®

zaprawa szybkowiążąca 
Sopro Rapidur® 460

bitumiczna masa uszczelniająca 
Sopro KSP 652, Sopro KD 754 
lub Sopro KMB 651 (min. 2 warstwy)

mata ochronna Sopro KDS 663 
do uszczelnień bitumicznych 

rura uszorstniona i pokryta 
bitumicznym podkładem 
gruntującym Sopro KDG 751

uszczelki z tworzywa sztucznego 
(z flizeliną lub tkaniną klejoną 
w obrębie kołnierza)

rura

bitumiczna masa uszczelniająca 
Sopro KSP 652, Sopro KD 754 lub 
Sopro KMB 651 (min. 2 warstwy) 
z siatką zbrojącą Sopro KDS 663 

wtłoczone uszczelnienie

docisk

zakotwiona część konstrukcji 
przepustu systemowego
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Pomiar grubości warstw

Wszystkie etapy uszczelnienia budowli 
powinny być udokumentowane. Dla 
klasy obciążenia wodą W2.1-E doku-
mentacja wykonywanych pomiarów 
jest dokładnie określona: należy doko-
nać min. 20 pomiarów w wykona-
nym obiekcie, względnie 20 pomia-
rów na każde 100 m2 uszczelnianej 
powierzchni.

Poszczególne punkty pomiarów  
zaleca się wyznaczyć po skosie. 
W obrębie skomplikowanych detali jak 
np. przejścia rur instalacyjnych, gęstość 
punktów pomiaru powinna być zwięk-
szona.

Jeśli w uszczelnieniu wbudowana jest 
siatka zbrojąca z włókna szklanego lub 
inne wzmocnienie, grubość warstwy 
powstającej w dwóch cyklach robo-
czych kontroluje się osobno dla każdej.

1 Grubość pojedynczej, świeżej warstwy mie-
rzona jest odpowiednim miernikiem.

2 Zmierzone grubości warstw uszczelnienia 
w stanie świeżym, należy udokumentować 
w protokole.

3 Do oceny wysychania warstw wykonuje się 
próbkę porównawczą, którą składuje w ta-
kich samych warunkach budowlanych (np. 
w wykopie). Stopień wyschnięcia ustala 
się na podstawie przekroju materiału na 
próbce. Płyty termoizolacyjne lub drena-
żowe należy przyklejać dopiero po całkowi-
tym wyschnięciu uszczelnienia. 

Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami

Dylatacje

Zarówno szczeliny dylatacji pośrednich, 
jak i dylatacje konstrukcyjne budynków 
wymagają uszczelnienia. Stosuje się do 
tego taśmę dylatacyjną na bazie polio-
lefin Sopro KDB 756 wraz ze stosowaną 
masą bitumiczną. 

Uwaga! Wypełnienie szczelin dylata-
cyjnych stosowaną bitumiczną masą 
uszczelniającą jest niedopuszczalne. 1 Po obu stronach szczeliny dylatacyjnej, 

na wcześniej zagruntowane podłoże, na-
łożyć warstwę grzebieniową bitumicznej 
masy uszczelniającej Sopro KSP 652, Sopro 
KD 754 lub Sopro KMB 651. Zapewni to 
właściwą przyczepność do wbudowania 
taśmy dylatacyjnej. 

2 Taśmę dylatacyjną Sopro KDB 756 wbudo-
wać w świeżą warstwę grzebieniową i rów-
nomiernie docisnąć gładką stroną pacy, aby 
uzyskać całkowite przyleganie do podłoża. 

Detale



Uszczelnienia podziemnych części budynków 14.1

453

Jeśli zachodzi konieczność renowacji istniejących (lub uszkodzonych) powłok bitumicznych, przed rozpoczęciem prac należy 
sprawdzić naprawianą powłokę uszczelniającą pod względem rodzaju użytego materiału oraz przyczepności do podłoża. 
Identyfikacja rodzaju istniejącej powłoki jest możliwa do przeprowadzenia w prosty sposób.

Stare, odsłonięte uszczelnienie piwnicy.

Zabarwienie o barwie brązowej: uszczelniona powierzchnia rozpuszcza 
się, tzn. z dużym prawdopodobieństwem jest to powłoka bitumiczna.

Po oczyszczeniu (usunięcie zabrudzeń i ziemi) powierzchnię można pod-
dać renowacji bitumiczną masą uszczelniającą np. Sopro KSP 652 
lub Sopro KD 754.  

Ocena rodzaju powłoki przy pomocy białej ściereczki i benzyny. 

Brak zabrudzenia: próba nie wykazała rozpuszczenia się starej powłoki.
Z dużym prawdopodobieństwem jest to powłoka smołowa.

Renowacja starych powłok bitumicznych 

Próba:

Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami

„Test przecierania“
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Gdy warstwa uszczelnienia smołowego jest bardzo gruba, należy ją sta-
rannie usunąć, ponieważ na tej powłoce nie jest możliwe zastosowanie 
grubowarstwowej, bitumicznej masy uszczelniającej.

1 Na oczyszczoną powierzchnię po izolacji smołowej nałożyć 1-szą 
warstwę zaprawy uszczelniającej, np. Sopro ZR Turbo 618.

2 Wbudować w nią siatkę zbrojącą Sopro KDA 662.

3 Po wyschnięciu, rozpocząć nakładanie drugiej warstwy zaprawy 
uszczelniającej Sopro ZR Turbo 618.

4 Gdy uszczelnienie Sopro ZR Turbo 618 wyschnie możliwe jest opc-
jonalnie wykonanie na całej powierzchni uszczelnienia z bitumicznej 
masy uszczelniającej Sopro KSP 652 lub Sopro KD 754. 

Powłoka smołowa
Etap 1

Etap 2

Grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami
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Uszczelnianie fundamentów narażonych na działanie 
wilgoci z gruntu i nie spiętrzającej się wody infiltracyjnej, na 
ścianach i płytach fundamentowych, może być z powodze-
niem skutecznie wykonane z elastycznej, samoprzylepnej 
maty bitumicznej SoproThene® 878, klejonej „na zimno”. 

Mata SoproThene® 878 stanowi niezawodne, elastyczne 
i mostkujące rysy, uszczelnienie budowli zgodnie z wyma-
ganiami normy DIN 18533.

W związku z dopuszczalnym szerokim zakresem tempera-
tury stosowania tj. od -5oC do +30oC samoprzylepna izo-
lacja bitumiczna SoproThene® może być nakładana niemal 
przez cały rok.  

Wraz z elementami uzupełniającymi samoprzylepna 
izolacja bitumiczna SoproThene® jest niezawodnym 
i ekonomicznym rozwiązaniem dla skutecznego i trwałego, 
wykonania uszczelnienia budowli. System SoproThene® 

pozwala sprawnie i szybko wykonać pionową i poziomą 
powłokę uszczelniającą na ścianach lub płytach fundamen-
towych. Wykonana warstwa uszczelnienia natychmiast po 
nałożeniu zapewnia odporność na wilgoć i opady atmosfe-
ryczne, nie wymaga oczekiwania na wyschnięcie, a jedynie 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym (osło-
nięcie matą  ochronną Sopro KDS 663) i umożliwia „od 
razu” zasypanie wykopu wokół budynku.

Samoprzylepna izolacja bitumiczna SoproThene® może być 
również stosowana do uszczelnienia konstrukcyjnych płyt 
balkonowych i tarasów „na gruncie”, konstrukcyjnych płyt 
nośnych w garażach i piwnicach oraz jako izolacja ścian 
piwnic i innych obszarów w starych i nowych budynkach. 

System produktów:

1 Samoprzylepna izolacja bitumiczna SoproThene® 878

2 Dwustronna taśma klejąca SoproThene® 87808

3 Taśma klejąca zamykająca – flizelinowa 
SoproThene® 87806

4 Taśma klejąca zamykająca – aluminiowa 
SoproThene® 87807

Elastyczne uszczelnienia budowli z zasto-
sowaniem systemu samoprzylepnych mat
i taśm bitumicznych SoproThene®, zgodne 
z normą DIN 18533.

Samoprzylepne izolacyjne maty bitumiczne

Uszczelnienie piwnicy samoprzylepną izolacją bitumiczną SoproThene®, 
zgodne z wymogami normy DIN 18533.

1

3 4 5

1

2 3 4
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Wykonanie uszczelnienia piwnicy z zastosowaniem systemu SoproThene®

Samoprzylepne izolacyjne maty bitumiczne

mata ochronna Sopro KDS 663 
do uszczelnień bitumicznych

samoprzylepna izolacja 
bitumiczna SoproThene® 878

wyoblenia (fasety) wykonane 
zaprawą szpachlową Sopro RAM 3®

dodatkowa hydroizolacja w dolnej 
części ściany fundamentowej: 

zaprawa uszczelniająca 
Sopro ZR Turbo 618 

lub Sopro DSF® RS 623 
lub Sopro DSF® 523 
lub Sopro TDS 823

izolacja pozioma  płyty
z zastosowaniem 

Sopro ZR Turbo 618, 
Sopro DSF® RS 623,

Sopro DSF® 523 
lub Sopro TDS 823

izolacja pozioma muru, 
do wyboru: 

Sopro ZR Turbo 618,  
Sopro DSF® RS 623, 

Sopro DSF® 523
 lub Sopro TDS 823

szczeliny w murze 
wypełnione zaprawą 

szpachlową Sopro RAM 3®

podkład gruntujący pod 
izolację samoprzylepną 

SoproThene® 879

taśma klejąca zamykająca, 
aluminiowa - SoproThene® 87807 

lub taśma klejąca zamykająca, 
flizelinowa - SoproThene® 87806
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Wykonanie uszczelnienia ścian fundamentowych w systemie SoproThene®

Otwarte szczeliny 
wypełnione Sopro RAM 3®

Podkład gruntujący 
SoproThene® 879 pod 
izolację samoprzylepną

Samoprzylepna izolacja 
bitumiczna SoproThene® 878

Mata ochronna Sopro KDS 663 
do uszczelnień bitumicznych

taśma klejąca 
zamykająca-flizelinowa 
– SoproThene® 87806

tynk zewnętrzny

okładzina hydrofobowa 
na cokole budynku

samoprzylepna 
izolacja bitumiczna 
SoproThene® 878

mata ochronna 
Sopro KDS 663 
do uszczelnień
bitumicznych

drenaż (wykonywany 
w uzasadnionych 
przypadkach 
zgodnie z DIN 4095)

wyoblenia (fasety) 
wykonane zaprawą 
szpachlową Sopro RAM 3®

zaprawa uszczelniająca 
Sopro ZR Turbo 618 lub 
Sopro DSF® RS 623,
Sopro DSF® 523, 
lub Sopro TDS 823

zaprawa uszczelniająca 
Sopro ZR Turbo 618, 
Sopro DSF® RS 623,
Sopro DSF® 523 
lub Sopro TDS 823

zaprawa uszczelniająca 
Sopro ZR Turbo 618, 
Sopro DSF® RS 623,
Sopro DSF® 523 
lub Sopro TDS 823

izolacja pozioma muru 
(do wyboru: zaprawa 
uszczelniająca  Sopro ZR 
Turbo 618, Sopro DSF® RS 623,
Sopro DSF® 523 lub 
Sopro TDS 823)

izolacja pozioma płyty 
fundamentowej: 
Sopro ZR Turbo 618, 
Sopro DSF® RS 623,
Sopro DSF® 523 
lub Sopro TDS 823
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Samoprzylepne izolacyjne maty bitumiczne

3. Gruntowanie
Podkład gruntujący SoproThene® 879 to 
szybkoschnący, nie zawierający rozpusz-
czalników, gotowy do użycia, bezzapa-
chowy preparat na bazie emulsji 
bitumiczno-kauczukowej. Przeznaczony 
do stosowania na podłożach mineral-
nych, przed naklejaniem samoprzylepnej 
izolacji bitumicznej SoproThene® 878, 
stosowany w zakresie temperatur od 
-5oC do +30oC.

4. Samoprzylepna izolacja bitumiczna
Mata SoproThene® 878 jest samoprzylepną, klejoną „na 
zimno”, modyfikowaną polimerami, izolacją bitumiczną, 
przeznaczoną do wytwarzania elastycznych uszczelnień 
budowlanych zgodnie z wytycznymi normy DIN 18533 
(umiarkowane obciążenie) oraz uszczelnień płyt konstruk-
cyjnych na balkonach i tarasach naziemnych. 

• z pasem czystej masy bitumicznej
(szerokość 25 mm), ulegającym wulkanizacji 
po sklejeniu sąsiednich arkuszy

• stosowana w temperaturze od -5oC do +30oC
• natychmiast po nałożeniu zapewnia odporność 

na wilgoć i opady atmosferyczne
• mostkuje rysy 

SoproThene® 87808 Dwustronna taśma klejąca
Dwustronna, samoprzylepna, wytrzymała na zrywanie, mostku-
jąca rysy taśma klejąca, wykonana z masy kauczukowo-bi-
tumicznej o silnych właściwościach klejących, stosowana do 
łączenia styków oraz przyklejania zakładek samoprzylepnej izo-
lacji bitumicznej SoproThene® 878. Do niezawodnego uszczel-
nienia skomplikowanych detali oraz mocowania mat, płyt izola-
cyjnych i drenażowych.

SoproThene® 87806 Taśma klejąca zamykająca – flizeli-
nowa
Samoprzylepna, mostkująca rysy, uniwersalna taśma uszczel-
niająca na bazie butylo-kauczukowo-bitumicznej, stosowana 
w połączeniu z samoprzylepną izolacją bitumiczną 
SoproThene® 878 do zamykania górnych (pionowych i pozio-
mych) krawędzi uszczelnianych powierzchni. Wierzchnia strona 
taśmy wzmocniona syntetyczną flizeliną umożliwia nanoszenie 
tynku lub zapraw klejowych do płytek - na cokołach budynków.

SoproThene® 87807 Taśma klejąca zamykająca – alumi-
niowa 
Samoprzylepna, odporna na działanie promieni UV, aluminio-
wa taśma uszczelniająca, pokryta silnie klejącą, kauczukowo-
bitumiczną masą, stosowana w połączeniu z samoprzyle-
pną izolacją bitumiczną SoproThene® 878 - do zamykania 
górnych (pionowych i poziomych) krawędzi uszczelnianych 
powierzchni. 

5. Mata ochronna i drenażowa
Sopro KDS 663 to mata ochronna i drenażowa, przeznaczona 
do zabezpieczania powłok bitumicznych na ścianach piwnic 
i fundamentach budynków i budowli.  Wykonana z polistyrenu, 
z dodatkową folią polipropylenową na spodzie (służącą do 
rozdzielania nacisku) i stabilizującym filtrem flizelinowym (na 
wierzchu). Stanowi systemową warstwę ochronną dla uszczel-
nień wykonanych m.in. z samoprzylepnej izolacji bitumicznej 
SoproThene® 878. Mata Sopro KDS 663 spełnia wymagania 
normy DIN 18533 w zakresie wymaganej ochrony powłok 
uszczelniających oraz wymagania normy DIN 4095 - w zakresie 
wykonania drenażu, zabezpieczającego obiekty budowlane 
poniżej linii gruntu.

Rekomendowane produkty Sopro

2. Szpachlowanie:
• wykonanie wyobleń (faset)
• wypełnienie ubytków 

w murze/ścianie
Naroża wewnętrzne oraz miejsca połą-
czeń ścian i podłóg należy wyoblić do 
promienia 4-5 cm, używając szpachli 
Sopro RAM 3® lub Sopro AMT 468.

1. Wykonanie izolacji poziomej
Cementowa, dwuskładnikowa, szybko-
wiążąca, elastyczna i bardzo wydajna 
reaktywna zaprawa uszczelniająca Sopro 
ZR Turbo 618. Do uszczelniania zewnętrz-
nych ścian piwnic, także na istniejących 
uszczelnieniach bitumicznych, jako izola-
cja pozioma płyt fundamentowych, jako 
uszczelnienie zabezpieczające przed par-
ciem negatywnym, jak również do przy-
klejania płyt izolacyjnych i ochronnych, do 
uszczelniających napraw elementów 
budowlanych, jako pionowa powłoka 
uszczelniająca na cokoły i izolacja pozio-
ma, do klejenia i uszczelniania naświetli 
piwnicznych; do uszczelniania zbiorników 
wody użytkowej do 10 m głębokości; w 
fontannach, kwietnikach betonowych 
oraz w obiektach architektury krajobrazu, 
ogrodowej i małej architektury.  Optymalna 
stabilność i łatwa obróbka. Bardzo wysoka 
elastyczność dzięki technologii 
MicroGum®. 

Sopro DSF® 523 i Sopro TDS 823 to 
elastyczne, cementowe, mostkujące rysy, 
hydraulicznie wiążące zaprawy uszczelnia-
jące do wytwarzania powłok hydroizola-
cyjnych na zewnętrznych i wewnętrznych 
ścianach piwnic, w pomieszczeniach wil-
gotnych i mokrych oraz na fundamentach, 
stropach, w zbiornikach na wodę itp.  
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3 Samoprzylepną izolację bitumiczną 
SoproThene® 878 przygotowywać poprzez 
przycięcie arkuszy „na wymiar”.

2 W narożnikach wewnętrznych i zewnętrz-
nych wkleić dwustronną taśmę klejącą 
SoproThene® 87808.

1 Przygotowaną powierzchnię ściany pokryć 
dokładnie podkładem gruntującym Sopro-
Thene® 879 pod izolację samoprzylepną.

6 Samoprzylepną izolację bitumiczną Sopro-
Thene® 878 mocno docisnąć.

5 Odcinki samoprzylepnej izolacji bitumicznej 
SoproThene® 878 nakleić na taśmę klejącą 
SoproThene® 87808.

4 Usunąć górną folię ochronną z dwustron-
nej taśmy SoproThene® 87808.

8 Zdjąć papier ochronny z początkowego 
25-30 cm odcinka taśmy.

9 Klejenie arkuszy samoprzylepnej izolacji 
bitumicznej SoproThene® 878 wykonywać 
„od góry, ku dołowi”. 

7 Odcinki samoprzylepnej izolacji bitumi-
cznej SoproThene® 878 zawsze przyklejać 
„na zakład”.

Montaż samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878

Samoprzylepne izolacyjne maty bitumiczne 
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12 Przyklejać równomiernie arkusz maty 
i dociskać do uszczelnianej powierzchni.

11 Stopniowo usuwać w dół papier ochronny.10 Wyrównać i docisnąć do podłoża po-
czątek przyklejanego arkusza izolacji bi-
tumicznej SoproThene® 878.

15 Nadrukowana linia kontrolna do klejenia 
na zakład – ułatwia montaż kolejnych ar-
kuszy samoprzylepnej izolacji bitumicznej 
SoproThene® 878.

14 Niezbędne, prawidłowe zabezpieczenie 
styku dzięki zastosowaniu taśmy dwu-
stronnej SoproThene® 87808.

13 Usunąć całkowicie papier zabezpieczający. 
W obszarze styku ściany z ławą funda-
mentową izolację bitumiczną SoproThene®

878 nakleić „na zakład” na wcześniej przy-
klejoną taśmę dwustronną SoproThene®

87808. 

17 Wykonane uszczelnienie samoprzylepne 
na połączeniu ściany piwnicy z płytą/ławą  
fundamentową.  

16 Przyklejanie następnego arkusza izolacji 
bitumicznej SoproThene® 878.

Montaż samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878

Samoprzylepne izolacyjne maty bitumiczne 
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Cementowe masy uszczelniające zawsze odgrywały dużą 
rolę w ochronie budynków przed wilgocią. Są łatwe 
i wygodne w obróbce, również gdy warunki na budowie 
nie są optymalne (np. wilgotne podłoża).

Ich przyczepność do większości występujących podłoży nie 
ma sobie równych, z dodatkową korzyścią, że uszczelnione 
powierzchnie można później oklejać płytkami lub nałożyć 
tynk. 

Cementowe uszczelnienia reaktywne (alternatywa dla uszczelnień bitumicznych) 

Uszczelnienia zespolone podpłytkowe 

Przed przyklejaniem płytek lub innych okładzin już od kilku 
dekad stosuje się modyfikowane, cementowe zaprawy 
uszczelniające. Są one z powodzeniem używane do uszczel-
niania różnorodnych powierzchni, począwszy od naroży 
prysznicowych, po zbiorniki na wodę i baseny kąpielowe,  
gdzie są poddawane stałemu, wysokiemu obciążeniu wodą 
(ciśnieniu hydrostatycznemu). 

Klejenie płytek ceramicznych z użyciem zapraw klejowych 
cienkowarstwowych (tj. do 5 mm grubości kleju pod okła-
dziną) wykonuje się na wcześniej uszczelnionych powierzch-
niach.

Pod pojęciem modyfikowanych, cementowych powłok 
uszczelniających zasadniczo rozumie się specjalne zaprawy, 
które dzięki odpowiednim dodatkom zachowują elastycz-
ność i są w stanie przejmować ruchy podłoża bez uszko-
dzeń. Przed układaniem płytek ceramicznych podłoże 
zostaje wcześniej uszczelnione. 

Uszczelnienie wykonuje się w cienkich warstwach (1-2 mm 
grubości), także na tynkach, jastrychach i systemach suchej 
zabudowy. 

Uszczelnienie niecki basenowej metodą natryskową z zastosowaniem 
cementowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej, np. Sopro DSF® 423.
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Uszczelnienie nowych (świeżych) konstrukcji betonowych

Cementowe uszczelnienia reaktywne (alternatywa dla uszczelnień bitumicznych) 

Obiekt budowlany już na wczesnym etapie budowy wymaga ochrony przed wnikającą wilgocią tzn. w momencie, gdy 
współtworzące go elementy i wykonane z nich powierzchnie (ściany, w tym murowane oraz płyty/ławy fundamentowe
z nieobrobionego betonu), wykazujące typowe tolerancje i chropowatość, nie umożliwiają jeszcze wykonania równomiernie
i cienkowarstwowo powłoki uszczelniającej. 

Dla skuteczności i wygody prac uszczelniająco-budowlanych w takich warunkach bardzo istotna jest możliwość posługi-
wania się materiałem uszczelniającym, przystosowanym do aplikacji w jednym cyklu pracy, w trakcie którego wypełnia się 
nierówności, ubytki, zagłębienia i jednocześnie uszczelnia powierzchnię.

Sopro ZR Turbo 618 jest nowatorskim materiałem wśród zapraw uszczelniających. Jego szczególne właściwości dają moż-
liwość wszechstronnego stosowania: wykonywanie powłok uszczelniających (hydroizolacyjnych) na płytach fundamento-
wych, ścianach, murach zewnętrznych i wewnętrznych, a także w różnych zbiornikach na wodę. 

Sopro ZR Turbo 618 obficie nałożony na pacę pozwala na grubowarstwo-
we przeszpachlowanie nierówności podłoża. 

Ściana murowana. Uszczelnienie betonowej attyki na dachu.
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Cementowe uszczelnienia reaktywne (alternatywa dla uszczelnień bitumicznych) 

Obszary zastosowania uszczelnienia Sopro ZR Turbo 618

Jako izolacja pozioma zapobiegająca 
podciąganiu wilgoci

Do izolowania od zewnątrz płyt 
fundamentowych i ścian piwnic

Do wykonania hydroizolacji w zbiornikach 
wody użytkowej, fontannach, itp.
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Wykonanie hydroizolacji Sopro ZR Turbo 618

Cementowe uszczelnienia reaktywne (alternatywa dla uszczelnień bitumicznych)

Sopro ZR Turbo 618 nadaje się do wykonania izolacji na już istniejących, nośnych warstwach uszczelnień smołowych 
lub bitumicznych

3 Łatwa aplikacja Sopro ZR Turbo 618
na ścianę.

1+2 Mieszanie składników na jednolitą, łatwą w nakładaniu masę uszczelniającą.

Nakładanie Sopro ZR Turbo 618 na istniejącą (starą), oczyszczoną powło-
kę uszczelniającą.

Nowe uszczelnienie wykonane zaprawą Sopro ZR Turbo 618.

Zaprawę Sopro ZR Turbo 618 można nanosić pacą grzebieniową,
a następnie wygładzić.

Uszczelniony cokół budynku.

Uszczelnienie cokołu budynku
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Renowacja betonu 15 

Podstawy

Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stoso-
wany jest we wszystkich obszarach budownictwa jako 
niezawodny i niezbędny materiał budowlany. 

Chociaż beton jest bardzo dobrym i łatwym w użyciu 
materiałem, który używany jest zarówno w obszarach 
o wysokim obciążeniu statycznym, jak i w zastosowaniach 
dekoracyjnych, z powodu zewnętrznych czynników po 
pewnym czasie może też ulec uszkodzeniu. 

Beton to nie tylko elementy inżynierii lądowej (mosty, 
tunele), lecz także płyty balkonowe, parapety, podesty
i ciągi schodowe, na których pojawiają się uszkodzenia, 
np. odpryski.

Przez fakt, że beton w połączeniu ze zbrojeniem, które 
przejmuje na siebie siły rozciągające, w dużej mierze musi 
spełniać zadania statyczne, uszkodzenia nie mogą zostać 
pominięte, lecz muszą być obserwowane i naprawione 
w odpowiednim czasie. 

Należy dbać o stan elementów betonowych i stosować 
się do odpowiednich przepisów, chociażby ze względu na 
uniknięcie ewentualnych uszkodzeń. 

Mówimy tu o wymogach ZTV-ING oraz wytycznych 
„Ochrona i naprawa elementów betonowych” niemieckiej 
komisji ds. żelbetu (DAfStb).

Zbrojenie dolne obciążo-
ne siłami rozciągającymi

Balkon, usytuowanie zbrojenia. Belka betonowa, strop balkonowy, 
ewentualnie podciąg betonowy.

Obciążenie Obciążenie

Zbrojenie górne obciążone 
siłami rozciągającymi



468

Renowacja betonu15 

Podstawy

Konieczność renowacji nowych i „prawie nowych” ele-
mentów betonowych wynika najczęściej z problemów przy 
budowie (niewystarczające zagęszczenie betonu, miejsca 
nie wypełnione żwirem, otwarte pory, nie przykryte frag-
menty stali zbrojeniowej, uszkodzenia podczas transportu 
np. wykruszenia krawędzi itp.).

Renowacja starszych budowli czy elementów budowlanych 
wymaga gruntownej analizy. Beton zbrojony wysokiej klasy, 
przez swoją wysoką alkaliczność, ma zdolność ochrony stali 
zbrojeniowej przed korozją, pomimo występowania w nim 
wilgoci. 

W procesie starzenia się betonu i jego dalszego utwardzania  
z biegiem lat dochodzi do tak zwanej karbonatyzacji – natu-
ralne PH betonu (normalnie ≥ 12) obniża się do poziomu 
9 (lub niższego).

Ca(OH)2 + CO2       CaCO3

Jeżeli proces karbonatyzacji dotrze aż do zbrojenia (znaj-
dującego się kilkucentymetrową warstwą betonu), to przy 
kontakcie z wodą dochodzi do korozji. Skutkiem tego jest 
zmniejszanie się przekroju stali zbrojeniowej (wpływ na 
nośność statyczną). Jednocześnie dochodzi do zwiększe-
nia objętości rdzy, co może prowadzić do odpryskiwania 
betonu. W efekcie mamy odkryte elementy zbrojenia, 
wystawione na proces korozji.

Badanie karbonatyzacji 

Poprzez zastosowanie (spryskiwanie) fenoloftaleiny (indy-
kator ciekły) – można określić stopień karbonatyzacji na 
świeżym  pęknięciu betonu.

Wykruszenia w fasadzie betonowej powstałe na skutek pokrycia zbrojenia 
zbyt cienką warstwą betonu.

Uszkodzenia spowodowane korozją na spodniej stronie konstrukcji scho-
dów, powstałe na skutek braku uszczelnienia i zbyt cienkiej warstwy beto-
nu, pokrywającego zbrojenie.

Skarbonatyzowany beton,
brak osłony pasywacyjnej (brak przebarwienia)

Nieuszkodzona ochrona pasywacyjna 
(ochrona przed korozją) – czerwone zabarwienie  
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Systemy zapraw renowacyjnych 

Do napraw elementów budowlanych stosuje się różnego 
rodzaju systemy zapraw. We wszystkich systemach wystę-
pują zaprawy modyfikowane polimerami.

Z reguły renowacje przeprowadza się przy pomocy syste-
mów zapraw na bazie cementu, zwanych zaprawami PCC. 
Są to zaprawy cementowe/betony, modyfikowane tworzy-
wem sztucznym.

Skrót PCC oznacza:

P (Polymer) polimery
C (Cement) cement
C (Concrete) beton

PCC Polymer Cement Concrete

Rozróżnia się dwie grupy zapraw PCC:

PCC I powierzchnie przejezdne, obciążenia dynamiczne
(np. mosty)

PCC II powierzchnie nieprzejezdne, obciążone 
dynamicznie i statyczne (np. przyczółek mostu,
podpory, fasady itp.)

System renowacji PCC Sopro: 

1. Ochrona antykorozyjna PCC (pasywacja)

2. Mostek sczepny PCC

3. Zaprawa naprawcza PCC

4. Zaprawa drobnoziarnista PCC

W pojedynczych przypadkach stosuje się systemy zapraw 
wzbogacone żywicą reaktywną lub wytworzone na bazie 
żywicy reaktywnej. 

E (Epoxid)
C (Cement)
C (Concrete)

ECC Epoxid Cement Concrete

Emulgujące z wodą żywice epoksydowe 
z zaprawą cementową CC

P (Polymer)
C (Concrete)

PC Polymer Concrete

Czysta żywica reaktywna (epoksydowa) 
z dodatkami 
bez cementu i wody
(np. klej epoksydowy Sopro DBE 500)
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Produkty

Sopro Repadur KS
Zaprawa antykorozyjna 

PCC

Sopro Repadur MH
Zaprawa sczepna PCC

Sopro Repadur 50
Zaprawa do uzupełniania 

ubytków betonu PCC

Sopro Repadur 5
Szpachla drobnoziarnista 

PCC

Struktura systemu

Podłoże

Ochrona antykorozyjna

Mostek sczepny

Zaprawa naprawcza

Wykończenie powierzchni 
(szpachlowanie)
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Krok 2:
Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego 
zbrojenia
Jednoskładnikowa sucha zaprawa Sopro Repadur KS,
z wysokogatunkowego, uszlachetnionego dodatkami 
cementu, zostaje zmieszana z wodą. Łatwa w obróbce, 
nanoszona pędzlem, zapewnia długookresową ochronę 
antykorozyjną.

• Sprawdzona i poddana zewnętrznemu dozorowi 
jakości przez niemiecki Polymer Institut

• Normalnie wiążąca (ok. 60 minut przy +20oC)

Krok 1:
Przygotowanie podłoża 
Po określeniu uszkodzonych miejsc, zniszczony beton 
zostaje skuty, a odsłonięta stal zbrojeniowa oczyszczona 
w sposób mechaniczny np. za pomocą piaskowania (sto-
pień czystości powierzchni Sa 2½).

Krok 5: 
Wykończenie powierzchni
W celu wypełnienia porów i zagłębień w warstwie 
naprawczej, jak również jako podkład pod system po-
włok malarskich i innych, stosuje się Sopro Repadur 5.
Jest to drobnoziarnista szpachla cementowa. Nakładana 
grubość warstwy: do 5 mm.

• Sprawdzona i poddana zewnętrznemu dozorowi 
jakości przez niemiecki Polymer Institut

• Normalnie wiążąca (ok. 60 minut przy +20oC)

Krok 3: 
Nałożenie warstwy kontaktowej
Zaprawa, mostek sczepny, Sopro Repadur MH zapewnia 
nakładanej zaprawie do ubytków betonu optymalną 
przyczepność do podłoża. Polecana przy trudnej obróbce 
(np. nad głową) lub obróbce elementów poddawanych 
obciążeniom dynamicznym.  

• Sprawdzona i poddana zewnętrznemu dozorowi 
jakości przez niemiecki Polymer Institut

• Normalnie wiążąca (ok. 60 minut przy +20oC)

Krok 4: 
Nakładanie zaprawy do uzupełniania ubytków 
betonu 
Na świeżą warstwę kontaktową nakłada się warstwę 
naprawczą z zaprawy cementowej  Sopro Repadur 50, 
o grubości od 10 do 50 mm. Zaprawa ta jest wzmocniona 
włóknami, łatwa w obróbce i przeznaczona do wypełnia-
nia ubytków betonu i renowacji podłoży betonowych. 

• Sprawdzona i poddana zewnętrznemu dozorowi 
jakości przez niemiecki Polymer Institut

• Normalnie wiążąca (ok. 60 minut przy +20oC)

Zastosowanie systemu Repadur 

W celu wypełnienia porów i zagłębień w warstwie 
naprawczej, jak również jako podkład pod system po-

Jest to drobnoziarnista szpachla cementowa. Nakładana 

Na świeżą warstwę kontaktową nakłada się warstwę 
naprawczą z zaprawy cementowej  Sopro Repadur 50, 
o grubości od 10 do 50 mm. Zaprawa ta jest wzmocniona 

-

Zaprawa, mostek sczepny, Sopro Repadur MH zapewnia 
nakładanej zaprawie do ubytków betonu optymalną 
przyczepność do podłoża. Polecana przy trudnej obróbce 
(np. nad głową) lub obróbce elementów poddawanych 
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Podstawy

Murowanie z cegły klinkierowej wymaga szczególnej sta-
ranności, bowiem od jakości przeprowadzenia prac zależy 
estetyka całego obiektu. Krótko po zakończeniu prac lub 
nawet w trakcie ich trwania, na powierzchni muru zaczy-
nają pojawiać się białe plamy i naloty. Niekiedy zmieniają 
się w białe, twarde zacieki, które powiększają się z każdym 
dniem. Murarze próbują je tuszować przy pomocy olejów 
spożywczych lub usunąć, stosując wiele różnych metod 
i preparatów. Jest to jednak działanie tymczasowe i nacieki 
pojawiają się ponownie, najczęściej w jeszcze większym 
nasileniu. Dzieje się tak, ponieważ usiłuje się usunąć skutek, 
a nie przyczynę powstawania negatywnych zjawisk.

Jaki jest powód występowania wykwitów?

Wyróżnia się trzy rodzaje nalotów:

• Naloty wapienne, występujące cienkimi warstwami 
w formie miękkich, pylących osadów 

• Nacieki wapienne w postaci twardych, grubych osadów

• Wysolenia wapienne w postaci wykrystalizowanych soli 
rozpuszczalnych 

Naloty wapienne.

Wysolenia

Naloty i nacieki wapienne to wynik osadzania się węglanu 
wapnia (kalcytu) oraz osadów gipsu.
Wysolenia to wynik krystalizacji soli na powierzchniach 
objętych najbardziej intensywnym odparowywaniem. Sole 
te zawarte są w cegłach i tradycyjnej zaprawie, a także 
mogą pochodzić z gruntu i zanieczyszczeń atmosferycz-
nych. Powstają na nowych cegłach, w odsłoniętych miej-
scach, po odprowadzeniu wilgoci po deszczu i składają się 
głównie z kalcytu i gipsu. 

Powstawanie

Schemat: 
• jony Ca+2+OH-1->Ca (OH)2 (portlandyt) 

karbonatyzacja: 

Ca(OH)2+CO2 -> CaCO3 + H2O (kalcyt) 

Wodorotlenek wapnia powstaje:

• W procesie wiązania (hydratacji) cementu, a dokładnie 
faz krzemianowych: alitu i belitu. 

alit: Ca3SiO5 (C3S) 
belit: Ca2SiO4 (C2S) 

• W procesie hydratacji wolnego wapnia CaO z cementu: 

CaO + H2O -> Ca(OH)2

Główne składniki cementu, które tworzą wykwity: 

• alit C3S (trzykrotnie częściej niż belit C2S) 

• belit C2S

• wolne wapno CaO (znacznie rzadziej niż belit C2S). 

Nacieki wapienne.
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Podstawy

Co przyspiesza i umożliwia powstawanie 
wykwitów wapiennych? 

• Wysoki stosunek w/c (woda/cement) 

• Niedostateczne wymieszanie zaprawy 

• Duża ilość Ca(OH)2 w zaprawach 

• Mała ilość cementu w zaprawach (powodująca dużą 
porowatość i większą przepuszczalność) 

Kiedy powstają wykwity? 

• W świeżej zaprawie (wykwity pierwotne). Przy porowatej 
zaprawie jony Ca i OH są transportowane przez wilgoć 
resztkową na zewnątrz, gdzie w wilgotnym powietrzu 
łączą się z CO2 (powstaje osad na powierzchni zaprawy). 

• W stwardniałej zaprawie (wykwity wtórne). Woda opa-
dowa, gruntowa, skraplająca się wilgoć przenika przez 
zaprawę, rozpuszczając dobrze rozpuszczalne sole i 
gorzej rozpuszczalne wodorotlenki wapnia. Taki roztwór 
odparowuje pozostawiając białe naloty. 

Jak usuwać? 

• Nacieki wapienne (grube osady) – chemicznie lub mecha-
nicznie. 

• Naloty wapienne (cienkie warstwy) – znikają po pewnym 
czasie, ponieważ powstały węglan wapnia pod wpływem 
dalszego działania CO2 powoduje przemianę kalcytu 
w  łatwo rozpuszczalny wodorowęglan wapnia (dwuwę-
glan wapnia).

CaCO3+CO2 +H2O -> Ca(HCO3)2

  Jest on wymywany przez deszcz i usuwany przez wiatr. 

• Sole wapienne są to np. sól NaCl, gips CaSO4 2H2O, syn-
genit K2Ca(SO4)H2O, trona Na3H(CO3)22H2O.

Sól i trona – w odróżnieniu od reszty – łatwo rozpuszczają 
się w wodzie. 

Co sprzyja powstawaniu wykwitów? 

• Zbyt rozwodniona zaprawa 

• Źle pielęgnowana zaprawa 

• Źle zagęszczona zaprawa, umożliwiająca migrację wody 
i wapnia 

• Nie płukane kruszywo – wykwity solne 

• Przypadkowe kruszywo – wykwity z gipsu i alkaliów 

• Woda chlorowana, która ma tendencje do wywoływania 
długotrwałej wilgotności zaprawy i tworzenia wykwitów 
w postaci nalotów 

• Fugowanie po opadach deszczu, przed wyschnięciem 
podłoża 

• Zbyt szybkie wysychanie zapraw cementowych 

Jak zapobiegać? 

• Murować  w odpowiednich warunkach atmosferycznych 

• Stosować izolację poziomą 

• Stosować gotowe i szczelne zaprawy Sopro KMT

• Minimalizować dopływ wody opadowej (zadaszenie, 
kapinosy, dokładne zagęszczenie zaprawy) 

• Stosować zaprawy z dodatkami uszczelniającymi oraz 
wiążącymi wapno wewnątrz zaprawy Sopro KMT

• Stosować zaprawy o czystym, szczelnym kruszywie Sopro 
KMT 

• Wykonać mieszanie mechaniczne 

• Używać czystej wody zarobowej 

• Impregnować gotowe powierzchnie 

Jak usuwać?

• Naloty solne – wodą 

• Wykwity wapienne i sole – preparatami czyszczącymi na 
bazie kwasów Sopro ZA 703 i Sopro ZE 718
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Techniki murowania

Murowanie i fugowanie w dwóch cyklach roboczych

Wybór właściwej techniki murowania klinkieru

• Zapewnia swobodne spływanie wody po murze i szybkie wysychanie po ustaniu deszczu

• Zabezpiecza mur i spoiny przed niszczącym działaniem wody z opadów atmosferycznych

• Zmniejsza podatność muru i spoin na zanieczyszczenia i wykwity

Murowanie i fugowanie w jednym cyklu roboczym

1 Na wbudowane wcześniej cegły 
układamy warstwę zaprawy So-
pro KMT o grubości ok. 12 mm, 
następnie dobijamy cegłę i usta-
wiamy we właściwym położeniu 
przy pomocy poziomicy. Od-
stępy między cegłami powinny 
wynosić ok. 1 cm.

1 Murujemy zaprawą bazową 
Sopro KMT 408, pozostawiając 
przy krawędziach muru wolną 
przestrzeń do fugowania za-
prawą Sopro KMT. Do wyrów-
nywania poziomu muru uży-
wamy sznurka i poziomicy.

2 Nadmiar zaprawy zbieramy kiel-
nią. Powstałą w  ten sposób, 
zlicowaną z murem spoinę for-
mujemy po ok. 1 godzinie od 
zakończenia murowania za po-
mocą kształtki, np. z  wężyka 
ogrodowego.

2 Cegły układamy na ułożoną za-
prawę Sopro KMT 408, wyrów-
nując je „pod sznur”. Następnie 
usuwamy nadmiar zaprawy ze 
szczeliny tak, aby pozostawiona 
głębokość była równa co naj-
mniej jej wysokości.

3 Po wyschnięciu zaprawy (po 
ok. 5-6 godzinach) czyścimy 
powierzchnię muru z suchych, 
niezwiązanych resztek zaprawy 
za pomocą suchego pędzla. 
Drobne pozostałości zaprawy 
czyścimy preparatem Sopro ZA 
703 za pomocą pędzla lub ście-
reczki. Nie zwilżamy spoin środ-
kiem czyszczącym.

3 Fugujemy zaprawą Sopro KMT 
rozrobioną do konsystencji pół-
suchej. Fugowanie rozpoczy-
namy najwcześniej po tygodniu 
od zakończenia murowania. 
Kolor zaprawy dobieramy do 
koloru cegły.

4 Efekt końcowy to estetyczny 
mur. W celu dodatkowego uod-
pornienia muru na warunki at-
mosferyczne i zanieczyszczenia 
możemy zastosować impregnat 
Sopro FAD 712. Pokrywamy 
nim całą powierzchnię muru.

4 Po wyschnięciu zaprawy fu-
gowej (po ok. 5-6 godzinach) 
powierzchnię muru czyścimy 
suchym pędzlem. Drobne pozo-
stałości zaprawy fugowej na ce-
głach po kilku dniach usuwamy 
preparatem Sopro ZA 703 za 
pomocą pędzla lub ściereczki. 
Nie należy zwilżać spoin środ-
kiem czyszczącym.     
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Murowanie i fugowanie

Sopro KMT extra 
Dekoracyjna zaprawa do murowania i fugo-
wania z trasem 

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa ogól-
nego przeznaczenia, z dodatkiem trasu reńskie-
go, do dekoracyjnego murowania i fugowania 
w jednym cyklu, murów z cegieł i kształtek klin-
kierowych o niskiej i wysokiej nasiąkliwości, 
cegieł elewacyjnych, cegieł ręcznie formowanych, 
elementów z kamienia naturalnego, bloczków 
z betonu architektonicznego, bloczków z betonu 
dekoracyjnego, bloczków i pustaków silikato-
wych, pustaków szklanych. Do fugowania gru-
bych, ściennych okładzin z płytek klinkierowych, 
elewacyjnych, ręcznie formowanych, kamiennych 
i betonowych przy głębokości spoiny ≥ 10 mm.

• Wysoka zawartość trasu reńskiego, radykalnie 
zmniejszającego ryzyko powstawania wykwi-
tów i przebarwień

• Uniwersalna zaprawa do wielu typów okładzin 
• Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne 
• Paroprzepuszczalna 
• Kolory: 284 grafitowo-szary, 286 antracyt, 

288 szary, 289 alabastrowo-biały, 299 pia-
skowo-żółty 

• Produkt klasyfikowany na zgodność z normą 
PN-EN 998-2

• Niska zawartość chromianów zgodnie 
z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 
załącznik XVII 

Sopro KMT plus 
Zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych  

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa, 
z dodatkiem trasu reńskiego, do murowania 
i fugowania murów z cegieł o nasiąkliwości 
> 8%. Zapewnia przepuszczalność pary wodnej, 
przy wysokiej szczelności materiału i dzięki ela-
styczności nie dopuszcza do powstawania rys 
skurczowych. 

• Wysoka zawartość trasu reńskiego, radykalnie 
zmniejszającego ryzyko powstawania wykwi-
tów i przebarwień

• Szczególnie do cegieł ręcznie formowanych 
o zwiększonej nasiąkliwości 

• Doskonała urabialność, łatwa obróbka 
• Odporna na wodę i czynniki atmosferyczne 
• Paroprzepuszczalna 
• Kolory: 182 szary, 198 ciemnoszary, 199 

paskowo-żółty, 259 jasnobeżowy, 260 ala-
bastrowo-biały 

• Produkt klasyfikowany na zgodność z normą 
PN-EN 998-2

• Niska zawartość chromianów zgodnie 
z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 
załącznik XVII 

Sopro KMT
Zaprawa do klinkieru z trasem 

Hydraulicznie wiążąca, pigmentowana zaprawa 
cementowa, z dodatkiem trasu reńskiego, do 
murowania i fugowania ścian konstrukcyjnych, 
fundamentowych, obiektów inżynieryjnych oraz 
obiektów małej architektury z cegły klinkierowej, 
a także murów dekoracyjnych. Zapewnia prze-
puszczalność pary wodnej przy wysokiej szczel-
ności materiału. Nie dopuszcza do powstawania 
rys skurczowych. 

• Wysoka zawartość trasu reńskiego, radykalnie 
zmniejszającego ryzyko powstawania wykwi-
tów i przebarwień

• Mrozoodporna, odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne 

• Paroprzepuszczalna 
• Kolory: 258 grafitowo-szary, 402 jasnosza-

ry, 405 czerwono-brązowy, 443 antracyt, 
452 ciemnoszary, 456 brązowy 

• Produkt klasyfikowany na zgodność z normą 
PN-EN 998-2

• Niska zawartość chromianów zgodnie 
z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 
załącznik XVII 

Dekoracyjna zaprawa do murowania i fugo
wania z trasem 

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa ogól
nego przeznaczenia, z dodatkiem trasu reńskie
go, do dekoracyjnego murowania i fugowania 
w jednym cyklu, murów z cegieł i kształtek klin
kierowych o niskiej i wysokiej nasiąkliwości, 
cegieł elewacyjnych, cegieł ręcznie formowanych, 
elementów z kamienia naturalnego, bloczków 
z betonu architektonicznego, bloczków z betonu 
dekoracyjnego, bloczków i pustaków silikato
wych, pustaków szklanych. Do fugowania gru

Zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych  

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa, 
z dodatkiem trasu reńskiego, do murowania 
i fugowania murów z cegieł o nasiąkliwości 
> 8%. Zapewnia przepuszczalność pary wodnej, 
przy wysokiej szczelności materiału i dzięki ela
styczności nie dopuszcza do powstawania rys 
skurczowych. 

•

cegieł elewacyjnych, cegieł ręcznie formowanych, 
elementów z kamienia naturalnego, bloczków 
z betonu architektonicznego, bloczków z betonu 

bych, ściennych okładzin z płytek klinkierowych, 

Zaprawa do klinkieru z trasem 

Hydraulicznie wiążąca, pigmentowana zaprawa 
cementowa, z dodatkiem trasu reńskiego, do 
murowania i fugowania ścian konstrukcyjnych, 
fundamentowych, obiektów inżynieryjnych oraz 
obiektów małej architektury z cegły klinkierowej, 
a także murów dekoracyjnych. Zapewnia prze
puszczalność pary wodnej przy wysokiej szczel
ności materiału. Nie dopuszcza do powstawania 
rys skurczowych. 

• Wysoka zawartość trasu reńskiego, radykalnie 
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Sopro KMT 408 
Zaprawa bazowa z trasem do murowania 
klinkieru  

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa, 
z dodatkiem trasu reńskiego, do murowania 
cegły klinkierowej. Zawiera tras reński, który  
radykalnie zmniejsza ryzyko powstawania wykwi-
tów i przebarwień na spoinach i na cegłach. 
Zaprawa jest odporna na wilgoć z powietrza 
i mróz. Sopro KMT 408 zapewnia wysoką prze-
puszczalność pary wodnej oraz szczelność zwią-
zanego materiału. Zaprawę Sopro KMT 408 sto-
suje się do murowania klinkieru, realizowanego 
metodą dwuetapową, natomiast do spoinowania 
w drugim etapie prac stosuje się zaprawę Sopro 
KMT lub KMT extra.

• Zawiera tras reński
• Mrozoodporna
• Odporna na wodę i czynniki atmosferyczne 
• Bardzo dobra urabialność 
• Paroprzepuszczalna 
• Produkt klasyfikowany na zgodność z normą 

PN-EN 998-2
• Niska zawartość chromianów zgodnie 

z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 
załącznik XVII 

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa, 
z dodatkiem trasu reńskiego, do murowania 
i fugowania murów z cegieł o nasiąkliwości 
> 8%. Zapewnia przepuszczalność pary wodnej, 

-
styczności nie dopuszcza do powstawania rys 

Wysoka zawartość trasu reńskiego, radykalnie 
-

Zaprawa bazowa z trasem do murowania 
klinkieru  

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa, 
z dodatkiem trasu reńskiego, do murowania 
cegły klinkierowej. Zawiera tras reński, który  
radykalnie zmniejsza ryzyko powstawania wykwi
tów i przebarwień na spoinach i na cegłach. 
Zaprawa jest odporna na wilgoć z powietrza 
i mróz. Sopro KMT 408 zapewnia wysoką prze
puszczalność pary wodnej oraz szczelność zwią
zanego materiału. Zaprawę Sopro KMT 408 sto
suje się 
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System produktów Sopro do murowania
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Czyszczenie i impregnacja

Sopro FAD 712 
Impregnat do fasad i murów  

Hydrofobowy, jednoskładnikowy, siloksanowy 
preparat zabezpieczający elewacje i nachylone 
powierzchnie przed opadami atmosferycznymi. 
Stosowany do wodoodpornej impregnacji mine-
ralnych i chłonnych materiałów budowlanych, jak 
beton, nieorganiczne tynki, cement włóknowy, 
bloczki wapienno-piaskowe, mur z cegły, kamień 
naturalny i syntetyczny, beton komórkowy, 
powłoki z farb mineralnych.

• Paroprzepuszczalny 
• Zabezpiecza przed wnikaniem zabrudzeń 

i zawilgoceniem
• Do nakładania wałkiem, pędzlem lub metodą 

natryskową 
• Na zewnątrz 

Uwaga: Nie stosuje się tego impregnatu na 
powierzchnie wykonane z cegieł klinkierowych 
angobowanych, glazurowanych (szkliwionych) 
oraz na podłoża gipsowe, farby i tynki z żywic 
syntetycznych.

Sopro ZA 703 
Koncentrat czyszczący wykwity i resztki 
cementu  

Skoncentrowany, silnie działający, zawierający 
kwasy, specjalny preparat czyszczący do usuwa-
nia wykwitów, nalotów cementowych, wapien-
nych i pozostałości zapraw, uporczywych zabru-
dzeń, stwardniałych osadów ze wszystkich, 
odpornych na działanie kwasów powierzchni, 
tj. płyty i płytki ceramiczne, mozaika, okładziny 
i cegły klinkierowe, płyty z kamieni naturalnych 
i syntetycznych. Preparat zalecany do stosowania 
na zewnątrz z powodu silnego zapachu.

• Zawiera aktywne kwasy o bardzo silnym dzia-
łaniu i specjalne, rozpuszczające dodatki  

• Wyjątkowo mocne i szybkie działanie
• Na zewnątrz 

System produktów Sopro do murowania
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