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ProgrammübersichtPrehľad katalógu

Upozornenia:

Uvedené ceny sú nezáväzné, bez DVáha palety, zo skladu Feldbach.

V súlade s príslušnými smernicami VBÖ platí nasledovné pravidlo pre 
palety:
Za Euro palety sa účtuje cena 8,- EUR/ks. Pri vrátení paliet v bezchyb-
nom stave vystavujeme dobropis vo výške 8,47,- EUR/ks. Vrátanie môže 
prebehnúť v rámci dodávky (výmena) alebo dodaním zo strany príjem-
cu tovaru, pričom k časovej realizácii musí dôjsť v rámci obchodného 
roka (momentálne 01.01.-31.12.). 

Všetky ceny a dohodnuté podmienky platia výhradne pre odbery  
v uvedených predajných jednotkách (pozri separátny stĺpec pri údajoch 
o produktoch). Pri odbere nižšom ako príslušná predajná jednotka 
sa dohodnutá zľava znižuje kvôli nákladom na kompletovanie o 15% 
bodov.

6 Tovar nie je na sklade, artikel dostupný len na objednávku s lehotou 
dodania.

Dbajte, prosím, na podmienky pre zapožičanie sila 
uvedené na strane 98.

Výmena alebo vrátenie zásadne nie sú možné.

Chyby a prípadné chyby tlače sú vyhradené.
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Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.
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Produkt Skratka Strana Strana Strana

Abdicht-Set ADS 630 48

Abdichtungs- und EntkopplungsBahn AEB® 640 58

Abdichtungs- und EntkopplungsBahn AEB®+ 639 58

Abwaschpad fein weiß 70

Abwaschpad grob blau 70

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 129 60

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 130 60

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 131 60

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 132 60

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 133 60

AEB® Bodenmanschette AEB® 645 60

AEB® Dichtband AEB® 641 59

AEB® Dichtecke außen AEB® 643 59

AEB® Dichtecke innen AEB® 642 59

AEB® Höhen-Passstück links AEB® 176 60

AEB® Höhen-Passstück rechts AEB® 177 60

AEB® Wandmanschette AEB® 112 60

AnhydritFließSpachtel 1 - 30 mm AFS 561 38

Anmischeimer 30 Liter 67

Armierung AR 562 63

AusgleichsMörtel flex. & schn. m. Trass AMT 466 40

AusgleichsMörtel schnell mit Trass AMT 468 39

BauEimer 18 Liter 67

BauHarz BH 869 82

BauKleber 12

Baukleber weiß 88

BauSilicon 90

BetonSpachtel BS 467 85

Bio-Intensiv-Reiniger BR 711 65

BioKalk Feinputz 86

BioKalk Universalputz 86

Bitumen-Voranstrich BVA 759 75

BlitzZement 89

Brillant® PerlFuge 1 - 10 mm 23

Classic plus SC 808 11

Classic weiß SC 809 12

DesignFuge Flex DF 10® 20

Diamant Handschleifer Set 69

Dichtacryl 34

Dichtband DB 438 50

Dichtecke DE 50

Dichtmanschette Boden DMB 091 51

Dichtmanschette Wand Flex DWF 089 51

DichtSchlämme DS 422 76

DichtSchlämme Flex 1-K DSF® 523 49

DichtSchlämme Flex 1-K schnell DSF® 623 49

DichtSchlämme Flex 2-K DSF® 423 50

DrainageEstrichKorn DEK 872 83

DrainageMatte DRM 653 62

DrainageMörtel DM 610 80

A

B

C

D

Produkt Skratka Strana Strana Strana

DünnBettEpoxi DBE 500 18

EinkehrFuge gebundener Fugensand 96

Epoxi-Abwaschhilfe EAH 547 30

EpoxiEstrichKorn EEK 871 82

Epoxi-Grundierung EPG 522 52

EpoxiMörtel EE 771 81

EpoxiPflasterFuge 2-K EPF 93

EpoxiSperrGrund ESG 868 45

Epoxi-Schleierentferner ESE 548 30

Estrichklammern 84

FlächenDicht flexibel FDF525 47

FlächenDicht flexibel KontrastMittel FDF-KM 027 47

FlexDichtBand FDB 524 54

FlexDispersion FD 447 45

FlexFuge plus FL plus 24

Flexfuge schnell FL 526 26

FliesenDämmPlatte FDP 558 61

FliesenFest extra FF 450 11

FliesenFestKleber FFK 440 19

Fliesenwaschset komplett 68

FließSpachtel 2 - 150 mm FS 15® plus 36

Fugenbreit mit Trass MFT 532 27

FugenEpoxi FEP 28

FugenEpoxi plus FEP plus 29

FugenFrisch FUF 35

Gießharz GH 564 41

Glättmittel GM 026 35

Glitter 21/29

GrauZement GZ 190 81

Großformat-Nivelliersystem 68

Grundierung GD 749 43

Grundreiniger GR 701 65

Haftemulsion HE449 42

HaftPrimer S HPS 673 42

HaftSchlämme Flex HSF 748 43

Höhenmesspunkt-Nivellierpin 37/69

KellerDicht 1-K KD 752 73

KellerDicht 2-K KD 754 73

KellerDichtGrundierung KDG 751 75

KeramikSilicon 32

KlebeSpachtel 88

KlinkerMörtel mit Trass KMT 402 88

KMB 650 KMB 650 74

KMB 651 KMB 651 74

Kristallquarzsand KQS 607 55

KurzflorRolle 70

Marmor- & Mosaik-Flexkleber M&M 446 13

MarmorSilicon 33

megaFlex S2 MEG 665 17

megaFlex S2 turbo MEG 666 17
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Produkt Skratka Strana Strana Strana

megaFlex TX MEG 667 18

MeisterFuge mit Colorstat® MFs 27

Messeimer 10 Liter 67

MG-Flex® 669 14

MittelBettmörtel Trass flexibel MB 414 16

MittelBettmörtel Trass schnell flexibel MB 429 16

MultiFlexKleber eXtra Light FKM® XL 6

MultiFlexKleber Silver FKM® Silver 7

MultiGrund MGR 637 44

Naturstein-Farbvertiefer NFV 705 66

Naturstein-Fleckstopp NFS 704 66

ObjektFließSpachtel OFS 543 38

PflasterFuge pro 93

Pflaster-Fughilfe FH 867 98

Primer P 4050 34

PU-Dichtstoff PUD 682 98

PU-FlächenDicht PU-FD 53

PU-FlächenDicht KontrastFarbe PU-FD KF 572 53

PU-Kleber PUK 503 19

Quarzsand fein QS 507 55

Quarzsand grob QS 511 54

Racofix® 8700 Schnellmontagemörtel 89

Racofix® Montagekleber RMK 818 59

RandDämmStreifen RDS 960 64

Rapidur® B1 SchnellEstrichBinder 78

Rapidur® B5 SchnellEstrichBinder 78

Rapidur® FE FließEstrich 79

Rapidur® M1 SchnellEstrichMörtel 36 77

Rapidur® M5 SchnellEstrichMörtel 77

Rapidur® S5 PolystyrolSchnellBindemittel 79

Renovier- & AusgleichsMörtel RAM 3® 39

RissHarz RH 646 41 84

SanitärSilicon 31

Saphir® 5 PerlFuge 22

SchnellFestMörtel 90

SchnittSchutzBand SB 113 35/52

Schwabbelstange 69

SOLID Estrichglasfaser 84

Solitär® DrainFuge F20 95

Solitär® FixierMörtel SFM20 95

Sopro´s No.1 Classic 8

Sopro´s No.1 S1 8

Sopro´s No.1 schnell S1 9

Sopro´s No.1 TW 9

Sopro´s No.1 weiss 10

Sopro´s No.1 weiss schnell 10

Soprodur® 41

SoproDur® EpoxiLack hochfest HF-L 83

SoproDur® FugenDicht hochfest HF-D 33 98

SperrGrund SG 602 44
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Produkt Skratka Strana Strana Strana

Spezialfugscheibe für Epoxi 70

SteinFuge flexibel 96

SteinKleber grau flexibel 92

SteinKleber weiss flexibel 15 92

TitecFuge® plus TF+ 25

TitecFuge® breit TFb 26

TrassBinder TRB 421 80

TrassKalkMörtel TKM 887 87

TrassNatursteinFuge TNF 97

TrassZementMörtel TZM 870 87

Trittschall- & EntkopplungsBahn 3 mm TEB 664 64

TrittschallDämmPlatte TDP 565 62

TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823 48

Universal-Handschwamm 68

UniversalSpachtel weiß USW 941 85

VarioFlex® VF 413 14

VarioFlex® Silver 15

VarioFließspachtel VS 582 37

Verguss- und Abdichtmasse VAM 830 76

Viskose-Schwamm 70

WannenDichtBand WDB 811 56

WannenDichtEcke WDE 812 57

WannenDicht-Multiecke WDM 813 57

WannenDicht-Schallschutz WDS 814 57

WeissZement WZ 100 81

Wiederaufnahme- & EntkoppelungsVlies WEV 579 63

Zementschleier-Entferner Außen ZA 703 66

Zementschleier-Entferner Innen ZE 718 65

Zementäre Reaktivabdichtung 2-K ZR turbo XXL 72
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Poznámky



Technika obkladania



Multifunkčné cementové flexibilné, extra ľahké a extrémne 
výdatné lepidlo so zníženou prašnosťou, C2 TE S1 podľa EN 12 
004 s vysokým stupňom syntetického zušľachtenia. Na pokladanie 
a lepenie keramických dlažieb a obkladov, ako aj dlaždíc z farebne 
stáleho prírodného kameňa.  
Obzvlášť vhodné pre veľkoformátovú jemnú kameninu na steny 
a podlahy. Pre balkóny a terasy. Vhodné pre stenové a podlahové 
kúrenie a kompozitné izolácie. Veľmi vláčne, krémové vlastnosti 
spracovania. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť≥ 1,0 N/mm²
● T: so zníženým sklzom vďaka špeciálnemu zosilneniu vláknami 
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● extra pevné pre veľkoformátové dosky  
● extra ľahké a extra výdatné 
● znížená prašnosť 
● až o 60 % výdatnejšie1)

● univerzálne použitie:  
pokladanie do tenkého tekutého stredne hrubého lôžka, 
stierkovanie do hrúbky vrstvy 10 mm  

● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  
príloha XVII

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

231444 42,21 2,814 Papierové vrece 15 kg 15 kg 630 kg cca 0,7 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

FKM® XL
multifunkčné flexibilné 
extra ľahké lepidlo

   
EN 12 004
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

1) ako bežné Sopro lepidlo do tenkého 
lôžka bez prísad na odľahčenie 

FKM® XL

6 Technika obkladania

1. Lepenie obkladov a dlažieb



 
Multifunkčné cementové flexibilné strieborno-šedé, rýchlotvrd-
núce a výdatné lepidlo, C2 FT S1 podľa EN 12004 s vysokým stup-
ňom syntetického zušľachtenia a originálnym trasom.  
Na pokladanie a lepenie keramických obkladov a dlaždíc,  
obzvlášť pre svetlé dlaždice z prírodného kameňa, citlivé  
na deformácie na všetkých podkladoch. Pre veľkoformátovú 
jemnú kameninu na steny a podlahy. Pre balkóny a terasy. 
Vhodné pre nástenné a podlahové kúrenie a kompozitné izolácie. 
Veľmi vláčna, krémová, a napriek tomu pevná konzistencia na 
spracovanie. So známou technológiou 4 v 1. Vďaka rýchlemu tuh-
nutiu ideálne pre termínované stavby. 
Na bezpečné pokladanie veľkoformátovej jemnej kameniny  
do veľkosti platní 1 m² na vápenno-sulfátové potery, ošetrené 
neriedeným základným náterom Sopro.

● v interiéri a exteriéri 
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm2

● F: prvotná prídržnosť≥ 0,5 N/mm2 po 6 hodinách 
 Sopro FKM® Silver už po 3 hodinách 0,5 N/mm2

● T: so zníženým sklzom vďaka špeciálnemu zosilneniu vláknami 
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● pochôdzne a škárovateľné: po cca 2 hodinách
● extra odolné na pokladanie platní z prírodného kameňa 
● striebrošedá malta aj pre svetlé priesvitné druhy  

prírodného kameňa
● pre platne lepené syntetickou živicou, citlivé na deformácie
● univerzálne použitie: pokladanie od tenkého tekutého 

stredne hrubého lôžka; stierkovanie do hrúbky vrstvy  
20 mm 

● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  
príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

231600 59,78 2,391 Papierové vrece 25 kg 25 kg 600 kg cca 1,1 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

Systemkomponente

FKM® Silver
multifunkčné lepidlo  
strieborno-šedé
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

FKM® Silver
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Šedé cementové lepidlo pre tenké lôžko so zníženou prašnosťou, 
dodatočne synteticky zušľachtené,  C2 TE podľa EN 12004, na pok-
ladanie a lepenie keramických obkladových materiálov, aj v oblasti 
pod vodou. Veľmi vysoká bezpečnosť a najlepšie vlastnosti pri 
spracovaní.

● v interiéri a exteriéri 
● extrémne vysoká odolnosť
● pre podlahové kúrenie vhodné bez dodatočného zušľachtenia 
● pre jemnú kameninu vhodné bez dodatočného zušľachtenia  
● s pravým trasom
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha 
palety

Spotreba

230057 26,15 1,046 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,1 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

Sopro´s No.1 Classic
klasické flexibilné lepidlo
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Sopro´s No.1 S1
flexibilné  lepidlo  
so zníženou prašnosťou
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Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230004 51,43 2,089 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,0 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm
230044 13,14 2,670 Vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg

Vysoko flexibilné šedé cementové lepidlo do tenkého lôžka C2 TE 
S1 podľa EN 12004 pre osádzanie a pokladanie keramických 
obkladových materiálov. Mimoriadne vhodné pre jemnú 
kameninu, na podlahové kúrenie a iné kritické podklady, balkóny  
a terasy, fasády a dlaždice na dlaždice.  
Vo vlhkých a mokrých priestoroch, aj v oblasti pod vodou, na flexi-
bilné kompozitné izolácie.

● veľmi výdatné
● v interiéri a exteriéri
● vysoká stabilita
● pre kritické povrchy
● pre veľkoplošné podlahy
● vystužené vláknami
●  S1: ohyb ≥ 2,5 mm
●  so zníženou prašnosťou
●  nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 

1907/2006,príloha XVII

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

No.1 Classic

No.1 S1
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Cementové špeciálne lepidlo, C1 TE podľa EN 12004,  
na pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a platní v nádržiach  
s pitnou vodou, ako aj v oblasti pod vodou (bazény, cisterny  
s úžitkovou vodou). 

● v interiéri a exteriéri
● C1: priľnavosť≥ 0,5 N/mm²
● T: so sníženým sklzom
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● vhodné pre nádrže s pitnou vodou
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230047 50,20 2,008 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

Sopro’s No.1 TW
pre nádrže s pitnou vodou
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

Cementové šedé rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo, C2 FTE S1 
podľa EN 12004 na prípravu a pokládku keramických obkladov. 
Ideálne na ukladanie veľkých panelov (až 300 x 100 cm!), 
Dokonca aj s rektifikovanými hranami. Vhodné najmä pre 
porcelánové kameniny. Vhodné na steny a podlahy, na vyhrievané 
povrchy a na kompozitnú hydroizoláciu.

● v interiéri a exteriéri 
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm2

● F: skorá priľnavosť
● T: vysoká stabilita vďaka vystuženiu vláknami
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● doba spracovania: cca 30 minút
● pochôdzne po cca 3 hodinách
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230039 55,22 2,209 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,3 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm
230051 13,44 2,688 Papierové vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg

Sopro’s No.1 schnell S1
rýchle lepidlo
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Systemkomponente

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

No.1 schnell S1

No.1 TW

NOVÉ
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Cementové biele rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo, C2 FT podľa 
EN 12004, na pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a obkladov, 
ako aj tvarovo stálych dlaždíc z opracovaného kameňa. Ideálne na 
plynulé pokladanie a škárovanie sklenej mozaiky.  
Vhodné na nástenné a podlahové kúrenia a kompozitné izolácie. 
Zušľachtené so Sopro FlexDisperzion vhodné na pokladanie skle-
nej mozaiky v mokrých oblastiach a oblastiach pod vodou. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● biela malta pre svetlé a priesvitné krytiny
● vhodné najmä pre sklennú mozaiku
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● F: prvotná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách 
● T: so zníženým sklzom vďaka zosilneniu vláknami 
● čas na spracovanie: cca 1 hodina
● pochôdzne a škárovateľné:  po cca 5 hodinách
● pridaním Sopro FlexDispersion je možné zvýšiť  

pružnosť (> 5 mm) 
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, úroveň 8

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230059 71,98 2,879 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

 

Cementové biele flexibilné lepidlo, C2 TE S1 podľa EN 12004,  
s vysokým stupňom syntetického zušľachtenia, na pokladanie a 
lepenie keramických dlaždíc a platní, ako aj dlaždíc z opracova-
ného kameňa. Ideálne na pokladanie a škárovanie sklenej 
mozaiky. Mimoriadne vhodné pre jemnú kameninu, plavárne a  
na nástenné a podlahové kúrenie. Vhodné na kompozitné izolácie. 
Pridaním Sopro FlexDispersion je možné zvýšiť pružnosť (> 5 mm).

● v interiéri a exteriéri 
● biela malta pre svetlé a priesvitné krytiny
● vhodné najmä pre sklennú mozaiku
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● T: so zníženým sklzom vďaka zosilneniu vláknami 
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha 
palety

Spotreba

230048 57,81 2,313 Papierové vrece 25 kg 25 kg 600 kg cca 1,1 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm
230038 15,26 3,053 Vrecko 5 kg

Sopro’s No.1 weiss
flexibilné lepidlo
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

No.1 weiss

No.1 weiss schnell
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Cementové flexibilné lepidlo, C2 TE S1 podľa EN 12 004, s vysokou 
výdatnosťou a najlepšími vlastnosťami pri spracovaní, na poklada-
nie a lepenie keramických dlaždíc a platní, aj v oblastiach pod vodou, 
napr. v bazénoch a cisternách na úžitkovú vodu. 
Vhodné na nástenné a podlahové kúrenie a kompozitné izolácie, 
ako aj pre jemnú kameninu.

● v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● T: so sníženým sklzom
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● flexibilné
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Cementové flexibilné lepidlo na dlaždice, C2 TE podľa EN 12 004,  
s dobrými vlastnosťami pri spracovaní a vysokou odolnosťou,  
na pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a platní, jemnej kame-
niny, ako aj farebne stáleho prírodného kameňa. Vhodné na podla-
hové kúrenie a kompozitné izolácie. 

● v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● T: so sníženým sklzom
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba
cca 1,2 kg/m²

pri hrúbke vrstvy 
1 mm

230034 19,44 0,777 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg

230634 741,23 0,741 Veľké vrece 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230450 30,09 1,240 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,1 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm
389450 7,37 1,475 Vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg

230650 1.181,67 1,182 Veľké vrece 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

FliesenFest extra
extra pevné flexibilné lepidlo 
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

FF 450

SC 808
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Cementové biele flexibilné lepidlo na dlaždice, C2 TE podľa EN 
12 004, s dobrými vlastnosťami pri spracovaní a vysokou odolnos-
ťou, na pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a platní, jemnej 
kameniny, ako aj farebne stáleho prírodného kameňa. Vhodné  
na podlahové kúrenie a kompozitné izolácie. 

● v interiéri a exteriéri 
● biela malta
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● T: so sníženým sklzom
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230809 32,28 1,291 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

Cementová hotová malta na lepenie a stierkovanie stavebných 
materiálov do tenkého lôžka. Na pokladanie keramických dlaždíc a 
platní z kameniny a póroviny na steny a podlahy, lepenie ľahkých 
panelov, stierkovanie plôch stien a stropov z omietky alebo 
betónu, vytváranie adhéznych premostení a pod.

● univerzálna malta na lepenie a stierkovanice
● jemná zrnitosť 
● ľahké spracovanie
● dobrá priľnavosť
● odolné voči cyklom zmrazovania a rozmrazovania
● v interiéri a exteriéri 
● možnosť dodania v bielej a šedej farbe
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

330460 weiß 23,12 0,925 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm
330450 grau 12,03 0,481 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg

330435 grau 10,54 2,107 Kartón 5 kg 5 kg 660 kg

BauKleber
stavebné lepidlo  
na dlaždice, rovné kamene,  
izolačné dosky 
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Classic weiss 
flexibilné lepidlo 

biele
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

SC 809

BauKleber
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Cementové rýchlotvrdnúce biele flexibilné lepidlo na prírodný 
kameň s obsahom trasu, C2 FT podľa EN 12004, na pokladanie a 
lepenie svetlých, kalibrovaných, tvarovo stálych obkladov z mra-
moru a prírodného kameňa, aj v oblasti pod vodou. Vysoké 
zabezpečenie pred zmenou sfarbenia, vykvetaním a tvorbou škvŕn. 
S pravým trasom a bielym cementom kvôli zabráneniu rizika 
zmeny sfarbenia. Vhodné na nástenné a podlahové kúrenie a kom-
pozitné izolácie.

● v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● F: prvotná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách 
● T: so zníženým sklzom vďaka zosilneniu vláknami 
● biela malta
● zvlášť vhodné pre mozaiku a aj sklenenú mozaiku
● ideálne pre prírodné kamene, najmä mramor
● flexibilné
● doba spracovania: cca 1 hodina
● pochôdzne a škárovateľné: po cca  5 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, úroveň 7

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230446 64,47 2,579 Papierové vrece 25 kg 25 kg 500 kg cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

Marmor- & Mosaik- 
Flexkleber 
flexibilné lepidlo  

na mramor a mozaiku
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

M&M 446

NOVÉ

1) Prebieha testovanie

1)

Flexibilné mramorové a 

mozaikové lepidlo

Univerzálne riešenie 
pre mramor a mozaiku

13

1. Lepenie obkladov a dlažieb

1.
 L

ep
en

ie
  

ob
kl

ad
ov

 a
 d

la
ži

eb



Cementové vysoko flexibilné lepidlo pre tenké, stredne hrubé  
a tekuté lôžko, C2 E S1 podľa EN 12004, obzvlášť na pokladanie 
veľkoformátových keramických dlaždíc a platní. Konzistencia 
lepidla sa dá variabilne nastaviť. Optimálne deformačné správanie 
vďaka syntetickému zušľachteniu a armovaniu vláknami. Vysoká 
výdatnosť. Pre podlahové kúrenie, vysoko namáhané podlahy, ako 
aj plavárne.

● na podlahy, v interiéri a exteriéri
● obzvlášť pre veľkoformátovú jemnú kameninu
● pre balóny a terasy
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● čas na spracovanie: 3 - 4 hodiny 
● pochôdzne a škárovateľné:  po 12 - 14 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII  

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

250413 33,40 1,336 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

VarioFlex®

na balkóny a terasy 
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

VF 413

Jednozložkové cementové vysoko flexibilné lepidlo na tenké 
lôžko, C2 TE S2 podľa EN 12 004, na mimoriadne bezpečné pokla-
danie platní z jemnej kameniny, betónu, ako aj opracovaného 
kameňa. Na nevyzreté, nevyhrievané cementové potery (dlaž-
dice a platne ≤ 60 cm)*, na nástenné a podlahové kúrenie, ako aj 
duté podlahy a suché potery vďaka účinnému odbúravaniu 
pnutia matrice lepidla, s účinkami tlmenia kročajového hluku. 
Veľmi dobré vlastnosti pri spracovaní a odolnosť. 
Až o 30% výdatnejšie v porovnaní s bežnými Sopro lepidlami pre 
tenké lôžko bez pridania ľahčiacich zmesí. Vhodné ako špeciálne 
lepidlo na množstvo deformovateľných podkladov*.

● použitie v interiéri
● na steny a podlahy
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● T: so zníženým sklzom vďaka zosilneniu vláknami 
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S2: ohyb ≥ 5 mm
● extrémne výdatné
● účinok odbúravania pnutia 
● vysoko flexibilné
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha 
palety

Spotreba

230669 49,92 3,328 Papierové vrece 15 kg 15 kg 750 kg cca 0,9 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

MicroGum®  
Flexkleber S2  
lepidlo na nepevné povrchy
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MicroGum®-
 Technologie

MG-Flex® 669
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Cementové strieborno-šedé rýchlotvrdnúce flexibilné lepidlo 
pre tenké, stredne hrubé a tekuté lôžko, C2 EF S1 podľa EN 12 
004. Na pokladanie keramických dlaždíc, obzvlášť pre svetlé a na 
deformácie citlivé dlaždice a opracovaný kameň, ako aj veľké 
formáty. Veľmi vláčna, krémová konzistencia na spracovanie na 
optimálne pokladanie na podlahu. Vhodné pre podlahové kúrenie 
a kompozitné izolácie. 
Ideálne pre rýchly postup stavebných prác na termínovaných stav-
bách. Vysoká bezpečnosť vďaka potiahnutiu zadnej strany a kon-
taktnému priľnutiu, ako aj rýchlemu kryštalickému naviazaniu vody.

● na podlahy, v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● F: prvotná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách 
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● receptúra 3 v 1: pokladanie do tenkého, stredne hrubého a teku-

tého lôžka 
● obzvlášť pre veľkoformátové dlaždice z jemnej kameniny 
● vynikajúce pre dlaždicové nivelačné systémy 
● striebrošedé lepidlo aj pre svetlé alebo priehľadné druhy 

opracovaného kameňa 
● pochôdzne a škárovateľné: po cca 3 hodinách  
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII  
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, úroveň 8

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

250419 49,22 1,969 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,3 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

VarioFlex® Silver 
flexibilné lepidlo 
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Systemkomponente

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

VarioFlex® Silver

Biela cementové rýchlotvrdnúce flexibilné lepidlo pre stredne 
hrubé lôžko 5 až 20 mm, na pokladanie a lepenie platní z opraco-
vaného kameňa s rovnakou hrúbkou, Solnhofskych platní z prírod-
ného kameňa, jurského mramoru, dlaždíc z prírodného kameňa, aj 
v oblasti pod vodou. Veľmi vysoké zabezpečenie pred zmenou sfar-
benia vďaka 4-násobnému zabezpečeniu TRAS- BIELE- RÝCHLE- 
FLEXIBILNÉ.

● rýchle
● v interiéri a exteriéri 
● na steny a podlahy
● s vysokým podielom trasu
● pre podlahové kúrenie vhodné bez dodatočného zušľachtenia 
● čas na spracovanie: cca 1,5 hodiny 
● pochôdznosť: po cca 1 dni 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230105 36,64 1,465 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

SteinKleber weiss 
biele flexibilné lepidlo na kameň 
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

Cementové flexibilné rýchlotvrdnúce lepidlo pre stredne hrubé 
lôžko s obsahom trasu pre hrúbky malty 5 až 20 mm.  
Na pokladanie a lepenie dlaždíc a platní, Cotto, prírodného 
kameňa, betónových tvárnic a jemnej kameniny. Mimoriadne 
vhodné na zakladanie schodov z prírodného kameňa. S pra-
vým trasom na zabránenie rizika zmeny sfarbenia a vykveta-
nia.

● na steny a podlahy
● v interiéri a exteriéri
● na vyrovnávanie nerovností do 20 mm
● väčšie zabezpečenie pred vykvetaním a zmenou sfarbenia 
● obzvlášť pre veľké formáty, silne profilované zadné strany a veľké 

tolerancie hrúbky  
● na fasády, balkóny a terasy, metódu dlaždice na dlaždice a  

na podlahové kúrenie 
● vysoko formovateľné
● kryštalické naviazanie vody
● čas na spracovanie: cca 60 minút
● pochôdzne a škárovateľné: po 3 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

250429 53,80 2,152 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

Cementové flexibilné lepidlo pre stredne hrubé lôžko  
s obsahom trasu, C2 TE podľa EN 12004, pre hrúbky malty 5 – 20 
mm. Na pokladanie a lepenie dlaždíc a platní, Cotto, prírodného 
kameňa, umelého kameňa a jemnej kameniny. Mimoriadne 
vhodné pre veľkoformátové platne, metódou dlaždice na dlaž-
dice a na podlahové kúrenie. 
S pravým trasom kvôli zabráneniu rizika zmeny sfarbenia a 
vykvetania.

● na steny a podlahy
● v interiéri a exteriéri
● vysoko formovateľné
● na vyrovnávanie nerovností do 20 mm
● ľahké spracovanie
● hrúbka vrstvy 5 - 20 mm
● pochôdznosť: po cca 1 dni 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha 
palety

Spotreba

230101 47,77 1,911 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

MittelBettmörtel schnell
rýchla flexibilná malta s trasom 

pre stredne hrubé lôžko
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Trass flexibel 
flexibilná malta s trasom  

pre stredne hrubé lôžko
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Pri preprave a skladovaní  
chráňte pred mrazom.

Dvojzložkové cementové vysoko flexibilné vodotesné lepidlo  
pre tekuté lôžko (skúška podľa Váha palety-AIV-F), C2 E S2 podľa EN 12 
004, na mimoriadne bezpečné pokladanie platní z jemnej kameniny, 
betónu, ako aj opracovaného kameňa. Na nevyzretých nevykurova-
ných cementových poteroch (dlaždice a platne s dĺžkou hrany ≤ 60 
cm)*, ako aj na podlahovom kúrení s odbúravaním pnutia vďaka 
matrici malty. Na kompozitné izolácie. Ideálne pre balkóny a terasy. 
Veľmi vysoká odolnosť voči saponifikácii a flexibilita vďaka liatym 
polymérom schopným redisperzie. Vysoké a trvalé zabezpečenie 
pred mrazom vďaka nízkej absorpcii a nepriepustnosti vody. Schvá-
lené v systéme pre stavby lodí.

● použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S2: ohyb ≥ 5 mm
● pochôdzne a škárovateľné: po cca 12 hodinách 
● systém lepidla neprepúšťajúci vodu
● nízky obsah chromitanov Vyhláška (ES) č. 1907/2006, príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230664 39,96 1,598 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,6 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm
230663 58,36 7,074 Kanister 8,25 kg 8,25 kg 495 kg

Zmiešaná 
cena

2,957 Papierové vrece + Kanister 33,25 kg 33,25 kg

Dvojzložkové cementové rýchlotvrdnúce vysoko flexibilné vodo-
tesné lepidlo pre tekuté lôžko (skúška podľa Váha palety-AIV-F), C2 EF 
S2 podľa EN 12 004, na mimoriadne bezpečné pokladanie platní z 
jemnej kameniny, betónu, ako aj opracovaného kameňa. Na nevyzre-
tých, nevykurovaných cementových poteroch (dlaždice a platne s 
dĺžkou hrany ≤ 60 cm)*, ako aj na podlahovom kúrení s odbúravaním 
pnutia vďaka matrici malty. Na kompozitné izolácie. Ideálne pre bal-
kóny a terasy v chladnejšom ročnom období. Veľmi vysoká odol-
nosť voči saponifikácii a flexibilita vďaka liatym polymérom schop-
ným redisperzie. Vysoké a trvalé zabezpečenie pred mrazom vďaka 
veľmi nízkej absorpcii vody a nepriepustnosti vody. 

● použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● F: prvotná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách  

Sopro megaFlex S2 turbo už po 2 hodinách  0,5 N/mm²; 
už po 3 hodinách 1,0 N/mm²

● S2: ohyb ≥ 5 mm
● pri +5 °C už po 6 h odolné voči zaťaženiu cyklom zmrazovania 

a rozmrazovania, prídržnosť ≥ 0,5 N/mm²; po 10 h prídržnosť ≥ 1,0 
N/mm²

● pochôdzne a škárovateľné: po cca 3 hodinách  
● systém lepidla neprepúšťajúci vodu
● nízky obsah chromitanov Vyhláška (ES) č. 1907/2006, príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230667 48,53 1,941 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,6 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm
230668 58,36 7,074 Kanister 8,25 kg 8,25 kg 495 kg

Zmiešaná 
cena

3,215 Papierové vrece + Kanister 33,25 kg 33,25 kg

megaFlex S2 turbo
flexibilné lepidlo S2 turbo
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megaFlex S2
flexibilné lepidlo S2
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Systemkomponente

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

MEG 666

MEG 665
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Dvojzložkové cementové rýchlotvrdnúce vysoko flexibilné vodo-
tesné lepidlo pre tekuté lôžko (skúška podľa Váha palety-AIV-F), C2 EF 
S2 podľa EN 12 004, na mimoriadne bezpečné pokladanie platní z 
jemnej kameniny, betónu, ako aj opracovaného kameňa. Na nevyzre-
tých, nevykurovaných cementových poteroch (dlaždice a platne s 
dĺžkou hrany ≤ 60 cm)*, ako aj na podlahovom kúrení s odbúravaním 
pnutia vďaka matrici malty. Na kompozitné izolácie. Ideálne pre bal-
kóny a terasy v chladnejšom ročnom období. Veľmi vysoká odol-
nosť voči saponifikácii a flexibilita vďaka liatym polymérom schop-
ným redisperzie. Vysoké a trvalé zabezpečenie pred mrazom vďaka 
veľmi nízkej absorpcii vody a nepriepustnosti vody. Na bezpečnejšie 
pokladanie veľkoformátovej jemnej kameniny do veľkosti platní 1 
m²  
a na vápenno-sulfátové potery, ošetrené neriedeným základným 
náterom Sopro.

● použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● F: prvotná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách  

Sopro megaFlex S2 turbo už po 2 hodinách  0,5 N/mm²; 
už po 3 hodinách 1,0 N/mm²

● S2: ohyb ≥ 5 mm
● pri +5 °C už po 6 h odolné voči zaťaženiu cyklom zmrazovania 

a rozmrazovania, prídržnosť ≥ 0,5 N/mm²; po 10 h prídržnosť ≥ 1,0 
N/mm²

● pochôdzne a škárovateľné: po cca 3 hodinách  
● systém lepidla neprepúšťajúci vodu
● nízky obsah chromitanov Vyhláška (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Dvojzložkové lepidlo z epoxidovej živice, R2 T podľa EN 12 004, na 
pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a platní. 
Pri namáhaní agresívnou vodou, chemikáliami, kyselinami, 
prírodnými tukmi, vysokým zaťažením tlakom a oplachom;  
v bazénoch, v priemyselných a výrobných oblastiach. Vhodné  
na nástenné a podlahové kúrenie a kompozitné izolácie.

● v interiéri a exteriéri
● na steny a podlahy
● pre oblasť pod vodou
● čas na spracovanie: cca 90 minút
● pre kritické podklady a pri zvýšenej záťaži používaním 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230330 79,69 15,938 Vedro 5 kg 5 kg 300 kg cca 1,6 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

DünnBettEpoxi
tenkovrstvové epoxidové lepidlo 
zložka A+B
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Sopro megaFlex TX
flexibilné lepidlo S2 odolné
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Systemkomponente

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230661 51,33 2,053 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,5 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm
230662 49,52 7,074 Kanister 7 kg 7 kg 420 kg

Zmiešaná 
cena

3,152 Papierové vrece + Kanister 32 kg 32 kg

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

MEG 667

DBE 500

Pri preprave a skladovaní  
chráňte pred mrazom.18 Technika obkladania
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Vysoko flexibilné biele disperzné hotové lepidlo, D2 TE podľa 
EN 12004, na pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a platní, aj 
na dočasne vlhkosťou namáhaných plochách, ako napríklad v toa-
letách, kuchyniach a kúpeľniach. Vhodné na podlahové kúrenie. 
Veľmi vláčne s najlepšími vlastnosťami pri spracovaní. 

● použitie v interiéri
● na steny, podlahy, stropy 
● vláčne spracovanie
● vysoká odolnosť
● na lepenie metódou dlaždice na dlaždice 
● na lepenie izolačných panelov 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230314 75,41 3,770 Vedro 20 kg 20 kg 660 kg cca 1,6 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm
230325 32,02 6,405 Vedro 5 kg 5 kg 500 kg

230326 11,89 11,886 Plechovka 1 kg 1 kg 528 kg

FliesenFestKleber 
hotové pevné lepidlo na dlaždice
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň.

Dvojzložkové svetlé polyuretánové lepidlo na báze reaktívnej 
živice, R2 T podľa EN 12004, na pokladanie a lepenie keramických 
dlaždíc a platní, platní z betónu a opracovaného kameňa, platní 
lepených syntetickou živicou, obzvlášť na drevené a sadrové mate-
riály, ako aj kovy. Vhodné na nástenné a podlahové kúrenie. Pre 
zvýšené požiadavky na prídržnosť v ťahu a v šmyku, elasticitu 
a vodotesnosť na kritických podkladoch. 
Cetifikované pre použitie v lodných konštukciách.

● v interiéri a exteriéri
● na steny a podlahy
● vysoko flexibilné a vysoká sila lepenia 
● na kovové a drevené materiály
● čas na spracovanie: cca 45 minút
● Vhodné najmä pre materiály citlivé na deformácie

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Spotreba

230361 128,01 21,335 Vedro 6 kg 6 kg 360 kg cca 1,5 kg/m²
pri hrúbke vrstvy 

1 mm

PU-Kleber 
polyuretánové lepidlo
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Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

PUK 503

FFK 440
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Cementová jemná flexibilná rýchlotvrdnúca a zaťažiteľná šká-
rovacia hmota, CG2 WA podľa EN 13 888, na škárovanie všetkých 
druhov keramiky a prírodného kameňa s brilantnými farbami a bez 
vápenných šmúh. 
Zvýšená ochrana pred plesňami a mikroorganizmami, ako aj 
absencia vápenných šmúh zabezpečujú dlhotrvajúci pekný 
vzhľad škár s brilantnými farbami v interiéri a exteriéri, ako aj 
špeciálne v oblastiach s vlhkosťou. Integrovaný perlivý efekt a tech-
nológia Hydrodur® zabezpečujú škáry odpudzujúce vodu a nečis-
toty a antibakteriálne vlastnosti. 
Vhodná pre oblasti exteriéru, ako aj pri škárovaní tenkých dlaždíc a 
platní (≤ 4 mm). Dlaždice z kameniny, ako aj ich otvorené škáry sa 
musia vopred dostatočne navlhčiť. Vhodné aj pre nástenné a 
podlahové kúrenie.

● pre všetky druhy keramiky, prírodného kameňa, sklenej mo-
zaiky a agglo dosiek

● šírka škár 1 - 10 mm 
● v interiéri a exteriéri 
● na steny a podlahy
● bez vápenných šmúh a s rovnomernou jasnosťou farieb 

vďaka technológii OPZ®
● ľahká údržba vďaka odpudzovaniu vody a nečistôt 
● zvýšená odolnosť aj voči kyslým čistiacim prostriedkom*
● zvýšená ochrana proti plesniam a mikroorganizmom**
● pochôdznosť už po 2 hodinách, zaťažiteľnosť po cca 12 hodinách 
● ľahké spracovanie
● vysoká odolnosť voči oteru: CG2 WA podľa EN 13 888
● možnosť pridania trblietok Sopro v zlatej a striebornej Farba
● vysoké kryštalické naviazanie vody 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

DF 10®

DesignFuge Flex 
s technológiou OPZ® 
1 - 10 mm
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* V porovnaní s bežnými cementovými 
škárovacími hmotami Sopro pri bežnom 
domácom použití.

** Ošetrovaný tovar v súlade s vyhláškou o 
biocídnych prostriedkoch. Dbajte  
na aktuálne informácie  
o produktoch uvedené  
na www.sopro.at.

*** Vzťahuje sa na všetky farby Sopro DF 10® 
okrem tiefblau, signalrot a weinrot.

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

231110 weiß 10*** 28,04 5,607 Vedro 5 kg 5 kg 360 kg cca 0,1 kg/m²
(30 x 60 x 1 cm

2 mm šírka škáry)
231114 betongrau 14***

231115 grau 15***

231116 hellgrau 16***

231117 silbergrau 17***

231118 sandgrau 18***

231122 steingrau 22***

231127 pergamon 27***

231128 jasmin 28***

231129 hellbeige 29***

231132 beige 32***

231133 jurabeige 33***

231134 bahamabeige 34***

231138 caramel 38***

231140 sahara 40***

231150 kastanie 50***

231152 braun 52***

231155 mahagoni 55***

231159 balibraun 59***

231162 ebenholz 62***

231164 basalt 64***

231166 anthrazit 66***

231177 manhattan 77***

231190 schwarz 90***

231191 signalrot 91 52,92 10,584

231192 weinrot 92

231198 tiefblau 98

Farebné odtiene sú uvedené  
na vnútornej strane obálky. 

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

***

DF 10®

Systemkomponente
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Kovové trblietky je možné zmiešať so všetkými farbami Sopro  
DF 10® DesignFuge Flex (pozri strana 30), Sopro FlexFuge floor (pozri 
strana 35), Sopro TitecFuge® plus (pozri strana 38) a Sopro Fugen 
Epoxi plus (pozri strana 42), čím dosiahnete lesklý estetický 
kovový efekt.

Sopro Glitter 
kovové trblietky

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230367 gold 20,05 0,201 Vrecko 100 g 
(10 kusov v kartóne)

1 ks FEP plus & DF 10®: 
max. 2 vrecká na 5 kg
TF+ & FL plus: max. 
6 vreciek na 15 kg

230368 silber 11,98 Vrecko 100 g 
(10 kusov v kartóne)

1 ks

* Z technických dôvodov sa môžu farebné  
odtiene v tlači líšiť od vytvrdeného materiálu.

weiß 10   hellgrau 16   silbergrau 17   grau 15   steingrau 22   betongrau 14   

basalt 64   sandgrau 18   manhattan 77   jasmin 28   hellbeige 29   beige 32   

jurabeige 33   pergamon 27   bahamabeige 34   caramel 38   sahara 40   braun 52

kastanie 50   mahagoni 55   balibraun 59   ebenholz 62   anthrazit 66   schwarz 90   

tiefblau 98   signalrot 91   weinrot 92

Do všetkých farieb sa dajú pridať zlaté alebo strieborné trblietky Sopro!

Sopro DF 10® DesignFuge Flex farby škár*

 Sopro DF 10® DesignFuge Flex antracit so striebornými trblietkami Sopro DF 10® DesignFuge Flex bali hnedá  
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Farebné odtiene sú uvedené  
na vnútornej strane obálky. 

Cementová  flexibilná škárovacia hmota, odpudzujúca vodu a 
nečistoty, CG2 WA podľa  EN 13888 s perlivým efektom na škáro-
vanie nasiakavých dlaždíc z kameniny, s mimoriadne dobrými 
vlastnosťami pri škárovaní a omývaní. Na škárovanie slabo sajú-
cich dlaždíc odporúčame Sopro DF 10® DesignFuge Flex alebo 
Sopro Brillant®. Jemný a hladký povrch škár, protibakteriálny úči-
nok, ako aj vysoká stálosť farieb zabezpečujú dlhotrvajúci, pekný 
vzhľad škár. Mimoriadne vhodná pre vlhké a mokré priestory, ako 
aj na nástenné a podlahové kúrenie.

● pre nasiakavú keramiku, ako napr. dlaždice z kameniny  
● pre šírky škár 1 - 5 mm
● na steny a podlahy, v interiéri a exteriéri
● odpudzuje vodu a nečistoty
● ľahké čistenie
● antibakteriálna
● jemný a hladký povrch škár
● vysoká bočná priľnavosť
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Sopro SaVáha paletyir® 5
PerlFuge 1 - 5 mm  
škárovacia malta  
s perlivým efektom 
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reduziert
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mit 
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Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

276210 weiß 10 35,46 2,364 Vrece s rúčkou 15 kg 15 kg 1 050 kg cca 0,15 kg/m²
(30 x 60 x 1 cm

3 mm šírka škáry)
276215 grau 15

276216 hellgrau 16

276217 silbergrau 17

276227 pergamon 27

276010 weiß 10 17,47 3,494 Vrece s otvormi 5 kg
polypropylénové (4 ks v kartóne)

20 kg 720 kg

276015 grau 15

276016 hellgrau 16

276017 silbergrau 17

276023 lichtgrau 23

276027 pergamon 27

276028 jasmin 28

276029 hellbeige 29

276030 natura 30

276032 beige 32

276033 jurabeige 33

276034 bahamabeige 34

276038 caramel 38

276050 kastanie 50

276052 braun 52

276054 koralle 54

276056 sandel 56

276059 balibraun 59

276066 anthrazit 66

276077 manhattan 77

276081 ägäis 81

276084 hellblau 84

Intenzívne farby 23,51 5,879 5 kg

276042 apfel 42

276090 schwarz 90

276091 signalrot 91

276093 weichsel 93

276095 banane 95

276097 mango 97

276098 tiefblau 98

SaVáha paletyir® 5
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Sopro Brillant®

PerlFuge 1 - 10 mm 
škárovacia malta  
s perlivým efektom

   

        
mit 

    praktischem 

Tragegriff

   

G
ep

rüft nach

EN
13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

Cementová rýchlotvrdnúca flexibilná škárovacia hmota odpu-
dzujúca vodu a nečistoty, CG2 WA podľa EN 13888, s perlivým 
efektom na škárovanie keramických obkladov, umelého kameňa 
a všetkých druhov prírodného kameňa, ako aj sklenej mozaiky,  
s veľmi dobrými vlastnosťami pri spracovaní. Jemný a hladký 
povrch škár, antibakteriálny účinok a fotokatalytický samočistiaci 
efekt, ako aj vysoká stálosť farieb zabezpečujú dlhotrvajúci pekný 
vzhľad škár. Mimoriadne vhodná pre vlhké a mokré priestory, 
obytné plochy, zaťažené nečistotami, ako aj na podlahové a 
nástenné kúrenie. Pre oblasť plavární odporúčame Sopro Titec-
Fuge® plus a Sopro TitecFuge® šírka alebo Sopro FugenEpoxi.  
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách.

● pre slabo nasiakavú keramiku, ako napr. jemnú kameninu
● pre prírodný kameň, citlivý na zmenu sfarbenia   
● šírka škár 1 - 10 mm
● čas na spracovanie: 30 - 40 minút  
● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● odpudzuje vodu a nečistoty
● ľahké čistenie & antibakteriálne
● jemný a hladký povrch škár
● vysoká bočná priľnavosť
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

237314 betongrau 14* 35,46 2,364 Vrece s rúčkou 15 kg 15 kg 525 kg cca 0,15 kg/m²
(40 x 40 x 1 cm

2 mm šírka škáry)
237315 grau 15*

237316 hellgrau 16*

237317 silbergrau 17*

237318 sandgrau 18*

237322 steingrau 22*

237333 jurabeige 33*

237334 bahamabeige 34*

237366 anthrazit 66*

237110 weiß 10* 17,47 3,494 Vrece s otvormi 5 kg
polypropylénové (4 ks v kartóne)

20 kg 720 kg

237114 betongrau 14*

237115 grau 15*

237116 hellgrau 16*

237117 silbergrau 17*

237118 sandgrau 18*

237120 zementgrau 20

237122 steingrau 22*

237123 lichtgrau 23

237127 pergamon 27

237128 jasmin 28*

237129 hellbeige 29*

237130 natura 30

237132 beige 32

237133 jurabeige 33*

237134 bahamabeige 34*

237138 caramel 38

237150 kastanie 50

237152 braun 52*

237156 sandel 56

237159 balibraun 59*

237166 anthrazit 66*

237177 manhattan 77

237190 schwarz 90*

**  Odtiene schwarz a anthrazit nezodpove-
dajú  EC1PLUSR

 

**

Farebné odtiene sú uvedené  
na vnútornej strane obálky. 

Brillant
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Cementová flexibilná rýchlotvrdnúca a zaťažiteľná, ako aj voči 
mrazu odolná škárovacia hmota na škárovanie úzkych a širokých 
škár s brilantnými farbami a bez vápenných šmúh v oblasti inte-
riéru a exteriéru, ako aj na stenách a podlahách.  
Na ľahké škárovanie kameniny, jemnej kameniny, umelého a opra-
covaného kameňa, keramických delených obkladačiek, sklených 
tvaroviek, ako aj keramických hrubozrnných dlaždíc. Pre súkromné 
a verejné priestory, vo vlhkých a mokrých priestoroch, ako aj  
na balkóny a terasy. 
Zvýšená ochrana proti plesniam a mikroorganizmom, ako aj 
absencia vápenných šmúh zabezpečujú dlhotrvajúci pekný 
vzhľad škár s jasnými farbami. Integrovaný perlivý efekt a tech-
nológia Hydrodur® zabezpečujú škáry, odpudzujúce vodu a nečis-
toty a antibakteriálne vlastnosti. Vhodná aj pre podlahové a 
nástenné kúrenie. 
Na vytváranie individuálne trblietavých škár vďaka primiešaniu zla-
tých alebo strieborných trblietok Sopro. 

● šírka škár: 2 - 20 mm 
● v interiéri a exteriéri , na steny a podlahy
● extra dobré vlastnosti pri zakladaní škár a omývaní 
● bez vápenných šmúh a rovnomerná brilantnosť farieb vďaka 

technológii OPZ® 
● ľahká údržba vďaka odpudzovaniu vody a nečistôt 
● zvýšená ochrana proti plesniam a mikroorganizmom ** 
● vysoké kryštalické naviazanie vody 
● vysoká odolnosť voči oteru: CG2 WA podľa EN 13 888
● odolná voči vysokotlakovým čističom *** 
● zvýšená odolnosť aj voči kyslým čistiacim prostriedkom *  
● pochôdznosť už po 2 hodinách, zaťažiteľnosť po cca 12 hodinách 
● možnosť pridania trblietok Sopro v zlatej a striebornej Farba 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

234714 betongrau 14 40,99 2,733 Vrece s rúčkou 15 kg 15 kg 1 050 kg cca 0,4 kg/m²
(60 x 30 x 1 cm

5 mm šírka škáry)
234715 grau 15

234717 silbergrau 17 

234718 sandgrau 18 

234722 steingrau 22 

234733 jurabeige 33 

234734 bahamabeige 34 

234759 balibraun 59 

234764 basalt 64 

234766 anthrazit 66 

234790 schwarz 90 

234814 betongrau 14 17,00 3,399 Papierové vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg

234815 grau 15 

234817 silbergrau 17 

234818 sandgrau 18 

234822 steingrau 22 

234833 jurabeige 33 

234834 bahamabeige 34 

234859 balibraun 59 

234864 basalt 64 

234866 anthrazit 66 

234890 schwarz 90 
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* V porovnaní s bežnými cementovými 
škárovacími hmotami Sopro pri bežnom 
domácom použití.

** Ošetrovaný tovar v súlade s vyhláškou o 
biocídnych prostriedkoch. Dbajte  
na aktuálne informácie  
o produktoch uvedené  
na www.sopro.at.

 *** Bežné domáce vysokotlakové čističe.

Pre zobrazenie farebných dtieňov pozri vnútornú 
stranu obálky.

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

FL plus

Systemkomponente
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Cementová vysoko pevná a rýchlotvrdnúca škárovacia hmota  
s brilantnými farbami, CG2 WA podľa EN 13 888, pre vysoko 
namáhané, farebne citlivé oblasti, ako wellness zariadenia a sprchy, 
plavárne, predajne automobilov, veľkokapacitné kuchyne, 
priestory na predaj a vystavovanie, ako aj priemyselné a výrobné 
priestory. 
Na škárovanie kameniny, jemnej kameniny, umelého a opracova-
ného kameňa, ako aj všetkých druhov mozaiky. Absencia vápen-
ných šmúh zabezpečuje dlhotrvajúci, pekný vzhľad škár s jas-
nými farbami v interiéroch a exteriéroch, ako aj špeciálne  
v oblastiach, namáhaných vlhkosťou. Vhodná aj pre nástenné a 
podlahové kúrenie.  
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 
 
Maximálna mechanická zaťažiteľnosť a odolnosť voči oteru  
pri bežnom spracovaní vďaka najjemnejšiemu cementu Mik-
rodur®. Použiteľná ako alternatíva k škárovacím hmotám  
na báze reaktívnej živice v závislosti od zaťaženia.

● šírka škár: 1 - 10 mm
● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● bez vápenných šmúh a s rovnomerne brilantnými farbami 

vďaka technológii OPZ® 
● pochôdznosť už po 2 hodinách, zaťažiteľnosť po cca 12 hodinách 
● spĺňa minimálne požiadavky pre škárovacie hmoty na báze 

reaktívnej živice ohľadom oteru ≤250 mm³ a pevnosti v tlaku 
≥45 N/mm² 

● vysoká odolnosť voči zaťaženiu cyklom zmrazovania a rozmrazo-
vania 

● vhodné pre nádrže s pitnou vodou 
● hustá štruktúra malty vďaka technológii Mikrodur®  
● vysoké kryštalické naviazanie vody 
● odolné voči parným a vysokotlakovým čističom
● možnosť pridania trblietok Sopro v zlatej a striebornej Farba 

(pozri strana 31)
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

234384 591 weiß 10 55,29 3,686 Papierové vrece 15 kg 15 kg 1 050 kg cca 0,7 kg/m²
(2,5 x 2,5 x 0,3 cm
2 mm šírka škáry)

234389 585 betongrau 14

234385 556 silbergrau 17

234386 592 grau 15

234387 593 anthrazit 66

234388 598 schwarz 90

Farebné odtiene sú uvedené  
na vnútornej strane obálky. 

Systemkomponente
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Farebné odtiene sú uvedené  
na vnútornej strane obálky. 

Cementová rýchlotvrdnúca vysoko pevná škárovacia hmota  
s obsahom trasu, CG2 WA podľa EN 13 888, na mimoriadne namá-
hané oblasti. Vysoká mechanická zaťažiteľnosť a odolnosť voči 
oteru vďaka najjemnejšiemu cementu Mikrodur®. Na škárovanie 
obkladových materiálov z kameniny, jemnej kameniny, umelého a 
opracovaného kameňa. 
Mimoriadne vhodná pre mechanicky vysoko namáhané škáry 
v dielňach, práčovniach, veľkokapacitných kuchyniach a prie-
myselných oblastiach, ako aj v plavárňach. Vhodná tiež  
na nástenné a podlahové kúrenie. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách.

● šírka škár 3 - 30 mm
● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● maximálna mechanická odolnosť voči zaťaženiu a oteru
● odolná voči parným a vysokotlakovým čističom
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

234371 554 grau 15 87,75 3,510 Papierové vrece 25 kg 25 kg 500 kg cca 0,4 kg/m²
(25 x 25 x 0,6 cm
6 mm šírka škáry)

Cementová rýchlotvrdnúca flexibilná škárovacia hmota s trasom  
na škárovanie obkladových materiálov z keramiky, prírodného 
kameňa, platní z jemnej kameniny, zvonivky, delených obklada-
čiek, delených pásikov a sklených tvaroviek. Mimoriadne vhodná 
pre slabo nasiakavé dlaždice a platne, ktoré sú charakteristické špe-
ciálnou tvorbou škár.

● flexibilná
● na steny a podlahy, v interiéri a exteriéri
● odolná voči zaťaženiu cyklom zmrazovania a rozmrazovania
● čas na spracovanie: cca 30 minút
● šírka škár: 3 - 30 mm
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

V 5 kg vrecku: šírka škáry 2 - 20 mm

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

234183 529 betongrau 14 11,28 2,256 Papierové vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg cca 0,5 kg/m²
(30 x 30 x 1 cm

5 mm šírka škáry)234383 526 grau 15

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

234125 betongrau 14 48,90 1,956 Papierové vrece 25 kg 25 kg 600 kg cca 0,5 kg/m²
(30 x 30 x 1 cm

5 mm šírka škáry)
234325 grau 15

234225 silbergrau 17

TitecFuge® šírka
vysoko pevná škárovacia hmota 
3 - 30 mm
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Cementová škárovacia hmota s trasom pre šírky škár 5 – 15 mm. 
Odolná voči vode a cyklom zmrazovania a rozmrazovania. Vysoká 
bočná  
priľnavosť a vysoká ochrana proti vykvetaniu. 
Fyziologicky nezávadná a kompatibilná s pitnou vodou.

● v interiéri a exteriéri 
● na steny a podlahy
● s pravým trasom
● odpudzuje vodu

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

234020 zementgrau 20 31,80 1,272 Papierové vrece 25 kg 25 kg 600 kg cca 0,4 kg/m²
(30 x 30 x 0,8 cm

5 mm Šírka škáry)
234302 steingrau 22

234215 naturweiß 12 29,44 1,963 Papierové vrece 15 kg 15 kg 240 kg

234015 zementgrau 20

234301 steingrau 22

234303 jurabeige 33

234315 braun 52

234115 anthrazit 66

234415 manhattan 77

Cementová škárovacia hmota pre šírky škár 2 – 8 mm. 
Vďaka špeciálne riadenému procesu oddeľovania je napriek vyso-
kej schopnosti zadržiavania vody, ktoré je potrebné pre nasiakavé 
dlaždic zabezpečený rýchly postup prác pri nenasiakavých dlaždi-
ciach. Špeciálne mramorové plnivá zabezpečujú prácu šetrnú  
ku glazúre, mimoriadne brilantné farby a veľmi hladký povrch škár.

● v interiéri a exteriéri 
● na steny a podlahy
● s Colorstat® proti zmene sfarbenia a tvorbe škvŕn 
● veľmi silné odpudzovanie vody
● zabraňuje usádzaniu plesní a rias

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

291045 weiß 10 28,43 1,421 Papierové vrece 20 kg 240 kg 240 kg cca 0,3 kg/m²
(20 x 20 x 0,7 cm
3 mm šírka škáry)

291645 hellgrau 16

291345 silbergrau 17

291745 manhattan 77

291145 grau 15

297545 pergamon 27

291245 bahamabeige 34

Fugenšírka mit Trass
škárovacia hmota s trasom 
5 - 15 mm
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 Farebné odtiene sú uvedené  
na vnútornej strane obálky. 

MFT 532

MFs
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Dvojzložková vysoko namáhateľná škárovacia hmota a lepidlo 
z epoxidovej živice, RG podľa EN 13 888 a R2 podľa EN 12 004, na 
škárovanie keramických dlaždíc a platní pri zaťažení agresívnou 
vodou, chemikáliami a kyselinami (dodržujte tabuľku technických 
informácií uvedených k produktu!), prírodnými tukmi, ako aj zaťa-
žení vysokým tlakom a oplachovaním. Na farebne identické lepe-
nie a škárovanie sklenej, porcelánovej a malej mozaiky. Taktiež na 
opätovné preškárovanie spojov pri rekonštrukcii a renovácii. 
Pre balkóny a terasy, priemyselné a výrobné oblasti, laborató-
riá, veľkokapacitné kuchyne, bazény (termálne kúpele), ako aj  
na nástenné a podlahové kúrenie. 
Cetifikované na použitie v lodných konštrukciách.

● šírka škár: 1,5 - 12 mm
● na steny a podlahy, v interiéri a exteriéri
● čas na spracovanie: cca 50 minút
● vysoká mechanická odolnosť
● tiež na lepenie sklenenej mozaiky, sklenených a keramických 

obkladov

FugenEpoxi
zložka A a B 
epoxidová škárovacia hmota 

1,5 - 12 mm

EN 13 888

EN
 12004

R2 T RG

   
Hohe Belast-

barkeit

   

Sopro FugenEpoxi 
FugenFarben*

   weiß 10   grau 15   silbergrau 17  anthrazit 66   

* Z technických dôvodov sa môžu farebné  
odtiene v tlači líšiť od vytvrdeného materiálu.

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230381 501 weiß 10 75,58 15,116 Vedro 5 kg 5 kg 300 kg cca 0,6 kg/m²
(1,5 x 1,5 x 0,2 cm

1,5 mm šírka škáry)
230380 508 grau 15

230389 504 silbergrau 17 

230386 502 anthrazit 66 

230501 501 weiß 10 40,44 16,176 Vedro 2,5 kg 2,5 kg 150 kg

230508 508 grau 15 

230504 504 silbergrau 17 

230502 502 anthrazit 66 

FEP

Pri preprave a skladovaní chráňte pred 
mrazom.
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Kovové trblietky na miešanie so všetkými farbami Sopro DF 10® 
DesignFuge Flex, Sopro FlexFuge floor, Sopro TitecFuge® plus a 
Sopro FugenEpoxi plus pre dosiahnutie lesklého, estetického, 
kovového efektu.

Sopro Glitter 
kovové trblietky

* Z technických dôvodov sa môžu farebné  
odtiene v tlači líšiť od vytvrdeného materiálu.

Sopro FugenEpoxi plus 
FugenFarben*
Do všetkých farieb sa dajú pridať zlaté alebo strieborné trbliet-
ky Sopro!  transluzent 00   weiß 10   grau 15   silbergrau 17   

steingrau 22   jurabeige 33   braun 52   balibraun 59   anthrazit 66   schwarz 90

Dvojzložková vysoko namáhateľná škárovacia hmota a lepidlo 
z epoxidovej živice, RG podľa EN 13 888 a R2 podľa EN 12 004, na 
škárovanie keramických dlaždíc a platní pri zaťažení agresívnou 
vodou, chemikáliami a kyselinami (dodržujte tabuľku technických 
informácií uvedených k produktu!), prírodnými tukmi, ako aj zaťa-
žení vysokým tlakom a oplachovaním. Na farebne identické lepe-
nie a škárovanie sklenej, porcelánovej a malej mozaiky. Pre väčšie 
formáty odporúčame Sopro FEP FugenEpoxi alebo Sopro DBE 500 
DünnBettEpoxi (len pre lepenie).  
Cetifikované na použitie v lodných konštrukciách. 
 
Pre priemyselné a výrobné oblasti, laboratóriá, veľkokapacitné 
kuchyne, bazény (termálne kúpele), balkóny a terasy, ako aj  
na nástenné a podlahové kúrenie.

● šírka škár: 2 - 12 mm
● optimálna farebnosť vďaka kremičitým pieskom s prírodným 

sFarbením
● čas na spracovanie: cca 45 minút
● ľahké spracovanie
● v interiéri a exteriéri , na steny a podlahy Vysoký farebný lesk!

FugenEpoxi plus
zložka A a B 
epoxidová škárovacia hmota 
2 - 12 mm

EN 13 888

EN
 12004

R2 RG
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skladovaní chrániť pred mrazom.

 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

231500 transluzent 00 74,17 14,834 Vedro 5 kg 5 kg 360 kg cca 0,6 kg/m²
(1,5 x 1,5 x 0,2 cm

1,5 mm šírka škáry)
231510 weiß 10

231515 grau 15

231517 silbergrau 17

231522 steingrau 22

231533 jurabeige 33 

231552 braun 52 

231559 balibraun 59 

231566 anthrazit 66 

231590 schwarz 90 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230367 gold 20,05 0,201 Vrecko 100 g 
(10 kusov v kartóne)

1 ks FEP plus & DF 10®: 
max. 2 vrecká na 5 kg
TF+ & FL plus: max. 
6 vreciek na 15 kg

230368 silber 11,98 Vrecko 100 g 
(10 kusov v kartóne)

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

FEP plus
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Uľahčuje umytie a vyhladenie škárovacích hmôt Sopro z epoxi-
dovej živice (napr. Sopro FugenEpoxi plus), ako aj čistenie náradia.

● v interiéri a exteriéri
● koncentrát
● ako prídavok do vody na umytie 
● znižuje tvorbu šmúh na dlaždiciach 
● mimoriadne výdatný
● bez obsahu rozpúšťadiel

Na odstraňovanie zaschnutých alebo stuhnutých šmúh  
z epoxidovej živice na dlaždiciach.

● v interiéri a exteriéri
● koncentrát
● na odstránenie šmúh na hladkom a štruktúrovanom povrchu 

dlaždíc 
● na dodatočné vyčistenie obkladov škárovaných s epoxidovou 

živicou

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298547 52,72 Fľaša 1 l 1 ks cca 50 - 100 ml
na 10 l vody

298549 23,64 Fľaša 250 ml 1 ks

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298548 124,68 Fľaša 1 l 1 ks 200 - 300 ml
na 10 l vody

298550 150,21 Kartón (4 fl. à 250 ml) 4 ks
(Dodanie len 4 ks v karóne)

1 kartón

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Epoxi-Abwaschhilfe
prípravok na čistenie od epoxidu

   

   

Epoxi- 
Schleierentferner
odstraňovač epoxidových šmúh

   

   

EAH 547

ESE 548
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Silikónový tmel so zvýšenou odolnosťou na báze kyseliny octo-
vej s najlepšou ochranou proti mikroorganizmom pre pružné 
vyplnenie spojov a dilatačných škár v sanitárnych priestoroch, 
ako sú dlažba a vaňa, sprchová vanička, umývadlá, kuchynské 
moduly a kuchynské dosky (mramor/ prírodný kameň so Sopro 
MarmorSilicon), toaletné misy a pisoáre.  Na injektovanie v oblasti 
zárubní a okenných rámov, vo vzostupných rohoch a medzi obkla-
dom stien a podlahy (po obvodoch) v interiéri.

● v interiéri a exteriéri
● sanitárne priestory a oblasti pod vodou
● najlepšia ochrana proti mikroorganizmom podľa EN ISO 846 *
● odolné voči poveternostným vplyvom, starnutiu a UV žiareniu
● vysoká hladkosť

* Ošetrovaný tovar v súlade s vyhláškou o 
biocídnych prostriedkoch. Dbajte  
na aktuálne informácie  
o produktoch uvedené  
na www.sopro.at.

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

Štandardné farby 11,63 0,038 Kartuša 310 ml
(12 kusov v kartóne)

12 ks 310 ml na 
cca 3,1 škáry
(10 x 10 mm)

239000 transparent 00

239010 weiß 10

239014 betongrau 14

239015 grau 15

239016 hellgrau 16

239017 silbergrau 17

239018 sandgrau 18

239020 zementgrau 20

239022 steingrau 22

239023 lichtgrau 23

239027 pergamon 27

239028 jasmin 28

239029 hellbeige 29

239030 natura 30

239032 beige 32

239033 jurabeige 33

239034 bahamabeige 34

239038 caramel 38

239040 sahara 40

239050 kastanie 50

239052 braun 52

239054 koralle 54

239055 mahagoni 55

239056 sandel 56

239059 balibraun 59

239062 ebenholz 62

239064 basalt 64

239066 anthrazit 66

239077 manhattan 77

239081 ägäis 81

239084 hellblau 84

Intenzívne farby 14,33 0,046 Kartuša 310 ml
(12 kusov v kartóne)

1 ks

239042 apfel 42

239090 schwarz 90

239091 signalrot 91

239092 weinrot 92

239093 weichsel 93

239095 banane 95

239097 mango 97

239098 tiefblau 98

Farebné odtiene sú uvedené  
na vnútornej strane obálky. 

SanitärSilicon 
sanitárny silikón

b
es

ter Schutz vor

M
ikroorganism

e
n

EN ISO 846

   

   

SanitärSilicon
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Silikónový tmel so zvýšenou odolnosťou na báze kyseliny octo-
vej pre pružné vyplnenie spojov a dilatačných škár v kera-
mických alebo sanitárnych priestoroch, ako sú dlažba a vaňa, 
sprchová vanička, umývadlá, toaletné misy a pisoáre. Na injektova-
nie v oblasti zárubní a okenných rámov, vo vzostupných rohoch a 
medzi obkladom stien a podlahy (po obvodoch) v interiéri.

● sanitárne priestory a oblasti pod vodou
● najlepšia ochrana proti mikroorganizmom podľa EN ISO 846 *
● odolné voči poveternostným vplyvom, starnutiu a UV žiareniu
● vysoká hladkosť
● v interiéri a exteriéri

* Ošetrovaný tovar v súlade s vyhláškou o 
biocídnych prostriedkoch. Dbajte  
na aktuálne informácie  
o produktoch uvedené  
na www.sopro.at.

KeramikSilicon 
silikón na keramiku

b
es

ter Schutz vor

M
ikroorganism

e
n

EN ISO 846

   

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

282000 transparent 00 8,02 0,026 Kartuša 310 ml
(12 kusov v kartóne)

12 ks 310 ml na  
cca 3,1 m škáry
(10 x 10 mm)

282010 weiß 10

282014 betongrau 14

282015 grau 15

282016 hellgrau 16

282017 silbergrau 17

282018 sandgrau 18

282020 zementgrau 20

282022 steingrau 22

282023 lichtgrau 23

282027 pergamon 27

282028 jasmin 28

282029 hellbeige 29

282032 beige 32

282033 jurabeige 33

282034 bahamabeige 34

282052 braun 52

282059 balibraun 59

282066 anthrazit 66

282077 manhattan 77

Farebné odtiene sú uvedené  
na vnútornej strane obálky. 

KeramikSilicon

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

32 Technika obkladania

2. Škárovanie
2.

 Š
ká

ro
va

ni
e



Elastická neutrálne sieťujúca bezoximová silikónová tesniaca 
hmota na vyplnenie spojov a dilatačných škár pri obkladoch  
z umelého a opracovaného kameňa v spojení s kovom.

● v interiéri a exteriéri
● pre všetky druhy prírodného kameňa
● neutrálne sieťovanie
● vysoká bočná priľnavosť
● bez znečisťovania okrajových zón
● zabraňuje tvorbe plesní podľa normy EN ISO 846*
● odolná voči poveternostným vplyvom, starnutiu a UV žiareniu

* Ošetrovaný tovar v súlade s vyhláškou o 
biocídnych prostriedkoch. Dbajte  
na aktuálne informácie  
o produktoch uvedené  
na www.sopro.at.

MarmorSilicon 
silikón na mramor

b
es

ter Schutz vor

M
ikroorganism

e
n

EN ISO 846

   

Le
b
en
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ittelverträglich

L
e
b
ensmittelvertr

äg
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ch

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

238956 transparent 00 15,58 0,050 Kartuša 310 ml
(12 kusov v kartóne)

12 ks 310 ml na  
cca 3,1 m škáry
(10 x 10 mm)

238953 weiß 10

238894 naturweiß 12

238954 betongrau 14

238951 grau 15

238891 hellgrau 16

238952 silbergrau 17

238960 sandgrau 18

238892 zementgrau 20

238899 steingrau 22

238961 pergamon 27

238893 jasmin 28

238950 hellbeige 29

238959 beige 32

238955 jurabeige 33

238895 bahamabeige 34

238896 braun 52

238898 balibraun 59

238963 basalt 64

238957 anthrazit 66

238962 manhattan 77

238958 schwarz 90

Farebné odtiene sú uvedené  
na vnútornej strane obálky. 

Elastická bezoximová silikónová tesniaca hmota so sieťovaním 
kyselinou octovou na utesnenie mechanicky a chemicky vysoko 
namáhaných podlahových a prípojných škár v  skladovacích a 
výrobných halách, dielňach, umyvárňach a veľkokapacitných 
kuchyniach.

● v interiéri a exteriéri
● testované na kompatibilitu s potravinami
● vysoká teplotná odolnosť
● veľmi dobrá odolnosť voči chemikáliám, starnutiu, UV žiare-

niu a poveternostným vplyvom
● odolné voči vysokotlakovému čisteniu

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

238717 grau 15 16,17 0,052 Kartuša 310 ml
(12 kusov v kartóne)

1 ks 310 ml na  
cca 3,1 m škáry 
 (10 x 10 mm)

SoproDur® HF-D
tesniaci silikón  
vysoko odolný

Hohe Belast-
barkeit    

Le
b
en
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ittelverträglich

L
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b
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ch

   

MarmorSilicon

HF-D
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Primer na vylepšenie priľnavosti sanitárneho silikónu Sopro, 
silikónu na mramor Sopro a vysokopevného SoproDur® HF-D 
FugenDicht na betóne, pórobetóne, omietke, murive, mramore, 
žule a pieskovci.

● v interiéri a exteriéri
● jednozložkový
● obzvlášť pre nasiakavé podklady s otvorenými pórmi

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

238709 12,97 0,130 Hliníková fľaška 100 ml
(15 kusov v kartóne)

1 ks cca 5 ml
na 1 m škáry

Primer P 4050 
kotviaci náter pod silikón

   

   

Tesniaca hmota na báze akrylátovej disperzie s možnosťou 
nanášania priamo z tuby na plastické vypĺňanie spojov a dilatač-
ných škár medzi nasiakavými materiálmi, ako napr. betón, murivo, 
omietka, drevo, keramiky a pod.

● v interiéri a exteriéri
● kompatibilné s náterom
● odolné voči poveternostným vplyvom a starnutiu
● bez zápachu
● dobrá odolnosť voči UV žiareniu 
● pretierateľný
● na uzatváranie trhlín v omietke

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

238980 weiß 10 4,90 0,016 Kartuša 310 ml
(12 kusov v kartóne)

1 ks 310 ml na 
cca 3,1 m škáry 
(10 x 10 mm)

Dichtacryl 
vypĺňanie trhlín

   

   

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Dichtacryl

Primer P 4050
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Farebné odtiene sú uvedené  
na vnútornej strane obálky. 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

235012 950 weiß 10 21,59 71,963 Fľaša vrátane hubky 0,3 l
(10 kusov v kartóne)

1 ks 0,3 l postačuje na  
cca 20 m² pri formáte 
dlaždíc 15 x 15 cm a  
3 - 5 mm šírke škár

235812 952 grau 15

235951 951 silbergrau 17

236022 953 anthrazit 66

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

238027 80,34 6,695 Kartón (12 sprejových fliaš à 0,5 l)
(Dodanie len 12 ks v karóne)

1 kartón 
(6 litrov)

cca 270 kg 
(40 kart.)

cca 20 ml
na 1 m škáry

Ľahko spracovateľný náter škár na báze čistého akrylátu pre 
odolné farebné nátery, resp. na občerstvenie starých cemento-
vých škár so škvrnami. Odolný voči poveternostným vplyvom 
podľa normy EN18 363, odpudzujúci vodu a nečistoty.

● v interiéri a exteriéri
● na steny a podlahy
● pripravený na použitie
● vysoká krycia schopnosť
● odpudzuje vodu a nečistoty
● odolný voči umytiu a zotretiu
● umývateľný, odolný voči oderu a poveternostným vplyvom

Hotový prostriedok na čisté a bezproblémové sťahovanie všet-
kých silikónových a akrylových tesniacich hmôt Sopro. 
Vhodný pre keramické obklady a prírodný kameň.

● v interiéri a exteriéri
● pripravený na použitie
● kompatibilný so životným prostredím
● v praktickej sprejovej fľaške
● univerzálny: pre silikóny so sieťovaním kyselinou octovou a 

prirodzeným sieťovaním 

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Glättmittel 
leštiaci prostriedok

   

   

FugenFrisch 
škárovací náter

   

Ochranná, flexibilná páska z nehrdzavejúcej ocele. Pre dlho-
dobú a bezpečnú ochranu spojov a dilatačných škár v kompozitnej 
hydroizolácii pri vysekávaní a výmene silikónových spojov.

● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● ochrana tesnenia podľa DIN 18534
● vhodné pre miesta s vysokým zaťažením, ako sú bazény
 a komerčné kuchyne
● vyrobené z nehrdzavejúcej ocele: V4A
● odolné voči kyselinám a chlóru
● bez organických zložiek: minimalizácia rastu plesní
● flexibilné
● v praktickom kartónovom zásobníku
● univerzálne použiteľné pre všetky typy tesnení

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298140 138,23 13,823 Rolka (šírka 50 mm) 10 m 1 ks cca 1,05 m/m

298141 217,67 10,884 Rolka (šírka 30 mm) 10 m 1 ks

SchnittSchutzBand 
nerezová ochranná páska

   

   
K dispozícii rolka 

30 mm a 50 mm!

GM 026

SB 113

FUF

NOVÉ
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Synteticky zušľachtená hotová zmes so špeciálnym trojitým sys-
témom pojív na vytváranie veľmi rýchlotvrdnúcich cemento-
vých poterov bez zmršťovania (tvarovo stálych) a  
so skorou možnosťou pokladania. Dosahuje triedu akosti 
CT C40 F6 podľa EN 13 813 už po 24 hodinách, triedu akosti 
CT C50 F7 po 28 dňoch.  Nie je potrebné dodatočné pridávanie 
piesku. Vhodné pre vyhrievané potery, kompozitné potery, pláva-
júce potery a potery na deliacej vrstve. Obzvlášť pre práce  
s potermi s úsporou času, resp. s viazaním na termín.

● zrelosť na pokladanie: možnosť pokladať dlaždice po cca 4 
hodinách, pri veľmi hustých obkladoch, ako napr. linoleum, PVC 
a pod., ako aj pri drevených obkladoch a parketách pri zvyškovej 
vlhkosti ≤ 2,0 CM % (nevyhrievané).

● nie je potrebné dodatočné pridávanie piesku
● v interiéri a exteriéri
● čas na spracovanie: 20 - 30 minút
● pochôdznosť: po cca 2 hodinách 
● hrúbka vrstvy: 12 - 80 mm
● vysoká ochrana pred spätných prevlhčením
● vhodné na podlahové kúrenie
● veľmi rýchly postup stavebných prác
● možnosť prečerpávania
● extra nízke zmršťovanie
● funkčné kúrenie:  po cca 1 dni
● veľkosť zrna: 0 - 4 mm
● vhodné aj ako malta pre stĺpy plota
● vhodné so Sopro izolačným pásom
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

SchnellEstrichMörtel 
rýchlotvrdnúci poter

EN 13 813
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CT-C50-F7-SE1
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Hohe Belast-
barkeit

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230520 18,68 0,747 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 18 kg/m²
na 1 cm hrúbky vrstvy 

Hotový zmiešaný 

poter

Samonivelačná rýchlotvrdnúca cementová univerzálna stierka 
s možnosťou prečerpávania s optimálnymi vlastnosťami rozlie-
vania. Na vyrovnávanie minerálnych podkladov a na vytváranie 
rovných, hladkých podkladov v tenkých hrúbkach vrstvy od 2 mm. 
Pre následné pokladanie podlahových krytín každého druhu, ako 
napr. keramické dlaždice, opracovaný kameň, textilné a elastické 
krytiny, ako aj parkety. Vhodná pre zaťaženie kolieskami stoličiek, 
ako aj pre podlahové kúrenie. Veľmi dobré vlastnosti pri spraco-
vaní a vlastnosti hotovej stuhnutej malty vďaka technológii Mik-
rodur®. Optimálne vlastnosti rozlievania vďaka superplasticizéru 
(vysoko výkonný skvapalňovač).

● hrúbka vrstvy: 2 - 150 mm
● na podlahy, v interiéroch
● rýchlotvrdnúca
● dlhá reaktivita: približne 25 minút
● mimoriadne odolná voči trhlinám a napätiu 
● pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 35 N/mm²
● pevnosť v ťahu ohybom po 28 dňoch: cca 9 N/mm²
● zvlášť vhodné pre tenkovrstvové vykurovanie
● dlhý čas na spracovanie: 30 - 40 minút
● pochôdznosť/ pokladanie keramiky: po 2 – 3 hodinách 
● rovné a hladké pre následné pokladanie podlahy
● optimálna tepelná vodivosť po 28 dňoch: 1,1 W / mk 
● možnosť prečerpávania
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289017 44,45 1,778 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,5 kg/m² 
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
289617 1 589,88 1,590 Veľké vrece 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

289517 1 545,00 1,545 Voľné (v sile) 1 to od 16 to

1 648,00 1,719 Voľné (v sile) 1 to od 10 to

1 751,00 1,751 Voľné (v sile) 1 to od  6 to

FließSpachtel FS 15® plus
samonivelizačná stierka  
s vynikajúcim rozlievaním 
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Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

Rapidur® M1

FS 15® plus
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Samonivelizačná a modelovateľná rýchlotvrdnúca flexibilná 
cementová stierka, armovaná vláknami, s receptúrou 2 v 1 pre 
súčasné vyrovnávanie a vytváranie spádu. Veľmi dobré vlastno-
sti pri spracovaní a modelovateľnosť vďaka flexibilnému pridávaniu 
vody. Podlahová stierka na vytváranie hladkých plôch pre nás-
ledné pokladanie podlahových krytín akéhokoľvek druhu, ako 
napr. keramické dlaždice a platne, krytiny z opracovaného kameňa, 
textilné a elastické krytiny, ako aj parkety.  
Ako spádová stierka pre vytváranie vyrovnávacej vrstvy spádu až 
do 4% pri vodorovných a zvislých, ako aj rovinných odkladoch pre 
následné pokladanie keramického obkladu, ako aj opracovaného 
kameňa a betónových tvaroviek. 
Použiteľná vo vlhkých a mokrých priestoroch, ako aj na 
balkónoch a terasách.  

● hrúbka vrstvy 3 – 70 mml
● podlahy, v interiéri a exteriéri
● receptúra 2 v 1: vhodné ako nivelačná a stierková hmota 
● pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 35 N/mm² (ako stierka)
● pevnosť v ťahu ohybom po 28 dňoch: cca 7 N/mm² (ako stierka)
● samonivelizačné
● pochôdznosť: po 2-3 hodinách 
● po 3 – 4 hodinách môže byť pokryté keramikou
● modelovateľné v spáde
● rýchle schnutie
● vysokopružné vďaka výstuži vláknami
● na drevené podlahy
● čerpateľné
● vhodné pre podlahové vykurovanie
● dlhá doba spracovania: 30 - 40 minút 
● vhodné so Sopro izolačným pásom
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

VarioFließSpachtel 
samonivelizačná spádová stierka
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Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230556 38,42 1,537 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,7 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

1) Vonkajšie použitie len s vhodným tesnením alebo 
v prípade priameho použitia s náterom SoproDur® 
EpoxiLack s vysokou pevnosťou.

2)  Ako vyrovnávacie plnivo dosiahnete nižšiu pevnosť v 
dôsledku vyššej požiadavke na zmiešavaciu vodu.  

3)  Až 70 mm v kompozite.

2)

Samolepiace nivelizačné kolíky pre presné vymeriavanie pri väčších 
hrúbkach vrstiev stierky a poterov až do výšky 10 cm. Ideálne pre 
vyznačenie meracieho bodu.

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298642 14,86 Kartón (18 kusov) 1 ks

298643 116,70 Kartón (10  vreciek à 18 kusov) 1 ks

Höhenmesspunkt- 
Nivellierpin 
 
nivelizačné kolíky  
na označenie výškového bodu

VS 582
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Biela samonivelačná rýchlotvrdnúca cementová liata stierka 
na báze alfa-polohydrátu s možnosťou prečerpávania na vyrov-
návanie sadrových, vápenno-sulfátových poterov (anhydritových a 
anhydritových liatych poterov) a suchých podkladov, ako aj  vytvá-
ranie rovných, hladkých podkladov pre následné pokladanie 
podlahovými krytinami každého druhu, ako napr. keramické dlaž-
dice, opracovaný kameň, textilné a elastické krytiny. Mimoriadne 
vhodný pre liate asfaltové potery.  
Vhodný na podlahové kúrenie. Optimálne vlastnosti pokladania 
vďaka superplasticizéru (vysoko výkonný skvapalňovač).

● hrúbka vrstvy: 1 - 30 mm, od 10 mm je možné primiešanie 
piesku, napr. veľkosť zrna 0 – 2 mm 

● na podlahy, použitie v interiéroch
● ideálne pre vápenno-sulfátové a sadrové podklady, ako aj 

pre liate asfaltové potery
● rýchloschnúci
● pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 25 N/mm²
● pevnosť v ťahu ohybom po 28 dňoch: cca 7 N/mm²
● dlhý čas na spracovanie: cca 40 minút
● pochôdznosť: po cca 3 hodinách 
● možnosť prečerpávania
● bez zmršťovania
● vhodné so Sopro izolačným pásom

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289200 53,11 2,124 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

AnhydritFließSpachtel 
anhydritová stierka 1-30 mm

EN 13 813

G

ep
rüft nach

CA-C25-F7

   

   

Samonivelačná rýchlotvrdnúca cementová liata stierka s mož-
nosťou prečerpávania na vytváranie rovných, hladkých plôch 
pre následné pokladanie podlahových krytín každého druhu. 
Vhodné aj pre podlahové kúrenie. 

● hrúbka vrstvy: 3 - 25 mm
● na podlahy, použitie v interiéroch
● rýchloschnúca a pre termínované stavby
● pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 25 N/mm²
● pevnosť v ťahu ohybom po 28 dňoch: cca 6 N/mm²
● vhodné pre tenkovrstvové vykurovanie
● čas na spracovanie: 30 - 40 minút
● pochôdznosť: po 2 - 3 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230543 33,76 1,351 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

ObjektFließSpachtel 
samonivelizačná stierka 3-25 mm
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OFS 543

AFS 561
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Cementová svetlá rýchlotvrdnúca univerzálne použiteľná pevná 
tmelová malta na vyhladzovanie a opravy plôch podlahy a stien  
z betónu, omietky, muriva a poterov. Použiteľná obzvlášť ako 
vyrovnávací tmel a spádová stierka vo vlhkých a mokrých priesto-
roch alebo na balkónoch, terasách a schodiskách. 

● hrúbka vrstvy: 2 - 30 mm
● na podlahy, steny
● v interiéri a exteriéri
● s obsahom trasu
● čas na spracovanie: cca 45 minút
● pochôdznosť: po cca 6 hodinách 
● zrelosť na pokladanie keramiky: po cca 12 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230600 25,90 1,036 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

Cementová rýchlotvrdnúca univerzálna a pevná šedá malta  
na omietky a stierky, armovaná vláknami, na rýchle omietanie, 
vyhladzovanie a opravy stien, podláh a stropov. Na minerálne pod-
klady, ako napr. betón a murivo. 
Veľmi dobré vlastnosti spracovania a modelovania. Ideálne pre 
sanáciu a renovácie. Možnosť pokladania dlaždíc už po cca 2 hodi-
nách. 
Vhodná ako omietka pre podmurovky a vyduté kútové stierky 
a na formovanie spádov, vo vlhkých a mokrých priestoroch, ako 
aj na balkónoch, terasách a schodiskách. Vďaka rýchlemu vytvo-
reniu pevnosti sa nerovnosti stierky dajú včas odstrániť pomocou 
sadrového hoblíka.

● hrúbka vrstvy: 3 - 60 mm
● na podlahy, steny a stropy
● v interiéri a exteriéri 
● vynikajúca pevnosť a schopnosť modelovania aj pri veľkej 

hrúbke vrstvy
● čas na spracovanie: cca 20 minút
● pochôdznosť: po cca 1,5 hodine 
● zrelosť na pokladanie keramiky: po cca 2 hodinách 
● vhodné pre spádové stierky 
● optimálna schopnosť modelovania 
● pre rýchly postup stavebných prác
● zodpovedá EN 998-1, trieda pevnosti CS IV
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230608 39,28 1,571 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

230455 10,50 2,099 Vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg

RAM 3®

Renovier- & AusgleichsMörtel 
renovačná a vyrovnávacia malta 

Bereits nach

2 Stunden2 Stunden
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AusgleichsMörtel 

rýchlotvrdnúca vyrovnávacia 
malta s trasom

original

natür l ich

Trass

   

   

do 60 mm

RAM 3®

AMT 468
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Cementová rýchlotvrdnúca pevná šedá omietková a tmeliaca 
malta, armovaná vláknami podľa normy EN 998 1, tabuľka 1, trieda 
pevnosti CS IV na omietanie, vyhladzovanie a opravy plôch 
podlahy, stien a stropov z betónu, muriva z pemzy, tehál, vápenco-
vých tehál, ako aj zmiešaného muriva. Obzvlášť ako vyrovnávacia 
omietka a spádová stierka pri stavbe plavární a bazénov. 
Zodpovedá Vestníku Centrálneho zväzu nemeckého staviteľstva 
ZDB „Stavby plavární – upozornenia pre plánovanie a realizácie 
keramických obkladov pri stavbe plavární“.

● hrúbka vrstvy: 3 - 30 mm
● PCC malta bez prímesi vápenného hydrátu
● na podlahy, steny a stropy
● v interiéri a exteriéri
● oblasť trvalo pod vodou
● pevnosť v tlaku ≥ 20 N/mm²
● čas na spracovanie: cca 20 minút
● veľmi dobrá schopnosť modelovania
● zrelosť na pokladanie: keramikou po cca 4 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230474 43,65 1,746 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

SchwimmBadPutz 
malta na bazény

      PCC-Mörtel  

ohne Zusatz von 

    Kalkhydrat

      PCC-Mörtel  

ohne Zusatz von 

    Kalkhydrat

»Schwimmbadbau
«
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Synteticky zušľachtená cementová pevná šedá výdatná a rých-
lotvrdnúca univerzálna tmeliaca malta s prímesou ľahčiacich 
látok. Použiteľná ako rýchla omietka na vyhladzovanie a opravy 
plôch stien z betónu, omietky a muriva. Okrem toho použiteľná aj 
ako spádová stierka a na vyhrievané podlahové plochy. 
Ideálna pre rýchly postup stavebných prác pri renováciách. Mimo-
riadne ľahké spracovanie.

● hrúbka vrstvy: 2 - 30 mm
● flexibilná
● na podlahy, steny
● v interiéri a exteriéri 
● s obsahom trasu
● čas na spracovanie: cca 30 minút
● pochôdznosť: po cca 2 hodinách 
● zrelosť na pokladanie: po cca 2 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230602 35,22 1,409 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,2 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

AusgleichsMörtel 
rýchlotvrdnúca flexibilná  
vyrovnávacia malta s trasom

original

natür l ich

Trass

   

   

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

AMT 466

SBP 474
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Dvojzložková rýchlotvrdnúca tekutá akrylátová živica pre pevné 
vyplnenie trhlín poteru. 
S pridaním kremičitého piesku na vypĺňanie škár a chybných častí, 
ako aj na tmelenie nerovností. Tiež na ukladanie a upevňovanie 
nárazových líšt, uhlových líšt, ukončovacích profilov a pod.

● v interiéri a exteriéri
● na podlahy
● odolné voči vode, poveternostným vplyvom a chemikáliám
● čas na upotrebenie variabilne nastaviteľný (v závislosti od 

množstva tvrdidla):  
10 - 20 minút

● pochôdznosť: po cca 1 hodine
● vhodné pre podlahové kúrenie

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298564 45,79 Plechovka 0,75 kg 0,75 kg 270 kg
(360 plechoviek)

cca 1,0 kg/dm³

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Jednozložkový najjemnejší minerálny cement so špeciálnymi adití-
vami. Na dodatočné vypĺňanie dutín v oblasti stien a podlahy, 
pod podlahy z dlaždíc, jemnej kameniny, ako aj prírodného 
kameňa, citlivého na zmeny sfarbenia a vibrované podlahy. Doda-
točne spevňuje porézne malty na pokladanie. Pre spracovanie 
metódou namáčania, striekania alebo injektáže.

● v interiéri a exteriéri
● jednoduchá a rýchla sanácia dutín
● prenikne do najmenších štrbín a dutín
● zachovanie existujúceho vzhľadu obkladu
● na dodatočné spevnenie dlaždíc uložených na dutinách
● čas na spracovanie: minimálne 60 minút
● žiaden odlamujúci sa materiál, žiadna likvidácia sutín
● nízka prašnosť a znečistenie pri sanácii
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Prosím, dbajte na náradie vhodné pre techniku miešania a 
spracovania.

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298300 159,25 26,541 Vedro (12 x 0,5 kg vrecko) 6 kg
(vrátane odmerky)

6 kg 312 kg

Gießharz 
hmota na opravy s 10 sponami 
Spolu s 10 sponami

   

   

Soprodur®

injektážna hmota  
na vyplnenie dutín

   

   

s 10 sponami

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

	 Dvojzložková tekutá polyesterová živica na uzatváranie trhlín 
v poteroch a na výrobu mált z reaktívnych živíc pre menšie opra-
vy.

● v interiéri a exteriéri
● na podlahy
● veľmi rýchle vytvrdnutie
● odolné voči vode a poveternostným vplyvom
● vysoká mechanická pevnosť
● dobrá priľnavosť na betón a oceľ

s 10 sponami

RissHarz
hmota na opravy s 10 sponami 
Spolu s 10 sponami

   

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298646 72,92 Kartón (6 plechoviek à 508 g) 3 048 g 1 kartón
(6 x 508 g)

304,8 kg
(100 kartóno-

vov)

cca 1,0 kg/dm3

GH 565

RH 646

Soprodur®
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Špeciálny svetlý šedý penetračný náter bez obsahu rozpúšťa-
diel, modifikovaný kremičitým pieskom na báze polymérovej 
disperzie na vytváranie adhéznych premostení na hutných, hlad-
kých a nenasiakavých podkladoch na následné tmelenie a pokla-
danie. Vhodný obzvlášť na pokladanie na existujúcu keramickú 
dlažbu. Ako penetračný náter na drevo, liate asfaltové a horčíkové 
potery a na staré, pevne priľnuté zvyšky lepidla, farby, ako aj PVC 
krytiny. Vhodné na nástenné a podlahové kúrenie. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● na steny a podlahy, v interiéri a exteriéri
● vysoká výdatnosť
● doba schnutia: 1-2 hodiny
● bez obhahu rozpúšťadiel a vody

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

239674 117,00 11,700 Vedro 10 kg 10 kg 640 kg cca 150 g/m²

239673 67,99 13,598 Vedro 5 kg 5 kg 400 kg

239675 17,25 17,253 Plechovka 1 kg 
(10 kusov v kartóne)

10 kg 270 kg

Disperzia syntetickej živice ako adhézne premostenie pre 
minerálne omietky, potery a tmely (napr. Sopro FS 15® plus).  
Na spracovanie metódou „čerstvé na čerstvé“. Na zušľachtenie 
malty, poterov a sedimentačných hmôt.

● v interiéri a exteriéri
● jednoduché spracovanie
● vysoká priľnavosť
● zabraňuje tvorbe bublín v tmeli

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

239450 97,29 9,729 Kanister 10 kg 10 kg 600 kg 100 - 200 g/m²
ako prvotný náter

(zriedený)
239449 52,79 10,558 Kanister 5 kg 5 kg 450 kg

239451 12,04 12,041 Fľaša 1 kg 
(12 kusov v kartóne)

12 kg 384 kg

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

HaftPrimer S 
špeciálny náter

innen
und

außen
S
p
ez

ialgrundierun
g

S
p
ezialgrundieru

n
g

   

   

Haftemulsion 
adhézna emulzia

   

   

HPS 673

HE 449
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Jednozložkový adhézny a kontaktný náter s obsahom trasu, 
synteticky modifikovaný, na pokladanie keramických dlaždíc a 
platní, umelého a opracovaného kameňa, ako aj dlažby. 

– Ako adhézne premostenie k minerálnej cementovej ukladacej 
malte a k minerálnemu cementovému podkladu 

–  Ako adhézne premostenie pre minerálne cementové kompozit-
né potery 

–  Ako adhézne premostenie v spojení so Sopro DrainageMörtel 
a zhotovenými minerálnymi cementovými potermi s rovnakou 
veľkosťou zrna 

–  Ako adhézne premostenie pre Sopro TrassZementMörtel 

● v interiéri a exteriéri 
● bezpečné adhézne spojenie pri pokladaní  
● vhodné aj pre podlahové kúrenie 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289748 43,08 1,723 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg 1,0 - 1,5 kg/m²  
pudrovacou metódou

1,5 - 2,0 kg/m²  
naplavovacou metódou

Vysoko koncentrovaný rýchlotvrdnúci základný náter bez 
obsahu rozpúšťadiel pre silne a rozdielne nasiakavé podklady. Na 
predprípravu cementových poterov, vápenno-sulfátových poterov, 
suchých poterov, sadrokartónových a sadrových vláknitých dosiek, 
vápenno-cementových a sadrových omietok. Na následné nanese-
nie minerálnych lepidiel, tmelov a kompozitných izolácií. V závis-
losti od prípadu použitia riediteľný s vodou. Pri sadrových podkla-
doch používajte neriedený.

● na steny a podlahy, v interiéri a exteriéri
● zrelosť na pokladanie: po cca 10 minútach pri +23 °C * 
● vhodné na nástenné a podlahové kúrenie 
● bez rozpúšťadiel

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

239754 na vyžiadanie Kontajner 1 000 kg 1 000 kg cca 0,1 - 0,2 kg/m²
neriedený

239753 921,29 4,606 Sud 200 kg 200 kg

239752 134,73 5,389 Kanister 25 kg 25 kg 600 kg

239751 61,76 6,176 Kanister 10 kg 10 kg 600 kg

239749 38,09 7,618 Kanister 5 kg 5 kg 450 kg

239750 10,34 10,341 Fľaša 1 kg 
(12 kusov v kartóne)

12 kg 384 kg

Grundierung 
základný náter

   

   DANMARK

ETA

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

HaftSchlämme Flex 
adhézny mostík

original

natür l ich

Trass

   

   

1) na sadrových a vápenno-sulfátových podk-
ladoch  
po cca 12 hodinách.

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

HSF 748

GD 749
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Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Rýchloschnúci jednozložkový základný náter z reaktívnej 
živice bez obsahu rozpúšťadiel. Obzvlášť pre vápenno-sulfátové 
potery (anhydritové potery) pri pokladaní veľkoformátovej jem-
nej kameniny, ako aj na spevnenie všetkých nasiakavých a nena-
siakavých podkladov. Na nanášanie základného náteru je vhodný 
valček Sopro KurzflorRolle. Následne sa čerstvý základný náter 
posype hrubým kremičitým pieskom Sopro QS 511 Quarzsand 
grob, alebo sa nanesie náter Sopro HaftPrimer S.

● na steny a podlahy, v interiéri a exteriéri 
● špeciálne pre vápenno-sulfátové potery v spojení s veľkofor-

mátovou jemnou kameninou 
● vhodný na nástenné a podlahové kúrenie 
● pripravený na použitie
● zrelosť na pokladanie: po 30-40 minútach 
● bez obsahu vody a rozpúšťadiel
● GISCODE RU1
● EMICODE GEV: EC1PLUS veľmi nízka emisia PLUS
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

Jednozložkový špeciálny základný náter z reaktívnej živice bez 
obsahu rozpúšťadiel pre silne a rôzne nasiakavé podklady. V 
závislosti od aplikácie sa môže riediť vodou. Obzvlášť pre vápen-
no-sulfátové potery v kombinácii s veľkoformátovou jemnou 
kameninou. Tiež vhodné na následné nanášanie minerálnych lepi-
diel, tmelov a kompozitných hydroizolácií.

● na steny a podlahy, v interiéri 
● špeciálne pre vápenno-sulfátové potery v spojení s 

veľkoformátovou jemnou kameninou
● ďalšie práce: po 2 - 5 hodinách 
● s účinkom uzatvárania proti vniknutiu vlhkosti
● vhodný pre podlahové kúrenie
● bez rozpúšťadiel
● GISCODE D1
● EMICODE GEV: EC1PLUS veľmi nízka emisia PLUS
● DGNB: najvyššia úroveň kvality 4, riadok 8

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289637 267,22 26,722 Kanister 10 kg 10 kg 450 kg cca 175 g/m²

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

389602 109,65 10,965 Kanister 10 kg 10 kg 600 kg 50-150 g/m²,  
podľa podkladu

389603 64,07 12,814 Kanister 5 kg 450 kg

MultiGrund 
univerzálna penetrácia

   

   

SperrGrund 
uzatváracia penetrácia

a
u

f C
alciumsulfate

st
ri

ch

Ko
nzentrat

1 :1
mit Wasser

   

   

NOVÉ

SG 602

MGR 637
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Nepigmentovaná dvojzložková epoxidová kvapalná živica bez 
obsahu rozpúšťadiel. Ako základný náter na vystuženie peny, 
minerálnych podkladov a na hladké povrchy, ako kov, asfalt a 
staré maľby. 
Tiež ako základný náter na vápenno-sulfátové potery pri pokla-
daní veľkoformátových platní. V závislosti od nasledujúceho 
použitia sa na čerstvý základný náter nanesie jemný alebo hrubý 
Sopro Quarzsand. 
Na utesnenie a kapilárne tesnenie cementom viazaných pod-
kladov, na lepenie trhlín, na injektovanie škár v odkvapových žľa-
boch a podlahových kanalizáciách, na výrobu spojov s kapilárnymi 
trhlinami. Odolné voči vode, morskej vode, kanalizácii a zása-
dám, zriedeným kyselinám, soľným roztokom, minerálnym olejom, 
mazivám a palivám. Na kapilárne tesnenie vlhkých, cementových 
podkladov pre rýchle pokladanie parkiet, PVC a pod. 
Schválené v systéme stavby lodí.

● na podlahy
● v interiéri a exteriéri
● vysoko odolné voči opotrebeniu a chemikáliám 
● čas na spracovanie: cca 30 minút
● GISCODE RE1
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 3, riadok 8

Disperzia syntetickej živice ako prímes k maltám Sopro pre 
tenké a stredne hrubé lôžko na zvýšenie adhézie a formovateľ-
nosti. Adhézna pevnosť malty v ťahu a šmyku sa zvýši, prepojenie 
s podkladom sa zlepší, zabezpečí sa väčšia istota pri veľkoformáto-
vých dlaždiciach a platniach, obzvlášť pri jemnej kamenine a na 
podlahových kúreniach. Umožní sa včasné pokladanie a lepenie na 
minimálne 3 mesiace starom betóne, ľahčenom betóne, pórobe-
tóne a murive.

● v interiéri a exteriéri
● na natieranie Sopro´s No.1 weiss a Sopro M&M Marmor a Mosa-

ikFlexKleber pri použití sklenej mozaiky vo vlhkých oblastiach a 
oblastiach pod vodou

● pridaním FlexDisperzie je možné dosiahnuť výrazne vyššiu tvár-
nosť (> 5 mm) pre cementové tenkovrstvové malty

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

389861 Komp. A 385,16 24,377 15,8 kg 1,2 - 1,8 kg/m²

389862 Komp. B 53,63 24,378 2,2 kg

Komp. A+B Zmiešaná cena 23,67 18 kg Vedro (kombinované balenie) 18 kg 540 kg

389863 Komp. A 231,10 29,253 7,9 kg

389864 Komp. B 32,18 29,252 1,1 kg

Komp. A+B Zmiešaná cena 28,40 9 kg Vedro (kombinované balenie) 9 kg 540 kg

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

239447 65,68 13,136 Kanister 5 kg 5 kg 450 kg 2,5 kg na 25 kg  
suchej malty

FlexDispersion 
disperzia  

pre tenké a stredné lôžko 

   

   

EpoxiSperrGrund 
epoxidová penetrácia

   

   

ESG 868

FD 447
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Sopro GD 749 
Grundierung 

Sopro SG 602 
SperrGrund 

Sopro HPS 673 
HaftPrimer S

Sopro MGR 637 
MultiGrund
(opieskovať) 

Sopro EVáha pale-
ty 522

Epoxi-Grundierung
(opieskovať) 

Sopro HE 449 
Haftemulsion 1)

Všeobecne

Lepidlo ● ● ● ● ●

Škárovacie hmoty ● ● ● ● ● ●

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS R

Podklady

Cementové potery ● ● ● ● 		● 4)

Vápenno-cementové potery 		● 3) 		● 3) ● ●

Liate asfaltové potery ● ●

Omietky, P II – P III ● ● ● ● 		● 4)

Sadrové a anhydritové 
omietky, P IV – P V ● ● ● ●

Betón nasiakavý ● ● ● ● 		● 4)

Betón nenasiakavý ● ● ● ●

Stará keramická dlažba 		● 3) ● ● ● ●

Terrazzo 		● 3) ● ● ● ●

Opracovaný /umelý kameň ● ● ● ● ●

Sadrokartónové panely ● ● ● ●

Drevené podklady 		● 3) ● ● ●

Pevné zvyšky lepidla ● ● ●

Pevné betónové laky ● ● ● ●

Kov 		● 3) ●
1) Na prípravu podkladu „čerstvé na čerstvé“ (po krátkej dobe odvetrania 10 – 15 minút, maximálne 30 minút) tmelov Sopro Spachtelmassen s výnimkou Sopro FS 5® a Sopro AnhydritFließ Spachtel. Adhézna emulzia Sopro Haftemulsion už nesmie byť tekutá, už zasch-

nutý povlak sa musí odstrániť. Ďalšie údaje nájdete v technických informáciách ku produktom Sopro Haftemulsion. 
2) spĺňa najvyšší stupeň kvality 3 DGNB ako stavebným dozorom odskúšaný systém, pozostávajúci zo Sopro Epoxi Grundierung a Sopro PU FlächenDicht.
3) Dbajte na technické informácie ku produktom.
4) Tiež riediteľné
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FlächenDicht flexibel 
flexibilná hydroizolácia

   

   
Spritzbar

Vysoko elastická jednozložková tekutá syntetická izolácia bez roz-
púšťadiel. Na kompozitnú hydroizoláciu stien a podláh 
pokrytých dlažbou a obkladom  v oblastiach zaťažených vlh-
kosťou, napr. v kúpeľniach, sprchách, umyvárňach, hygienických 
zariadeniach.Vhodné ako kompozitné tesnenie pre zaťaženie vlh-
kosťou do W3 podľa ÖNORM B 3407.

● použitie v interiéri
● pripravené na okamžité použitie
● rýchloschnúce (1. vrstva: 1,5 - 2,5 h, 2. vrstva: 3 - 5 h)
● vhodné pre podlahové kúrenie
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 9 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230394 133,81 6,690 Vedro 20 kg 20 kg 600 kg cca 0,6 kg/m²
na vrstvu

230393 104,79 6,986 Vedro 15 kg 15 kg 600 kg

230392 37,46 7,492 Vedro 5 kg 5 kg 400 kg

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Sopro
Bauchemie GmbH

DANMARK

ETA

Kvapalná prísada pre hydroizoláciu Sopro FlachenDicht flexi-
bel na zafarbenie kontrastnej hmoty pred nanesením druhej 
tesniacej vrstvy. Pre lepšiu rozlíšiteľnosť a kontrolu rôznych tesni-
acich vrstiev.

● kontrastná farba v striekačkách pre jednoduché dávkovanie 
● na vytvorenie kontrastnej farby podľa normy DIN 18534
● možné jednoduché zamiešanie bez technických pomôcok 
● pre použitie s FlachenDicht flexibel 525
● 1 ml kontrastného prostriedku na 1 kg FlachenDicht flexibel

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230527 59,70 Kartón (6 striekačiek à 10 ml) 1 ks 1 ml /1 kg FDF 525

FlächenDicht flexibel

KontrastMittel 
kontrastná látka 

   

   

NOVÉ

FDF 525

FDF-KM 027
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Kompletná utesňovacia súprava, odskúšaná v systéme, so všet-
kými potrebnými navzájom zladenými produktmi na vytvorenie 
systémov pod dlaždicami a platňami, neprepúšťajúcich vodu, špe-
ciálne pre sprchy a kúpeľne.

● ekonomické systémové riešenie
● produkt pripravený na použitie
● jednoduché spracovanie
● vrátane pokynov na spracovanie
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4
 Vzťahuje sa na Sopro Grundierung (stupeň 8), Sopro Flächen-

Dichtflexibel, Sopro Dichtmanschette Wand Flex tesniacu man-
žetu na stenu a Sopro Dichtband tesniacu pásku (stupeň 9).

 
Obsahuje:  
1 l Sopro Grundierung penetrácia, 5 kg FlächenDicht flexibilná izo-
lácia, 5 m tesniaci pás (šírka 120 mm), 2 ks tesniace manžety, 1x 
univerzálny valček

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230630 100,87 Vedro obshuje:
1 l penetrácia
5 kg izolácia FlächenDicht flexibel 
5 m tesniaci pás
2 ks tesniace manžety  Flex 089
1 ks valček

1 set cca 240 kg
(30 vedier)

Rýchlotvrdnúca dvojzložková flexibilná cementová izolačná 
hmota na vytváranie izolácií na premostenie trhlín. V mokrých 
oblastiach, na balkónoch a terasách, ako aj na plavárňach. Na izo-
lovanie stavby, ako aj vnútorného povrchu nádrží s úžitkovou 
vodou.  Zaschnutie nezávislé od poveternostných vplyvov 
vďaka 2-zložkovému systému. Maximálna flexibilita vďaka tech-
nológii MicroGum®.  
Veľmi nízka spotreba. Ľahké, krémové spracovanie. Vhodné 
ako kompozitné tesnenie pre absorpciu vlhkosti tried zaťaže-
nia až do W62) podľa ÖNORM B 3407. 

● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy 
● rýchle tuhnutie (cca 2 hodiny na vrstvu)
● už po cca 2 hodinách odolné voči dažďu
● už po cca 6 hodinách vodotesné do tlaku 3 bar
● už po cca 6 hodinách premostenie trhlín
● veľmi nízka spotreba 
● aj pre chladné ročné obdobia 
● vysokoflexibilná
● vhodné aj ako izolácia stavby
● prepúšťa vodnú paru 
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● testovaná pružnosť za studena do -20°C: Trieda CM02P podľa 

EN 14891
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
�  DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, úroveň 8

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230823 Zložka A 26,83 2,683 Papierové vrece 10 kg 10 kg 600 kg cca 1,6 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

230824 Zložka B 97,12 9,713 Kanister 10 kg 10 kg 600 kg

Zložky A+B Zmiešaná cena 6,200 Papierové vrece + Kanister 20 kg

230825 Zložka A 14,47 3,216 Vrecko 4,5 kg 4,5 kg 900 kg

230826 Zložka B 52,21 11,602 Kanister 4,5 kg 4,5 kg 405 kg

Komp. A+B Zmiešaná cena 7,41 Vrecko + Kanister 9 kg

230827 Kombinované balenie 142,70 7,135 Kombinované balenie 20 kg 20 kg 360 kg

230828 Kombinované balenie 75,40 8,378 Kombinované balenie 9 kg 9 kg 270 kg

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Abdicht-Set 
hydroizolačný set

   

   

Sopro
Bauchemie GmbH

Turbo- 
DichtSchlämme 2-K 
rýchlotvrdnúca hydroizolácia
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MicroGum®-
 Technologie

1) iba prášková zložka A
2)  môže byť v obmedzenom rozsahu 

použité v oblasti W5 so zvýšeným che-
mickým vplyvom (napr. veľkokapacitné 
kuchyne)

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

ADS 630

TDS 823

NOVÉ

NOVÉ

Kombinované balenie

Jednotlivé zložky

1)
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Jednozložková flexibilná cementová izolačná hmota na 
vytváranie utesnení na premostenie trhlín. Vhodná pre kompozitné 
izolácie balkónov, terás, spŕch, umyvární, WC, bazénov. Pre 
vnútornú vrstvu nádrží s úžitkovou vodou do hĺbky vody 4 m. 
Vhodné ako kompozitné tesnenie pre zaťaženie vlhkosťou do W3 
podľa ÖNORM B 3407.

● čas na spracovanie: cca 2 hodiny
● doba schnutia: cca 4 hodiny na vrstvu
● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● aj pre nádrže s úžitkovou vodou 
● prepúšťa vodnú paru
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● triedy pôsobenia vody W0 I až W3 I podľa EN 18 534 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Jednozložková rýchloschnúca flexibilná cementová izolačná 
hmota na vytváranie utesnení na premostenie trhlín. Vhodná pre 
kompozitné izolácie balkónov, terás, spŕch, umyvární, WC, bazénov. 
Pre izolácie starých, pevných, nosných obkladov z dlaždíc na balkó-
noch a terasách (dlaždica na dlaždicu). Pre vnútornú vrstvu nádrží  
s úžitkovou vodou do hĺbky vody 4 m. Vhodné ako kompozitné tes-
nenie pre zaťaženie vlhkosťou triedy zaťaženia až do W3 podľa 
ÖNORM B 3407.

● rýchle schnutie (cca 2 hodiny na vrstvu)
● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● aj pre nádrže s úžitkovou vodou
● prepúšťa vodnú paru
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● triedy pôsobenia vody W0 I až W3 I podľa DIN 18 534 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230523 102,18 5,109 Papierové vrece 20 kg 20 kg 500 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

230524 72,15 7,215 Papierové vrece 10 kg 10 kg 700 kg

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230623 117,01 5,850 Papierové vrece 20 kg 20 kg 500 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

230624 82,19 8,219 Papierové vrece 10 kg 10 kg 700 kg

DichtSchlämme  
Flex 1-K 
flexibilná hydroizolácia  
na balkóny

   
Spritzbar

   

Sopro
Bauchemie GmbH

DichtSchlämme  
Flex 1-K schnell 
rýchlotvrdnúca flexibilná  

hydroizolácia

   

   

Sopro
Bauchemie GmbH

1) môže byť v obmedzenom rozsahu 
použité v oblasti W5 so zvýšeným che-
mickým vplyvom (napr. veľkokapacitné 
kuchyne)

1) môže byť v obmedzenom rozsahu 
použité v oblasti W5 so zvýšeným che-
mickým vplyvom (napr. veľkokapacitné 
kuchyne)

DSF® 523

DSF® 623
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Dvojzložková flexibilná cementová izolačná hmota, armovaná 
vláknami. Vhodná pre kompozitné izolácie balkónov, terás, spŕch, 
umyvární, WC, bazénov. Pre izolácie starých, pevných, nosných 
obkladov z dlaždíc na balkónoch a terasách (dlaždica na dlaždicu). 
Pre vnútornú vrstvu nádrží s úžitkovou vodou do hĺbky vody 6 m. 
Vhodné ako kompozitné tesnenie pre zaťaženie vlhkosťou triedy 
zaťaženia až do W3 podľa ÖNORM B 3407. Im System zugelassen für Anwen-
dungen im Schiffbau.

● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● prepúšťa vodnú paru
● armovanie vláknami
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● triedy pôsobenia vody W0 I až W3 I podľa DIN 18 534 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Systémovo odskúšaný bezpečnostný izolačný pás, kašírovaný 
flísom a elastický. Na bezpečné, flexibilné a vodu neprepúšťajúce 
premostenie prípojných a dilatačných škár. 
Optimálna priľnavosť v spoji s izolačnými systémami Sopro. 
Flexibilný záhyb uľahčuje zapustenie izolačného pásu.

Systémovo odskúšané, vopred tvarované hotové rohy z izolač-
nej pásky Sopro. Na bezpečné, flexibilné a vodu neprepúšťajúce 
premostenie prípojných a dilatačných škár vo vnútorných a vonkaj-
ších rohoch. Ukladanie v kombinácii s izolačnou páskou Sopro  
s drážkou.

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

299456 123,42 2,468 Rolka 50 m 50 m 120 roliek

299457 27,33 2,733 Rolka 10 m 10 m 392 roliek

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298137 vnútorný 6,77 6,767 Kusov (25 ks v kartóne) 1 ks

298138 vonkajší 6,77 6,767 Kusov (25 ks v kartóne) 1 ks

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230586 Zložka A 44,43 1,932 Papierové vrece 24 kg 24 kg 960 kg cca 2,0 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

230587 Zložka B 96,47 13,349 Kanister 8 kg 8 kg 480 kg

Zlož. A+B Zmiešaná cena 4,786 Papierové vrece + Kanister 32 kg 32 kg

DichtSchlämme Flex 2-K 
2-zložková flexibilná  

hydroizolácia

   bis -2
0
°C

Spritzbar
   

Sopro
Bauchemie GmbH

Dichtband 
izolačný pás 120/70 mm

   

Dichtecke 
140 x 120 mm 
izolačný roh

   

1) môže byť v obmedzenom rozsahu 
použité v oblasti W5 so zvýšeným che-
mickým vplyvom (napr. veľkokapacitné 
kuchyne)

DSF® 423

DB 438

DE
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Flexibilná, voči zásadám odolná manžeta na utesnenie precho-
dov potrubí s rozmerom 1/2“ pod dlaždicami a doskami pri vytvá-
raní systémov, neprepúšťajúcich vodu. Optimálna priľnavosť  
v spoji s izolačnými systémami Sopro. S flexibilnou vnútornou 
zónou.

Rozmery: cca 120 × 120 mm

● s flexibilnou vnútornou zónou 
● v interiéri a exteriéri 

Systémovo odskúšaná manžeta na bezpečné utesnenie podlaho-
vých odtokov pod dlaždicami a doskami pri vytváraní systémov 
neprepúšťajúcich vodu. Optimálna priľnavosť v spoji s izolačnými 
systémami Sopro.

Rozmery: 300 x 300 mm

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298120 4,52 Kus 
(25 ks v kartóne)

1 ks

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298136 24,81 Kus 
(10 ks v kartóne)

1 ks

Dichtmanschette  
Wand Flex 
 
flexibilná tesniaca manžeta 
na steny 120 x 120 mm

   

   

Dichtmanschette Boden 
 
tesniaca manžeta  

na podlahy 300 x 300 mm 

   

   

DWF 089

DMB 091
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Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298140 138,23 138,226 Rolka (šírka 50 mm) 10 m 1 ks cca 1,05 m/m

298141 217,67 217,67 Rolka (šírka 30 mm) 20 m 1 ks

Dvojzložková epoxidová tekutá živica bez obsahu rozpúšťadiel 
a bez pigmentov. Ako základný náter na spevnenie trúsivých 
minerálnych podkladov, tiež aj ako penetračný náter na hladké 
povrchy, napr. kov, liaty asfalt a staré nátery. Ako základný náter 
pre vápenno-sulfátové potery pri pokladaní veľkoformátových 
platní. Posypanie čerstvého základného náteru prebieha v závis-
losti od nasledujúceho nánosu jemným kremičitým pieskom alebo 
hrubým kremičitým pieskom Sopro QS 511. 
Na uzatvorenie a kapilárne utesnenie cementových podkladov, 
na zaliatie trhlín živicou, na zaliatie škár žľabov a podlahových 
odtokov, na vytváranie škár oddeľujúcich kapiláry. Odolné voči 
vode, morskej vode, odpadovej vode, ako aj voči lúhom, zriede-
ným kyselinám, soľným roztokom, minerálnym olejom, mazivám a 
palivám. Ako uzatvorenie kapilár vlhkých cementových podkladov 
na rýchle pokladanie parkiet, PVC a pod. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● čas na spracovanie: cca 30 minút
● možnosť pokladania:  po cca 24 hodinách 
● GISCODE RE1
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4*

Dodržujte tabuľku technických informácií uvedených k produktu!

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.
1) Prosím, vyhľadajte technické poradenstvo.

SchnittSchutzBand 
nerezová ochranná páska

   

   

Epoxi-Grundierung 
epoxidová penetrácia

Spritzbar
   

   

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289522 Komp. A 203,60 27,961 7,5 kg cca 0,3 - 0,5 kg/m²

289521 Komp. B 67,87 27,962 2,5 kg

Komp. A+B Zmiešaná cena 27,96 10 kg vedro (kombinované balenie) 10 kg 280 kg

289523 Komp. A 99,44 34,141 3 kg

289524 Komp. B 33,15 34,145 1 kg

Komp. A+B Zmiešaná cena 34,14 4 kg vedro (kombinované balenie) 4 kg 168 kg

Ochranná flexibilná páska z nehrdzavejúcej ocele. Pre dlho-
dobú a bezpečnú ochranu spojov a dilatačných škár v kompozitnej 
hydroizolácii pri vysekávaní a výmene silikónových spojov.

● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● ochrana tesnenia podľa DIN 18534
● vhodné pre miesta s vysokým zaťažením, ako sú bazény
 a komerčné kuchyne
● vyrobené z nehrdzavejúcej ocele: V4A
● odolné voči kyselinám a chlóru
● bez organických zložiek: minimalizácia rastu plesní
● flexibilné
● v praktickom kartónovom zásobníku
● univerzálne použiteľné pre všetky typy tesnení

K dispozícii rolka 

30 mm a 50 mm!

SB 113

EVáha palety 522

NOVÉ
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Dvojzložková polyuretánová tekutá živica pod keramické 
obklady.  Pre aplikácie, vystavené vysokému namáhaniu, ako napr. 
balkóny, terasy, na utesnenie nádrží. Odporúča sa najmä ako kom-
pozitné tesnenie pre zaťaženie vlhkosťou triedy záťaže až do W6 
podľa ÖNORM B 3407 so zvýšeným chemickým pôsobením (pozri 
tabuľku rezistencie).   
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● odolné voči vode, morskej vode, odpadovej vode
● odolné voči vodnatým kyselinám a lúhom, soľným roztokom, 

chlóru, vápennej a termálnej vode
● premostenie trhlín
● fexibilné voči chladu
● trvalá zaťažiteľnosť v suchu +70 °C, mokré do +40 °C
● odolné voči poveternostným vplyvom a starnutiu
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 20

Dodržujte tabuľku technických informácií uvedených k produktu!

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289571 A + B - podlahy  571 280,40 28,040 Vedro (kombinované balenie) 10 kg 10 kg 240 kg cca 1,6 - 2,0 kg/m²

289570 A + B - steny 570 166,36 33,271 Vedro (kombinované balenie) 5 kg 5 kg 210 kg

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

PU-FlächenDicht  
 
polyuretánová hydroizolácia  

pre priemyselné zaťaženie 
 
Obj. č. 570 na steny 
Obj. č. 571 na podlahy  

 

   

bis -2
0
°C

Spritzbar

   

Sopro
Bauchemie GmbH

Kvapalná prísada pre hydroizoláciu Sopro PU-Flächen-Dicht  
na zafarbenie kontrastnej hmoty pred nanesením druhej tesni-
acej vrstvy. Pre lepšiu rozlíšiteľnosť a kontrolu rôznych tesniacich 
vrstiev.

●  kontrastná farba v striekačkách pre jednoduché dávkovanie
 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230572 97,60 Kartón (6 striekačiek à 5 ml) 1 ks 5 ml / 5 kg PU-FD

PU-FlächenDicht  
kontrastná látka

   

   

NOVÉ

PU-FD

PU-FD KF 572
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Na flexibilné a vodu neprepúšťajúce premostenie prípojných a 
dilatačných škár v spojení so systémom Sopro PU FlächenDicht, 
napr. vo veľkokapacitných kuchyniach a bazénoch. Systémovo 
odskúšané.

● optimálna väzba
● samolepiaci, ochranný pás s drážkami
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298524 159,99 5,333 Rolka (100 mm šírka) 30 m 30 m cca 1,1 m/m

FlexDichtBand 

flexibilný izolačný pás  
šírka 100 mm 

   

   

Na namiešanie tmelov a na posypanie základných náterov  
na báze reaktívnych živíc, ako aj základných náterov z epoxi-
dových živíc pieskom. Na vytváranie škár na prerušenie kapilár 
pri stavbe plavární a na vytváranie malty z epoxidovej živice. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● sušený žiarom

Dostupné aj so schválením pre lode.

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230511 20,20 0,808 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg

230512 12,30 2,460 Kartón 5 kg 5 kg

Quarzsand grob
kremičitý piesok hrubý  
(0,4 - 0,8 mm)

   

   

FDB 524

QS 511
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Na vytváranie škár na prerušenie kapilár pri stavbe plavární  
a na vytváranie malty z epoxidovej živice.

● sušený žiarom

Tovar č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230371 20,85 0,834 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 050 kg

Na posypanie základných náterov z epoxidových živíc Sopro 
pri následnom nanesení Sopro PU-FlächenDicht na steny a 
podlahy.  
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● sušený žiarom

Dostupné aj so schválením pre lode.

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230507 20,85 0,834 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg

Quarzsand fein
 
kremičitý piesok jemný 
(0,1 - 0,3 mm)

   

   

Kristallquarzsand
 
kryštalický kremičitý piesok 
(0,06 - 0,2 mm)

   

   

QS 507

KQS 607

55

5. Hydroizolácia



WannenDichtBand WannenDichtEcke

2 x WannenDichtMultieckeWannenDichtMultiecke

Inštalácia bezbariérovej sprchovej vaničky pomocou systému Sopro WannenDicht-System

WannenDichtBand 
tesniaca páska na vane

Flexibilná samolepiaca tesniaca páska na vane, z kvalitného 
polypropylénu, obojstranne potiahnutá flísovou tkaninou. Pre 
vodotesnú inštaláciu sprchových vaničiek a vaní na izoláciu 
plochy. Systém na utesnenie vaničky uľahčuje realizáciu veľkého 
množstva náročných inštalácií, ako sú bezbariérové vane alebo 
sprchovacie vaničky a vane nadmerných veľkostí.

● pripravené na okamžité použitie, jednoduché a rýchle spracova-
nie

● so samolepiacim pásikom bez butylov
● vodotesná inštalácia vane alebo sprchovej vaničky na izoláciu 

plochy
● tenkovrstvová štruktúra
● odolné voči alkáliám
● odolné voči starnutiu a plesniam

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289811 131,43 5,257 Rolka (120 mm šírka) 25 m

289881 29,83 5,966 5 m

WDB 811
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Flexibilné, samolepiace multifuknčné tesniace hrany na vane, z 
kvalitného polypropylénu obojstranne potiahnuté flísovou 
tkaninou. S flexibilnou rozťažnou zónou. Pre vodotesnú inštalá-
ciu sprchových vaničiek a vaní na izoláciu plochy. Sopro 
vaňový/ sprchový tesniaci systém uľahčuje realizáciu veľkého 
množstva náročných inštalácií, ako sú napr. bezbariérové vaňové 
vstupy alebo vyvýšené sprchové vaničky.

● jednoduché a rýchle spracovanie
● pripravená na okamžité použitie
● so samolepiacim pásikom
● vnútorný uhol s flexibilnou rozťažnou zónou
● odolné voči alkáliám
● funguje ako kontrola pary
● kompatibilné so silikónom a akrylom, odolné voči starnutiu a 

plesniam

Samolepiaca páska na zvukovú izoláciu telesa vane pre 
sprchové vaničky a vane. Zvuková izolácia a zabránenie 
prechodu zvuku medzi okrajom vane a stavebným telesom. 
Páska na zvukovú izoláciu sa nanáša na predtým nanesenú tesni-
acu pásku na vane ako dodatočná zvuková izolácia.

● zníženie hladiny zvuku
● jednoduché upevnenie vďaka samolepiacej zadnej ploche
● mäkký, pružný materiál
● rolka 30 mm široká, 5 m dlhá
● hrúbka: 3 mm

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289813 17,08 1 kus 1 ks

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289814 5,97 1,194 Rolka v kartóne 5 m

289815 40,38 0,808 Kartón (10 roliek à 5 m) 50 m

WannenDichtMultiecke 
tesniace multifunkčné rohy  
na vane

WannenDicht  
Schallschutz 
zvuková izolácia na vane

Flexibilné, samolepiace tesniace rohy na vane/ sprchové 
vaničky, z kvalitného polypropylénu, obojstranne potiahnuté 
flísovou tkaninou. Vnútorný uhol s flexibilnou rozťažnou 
zónou. Pre vodotesnú inštaláciu sprchových vaničiek a vaní na 
izoláciu plochy. Sopro vaňový/ sprchový tesniaci systém uľahčuje 
realizáciu veľkého množstva náročných inštalácií, ako sú napr. bez-
bariérové vaňové vstupy alebo vyvýšené sprchové vaničky.

● jednoduché a rýchle spracovanie
● pripravené na okamžité použitie
● so samolepiacim pásikom
● vnútorná hrana s flexibilnou rozťažnou zónou
● odolné voči alkáliám
● funguje ako kontrola pary
● kompatibilné so silikónom a akrylom, odolné voči starnutiu a 

plesniam

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289812 11,74 1 kus 1 ks

WannenDichtEcke 
tesniace rohy na vane

WDE 812

WDM 813

WDS 814
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AEB®

utesňovací a výstužný pás 
do interiéru  

   

Pás na izoláciu a oddeľovanie z vysokokvalitného polypropy-
lénu tenkej vrstvy, obojstranne potiahnutý špeciálnou flísovou 
tkaninou. Netkaná textília spôsobuje optimálnu väzbu  medzi 
hydroizolačným a oddeľovacím pásom a cementovým lepidlom na 
dlaždice. Vhodné na bezpečnú a flexibilnú izoláciu stien a 
podláh pod keramickými dlaždicami a platňami, ako aj dlaždi-
cami z opracovaného kameňa v kúpeľniach, sprchách a 
mokrých priestoroch.  Zvlášť vhodný ako rýchle tesnenie na 
stavbách a pri rekonštrukciách. Vhodné ako kompozitné tesne-
nie pre zaťaženie vlhkosťou do W5 podľa ÖNORM B 3407.

● v interiéri, na steny a podlahy
● neprepúšťa vodu a oddeľuje
● tenkovrstvová konštrukcia: hrúbka 0,4 mm 
● odolný voči zásadám
● flexibilný a premosťujúci trhliny
● odolný voči starnutiu a plesniam
● pripravený na použitie
● nevyžaduje sa žiadna kontrola hrúbky
● odolný voči mikroorganizmom 
● jednoduché a rýchle spracovanie
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 9

Pás na izoláciu a oddeľovanie z vysokokvalitného polypropy-
lénu, flexibilný a odbúravajúci pnutie. Na základe obojstran-
ného potiahnutia špeciálnym flísom zabezpečuje optimálnu priľna-
vosť v spoji s cementovým lepidlom na dlaždice. Mimoriadne 
vhodný na bezpečnú a flexibilnú izoláciu a oddeľovanie v exte-
riéroch na balkónoch a terasách pod keramickými dlaždicami a 
platňami, ako aj dlaždicami z opracovaného kameňa.  
Špeciálny pás spôsobuje zlepšenú kompenzáciu pnutia pri náhlych 
zmenách teplôt. Následne je možné pokladanie dlaždíc z kera-
miky alebo prírodného kameňa bez dlhého čakania. Vhodné 
ako kompozitné tesnenie pre zaťaženie vlhkosťou do W6 podľa 
ÖNORM B 3407. 

● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● špeciálne pre balkóny a terasy 
● neprepúšťa vodu, odolný voči zásadám
● na pokladanie veľkoformátovej jemnej kameniny v exterié-

roch
● oddeľuje a odbúrava pnutie 
● flexibilný a premosťujúci trhliny 
● pripravený na použitie, nie je potrebná kontrola hrúbky 

vrstiev
● hrúbka 1,1 mm
● ľahké a rýchle spracovanie
● odolný voči mikroorganizmom 
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 9

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289640 412,35 13,745 Rolka (100 cm šírka) 30 m 30 m cca 267 kg
(35 roliek)

cca 1,05 m²/m²

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289639 275,06 18,337 Rolka (100 cm šírka) 15 m 15 m cca 232 kg
(35 roliek)

cca 1,05 m/m²

Sopro
Bauchemie GmbH

DANMARK

ETA

AEB® plus
utesňovací a výstužný pás  
do exteriéru

   

für
Balkone und
TerrassenA

b
d

ic
h
tu

ng und Entkop
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n
g

im

Außenbere
ic

h

   

1) eingeschränkt einsetzbar im Bereich 
W5 bei erhöhter chemischer Einwir-
kung (z. B. Großküche)

AEB 640

AEB plus 639
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Biele univerzálne lepidlo pripravené na použitie na báze 
polymérov na lepenie širokej škály materiálov, ako napr. drevo, 
sklo, kov, kameň, plasty, keramické výrobky a na lepenie izo-
lačných materiálov, soklov a kovových koľajníc. Pre interiér aj 
exteriér. Pre univerzálnu montáž a izoláciu potrubí pri montážnych 
prácach v oblasti renovácie a rekonštrukcie.

● Lepenie rôznych materiálov
● l odolný voči vode / vodotesné
● Dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a starnutiu
● DGNB: najvyššia úroveň kvality 4, riadok 11

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230818 16,43 Kartuša 431 g
(12 kusov v kartóne)

1 ks cca 1,4 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

Vopred tvarované hotové rohy obojstranne potiahnuté špeciál-
nou flísovou tkaninou na bezpečné, flexibilné a vodu neprepúšťa-
júce premostenie prípojných a dilatačných škár v oblasti vnútor-
ných a vonkajších rohov. Pokladanie prebieha v kombinácii s izo-
lačnou páskou AEB® Dichtband.

● v interiéri a exteriéri 
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, úroveň 8 

Rozmery: cca 120 x 120 mm AEB® 642 
    cca 110 x 110 mm AEB® 643 

Tovar č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289642 vnútorný 6,13 Kus cca 120 x 120 mm 
(25 ks v kartóne)

1 ks

289643 vonkajší 6,13 Kus cca 110 x 110 mm 
(25 ks v kartóne)

1 ks

AEB® 642
izolačný roh vnútorný

AEB® 643
izolačný roh vonkajší

   DANMARK

ETA

Izolačný pás obojstranne potiahnutá špeciálnou netkanou 
textíliou na bezpečné a nepriepustné premostenie prípojných a 
dilatačných škár.  
Pre prácu na tesnení na okrajových profiloch balkónov a iných 
dielcoch. 

● v interiéri a exteriéri 
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 9

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289641 65,47 2,619 Rolka (120 mm šírka) 25 m 25 m

AEB® Dichtband 
izolačný pás

   

   

DANMARK

ETA

Racofix®  
Montagekleber
univerzálne lepidlo

   

RMK 818

AEB 641

AEB 642/643
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Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha 
palety

Výška

289654 176 ľavá  
(výška 20 mm)

7,78 Kus 1 ks 20 mm

289655 176 ľavá  
(výška 28 mm)

8,29 Kus 1 ks 28 mm

289656 177 pravá  
(výška 20 mm)

7,78 Kus 1 ks 20 mm

289657 177 pravá  
výška 28 mm)

8,29 Kus 1 ks 28 mm

Vopred vytvarované flexibilné lícované vložky na bezpečnú izo-
láciu rohov spádového poteru pri sprchách zarovno s podlahou. 
Pokladanie prebieha v kombinácii s izolačnou páskou Sopro AEB®.

● v interiéri a exteriéri 
● na bezpečnú izoláciu výškových rozdielov 
● dostupné v bežných výškach 20 mm a 28 mm 
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 9 

Manžety na steny a podlahy obojstranne potiahnuté špeciálnou flí-
sovou tkaninou na bezpečnú izoláciu všetkých bežných precho-
dov potrubí alebo podlahových odtokov pod keramickými dlaž-
dicami a platňami, ako aj dlaždicami z opracovaného kameňa. Pre 
izolácie napr. so Sopro AEB®, Sopro AEB® plus, ako aj izolačnými 
hmotami Sopro a Sopro FlächenDicht flexibel.

● v interiéri a exteriéri 
● s flexibilnou vnútornou zónou*
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

AEB® 129

AEB® 130

AEB® 131

AEB® 132

AEB® 645

AEB® 133

AEB® 112

Tovar č. Cena balenia Formát Forma dodania OM

289645 AEB® 645 manžeta na podlahy 7,77 450 x 450 mm Kus (10 ks v kartóne) 1 ks

289658 AEB® 129 manžeta na steny špeciálna  10 - 24 mm 4,20 100 x 100 mm Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289647 AEB® 130 manžeta na steny špeciálna  32 - 55 mm 5,33 150 x 150 mm Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289653 AEB® 112 manžeta na steny špeciálna  50 - 75 mm 5,98 170 x 170 mm Kus 1 ks

289648 AEB® 131 manžeta na steny špeciálna  2 x 10-16 mm / 40 mm 4,88 120 x 70 mm Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289649 AEB® 132 manžeta na steny špeciálna  2 x 10-24 mm / 150 mm 9,50 250 x 100 mm Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289652 AEB® 133 manžeta na steny špeciálna  75 - 128 mm 7,24 200 x 200 mm Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

DANMARK

ETA

AEB® Wand- und  
Bodenmanschetten 
manžety na steny a podlahy

   

   

AEB® 176
výšková vložka ľavá

AEB® 177
výšková vložka pravá

   

AEB®

AEB 176/177
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Lisovaná polyesterová doska, lepená syntetickou živicou, v hrúb-
kach 2 mm, 4 mm, 7 mm, 9 mm a 12 mm na izoláciu kročajového 
hluku a tepelnú izoláciu v spojení s dlažbou z keramiky a prírod-
ného kameňa, ako aj na oddelenie pnutia na kritických alebo 
deformujúcich sa podkladoch. Vhodná tiež pod kobercové kry-
tiny, parkety, elastické podlahové krytiny z PVC, kaučuku, linolea a 
pod.

● použitie v interiéri
● s účinkom znižovania kročajového hluku
● zvýšenie pevnosti v ohybe, tepelnej izolácie a oddelenie pnutia 

pri sanácii drevených podláh
● zlepšenie tepelnej izolácie pri zle izolovaných, plávajúcich pote-

roch, resp. na kompozitných poteroch 
● oddelenie pnutia na nevyzretých betónových plochách, ohro-

zených zmršťovaním, ako aj na poteroch, ohrozených vznikom 
trhlín alebo na zmiešaných podkladoch 

● na vyrovnávanie úrovne dlaždíc pri pokladaní metódou dlaždica 
na dlaždicu 

● ako izolácia pod následne položenom elektrickom podlaho-
vom kúrení na zrýchlenie nárastu tepla a ako izolácia sme-
rom nadol 

● v kombinácii s alternatívnymi izoláciami pri sanácii kúpeľní 
● rýchle a jednoduché spracovanie 
● vysoký komfort chodenia a bývania
● zodpovedá skupine tepelnej vodivosti 095 pre tepelné izolácie 
● pre dopravné zaťaženie do 5 kN/m² 
● formát 60 cm × 100 cm
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 40, 41 

Tovar č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety

297102 2 mm (100x60 cm) 293,86 16,326 Kartón (30 dosiek) 18 m² 18 m² cca 261 kg (10 kartónov = 180 m²)

297104 4 mm (100x60 cm) 170,28 18,920 Kartón (15 dosiek) 9 m²
Tovar voľne na palete (200 dosiek) 120 m²

9 m² cca 261 kg (10 kartónov = 90 m2)

297204 2 120,00 17,667 120 m2 cca 348 kg

297107 7 mm (100x60 cm) 149,00 20,694 Kartón (12 Platten) 7,2 m²
Tovar voľne na palete (120 dosiek) 72 m²

7,2 m² cca 353 kg (10 kartónov = 72 m2)

297207 1 382,89 19,207 72 m2 cca 353 kg

297109 9 mm (100x60 cm) 146,70 24,450 Kartón (10 dosiek) 6 m²
Tovar voľne na palete (100 dosiek) 60 m²

6 m² cca 378 kg (10 kartónov = 60 m2)

297209 1 373,19 22,886 60 m2 cca 378 kg

297112 12 mm (100x60 cm) 135,42 32,244 Kartón (7 dosiek) 4,2 m²
Tovar voľne na palete (80 dosiek) 48 m²

4,2 m² cca 353 kg (10 kartónov = 42 m2)

297212 1 460,16 30,420 48 m2 cca 404 kg

* Hodnota na skúšobnom zariadení 
podľa normy EN ISO 140 8 slúži na 
orientáciu. Skutočné zníženie kroča-
jového hluku v objekte sa musí zistiť 
skúšobným pokladaním a skúšobným 
meraním. 

FliesenDämmPlatte
oddeľovacia doska 2 mm a 4 mm

univerzálna doska na izoláciu  
a pokladanie 7 mm a 9 mm 
 
komfortná izolačná doska 12 mm
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Tepelný odpor:

FDP 558,  2 mm 0,039 m² K/W

FDP 558,  4 mm 0,042 m² K/W

FDP 558,  7 mm 0,088 m² K/W

FDP 558,  9 mm 0,095 m² K/W

FDP 558, 12 mm 0,127 m² K/W

Tepelná vodivosť:

FDP 558,  2 mm 0,0511 W/mK

FDP 558,  4 mm 0,0954 W/mK

FDP 558,  7 mm 0,0793 W/mK

FDP 558,  9 mm 0,0950 W/mK

FDP 558, 12 mm 0,0944 W/mK

Zníženie kročajového hluku:

FDP 558,  2 mm až do 8 dB*

FDP 558,  4 mm až do 10 dB*

FDP 558,  7 mm až do 10 dB*

FDP 558,  9 mm až do 10 dB*

FDP 558, 12 mm až do 10 dB*

*

FDP 558
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Lisovaná polyesterová doska, lepená syntetickou živicou, so špeci-
álnym flísovým sendvičovým poťahom, na mimoriadne vysoké 
nároky na izoláciu kročajového hluku v spojení s dlažbou z kera-
miky a prírodného kameňa. Pre schodiskové konštrukcie vo viacpod-
lažnej bytovej výstavbe a na zle izolovaných podlahových plochách.  
Ako vystužujúca a oddeľujúca medzivrstva pri sanácii podláh  
z paluboviek, ako aj na tepelnú izoláciu pri sanácii a renovácii  
v oblasti interiérov. Tiež vhodné na izolácie voči poteru pod elek-
trickým podlahovým kúrením Sopro.

● použitie v interiéri
● v závislosti od stropnej konštrukcie zníženie kročajového 

hluku pod keramickými dlaždicami a platňami až o 16 dB* 
● oddelenie pnutia na nevyzretých betónových plochách, ohro-

zených zmršťovaním, ako aj na poteroch, ohrozených tvorbou 
trhlín a na zmiešaných podkladoch 

● zlepšenie tepelnej izolácie pri zle izolovaných poteroch, 
resp. na kompozitných poteroch 

● pre dopravné zaťaženie až 3 kN/m² 
● nízka konštrukčná výška: hrúbka 8 mm 
● formát: 60 cm × 100 cm
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 40, 41 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety

297565 8 mm (100x60 cm) 138,69 46,230 Kartón (5 dosiek) 3 m² 3 m² cca 253 kg
(100 dosiek)

(20 kartónov = 60 m2)

* Hodnota na skúšobnom zariadení 
podľa normy EN ISO 140 8 slúži na 
orientáciu. Skutočné zníženie kroča-
jového hluku v objekte sa musí zistiť 
skúšobným pokladaním a skúšobným 
meraním. 

Drenážna fólia z HD polyetylénu a so špeciálnou tkaninou  
zo sklených vlákien vedie v spojení so Sopro DM 610 Draina-
geMörtel k nadvihnutiu krytiny, a tým pádom  
k rýchlemu a spoľahlivému horizontálnemu odvodneniu do všet-
kých strán na balkónoch, terasách a schodiskách. Drenážna rohož 
Sopro sa pokladá voľne na flexibilné izolačné hmoty, ako napr. 
Sopro DSF® 423/523/ 623, Sopro TDS 823 alebo izolačné pásy 
podľa normy DIN 18 195, ako napr. bitúmenový izolačný pás 
SoproThene. Použiteľné aj pod malty zo syntetickej živice  
s možnosťou drenáže, namiešané zo stavebnej živice Sopro BH 
869 BauHarz (pozri strana 96) a Sopro DEK 872 DrainageE-
strichKorn.

● spoľahlivé a rýchle odvodnenie pod drenážnou maltou 
Sopro DrainageMörtel 

● pod krytiny z keramiky a prírodného kameňa 
● vysoká zaťažiteľnosť tlakom
● nízka konštrukčná výška: hrúbka cca 8 mm 
● ľahké spracovanie
● odolné voči starnutiu a deformáciám

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

297654 8 mm (1x12,5 m) 232,28 18,582 Rolka (100 cm šírka) 12,5 m²  
(cca 10 kg)

12,5 m² cca 60 kg
(6 roliek)

cca 1,05 m²/m²

TrittschallDämmPlatte 
 
zvuková izolačná doska 

16 dB
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DrainageMatte
drenážna fólia 
8 mm

   

   

Optimales

Wasserableitungs-

vermögen

Optimales

Wasserableitungs-

vermögen

*

TDP 565

DRM 653
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Flís z polyesterových vlákien zosilnený armovacou tkaninou,  
na vytváranie dlaždíc a platní so schopnosťou obnovenia, ako aj  
na oddeľovanie pod dlaždicami a platňami.

Oddeľovanie pnutia 
Mimoriadne vhodné ako oddeľujúca medzivrstva v kompozícii  
na kritických, nevyzretých a trhlinami ohrozených podkladoch. 
Pnutie, napr. zo zostatkového zmršťovania, vlásočnicových trhlín a 
deformácie podkladu sa tak neprenášajú na dlažbu.

Obnovenie krytín 
Obzvlášť pre oblasť vzorových panelov s dlaždicami a výstavných 
kójí, aj pri výstavbe nájomných bytov na zachovanie starých obkla-
dov na podlahách. Dlaždice sa zakladajú alebo pokladajú  
na Sopro WE flís, upevnené pomocou fixačnej pásky Sopro. V prí-
pade potreby sa dlaždice so Sopro WE flísom dajú rýchlo a čisto 
odstrániť bez toho, aby sa podklad poškodil.

● použitie v interiéri, na steny a podlahy
● na vytváranie obnoviteľných obkladov z dlaždíc 
● hrúbka: cca 0,7 mm 
● s praktickou stupnicou s mierkou 

 
Samolepiaci pás so suchým zipsom na bezpečnú fixáciu Sopro WE 
flísu ako obnovovacieho flísu na steny a podlahy, v oblasti interié-
rov.

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

297660 1 x 50 m 373,20 7,464 Rolka (100 cm šírka) 50 m² 50 m² cca 180 kg
(24 roliek)

297661 25 m 55,38 2,215 Rolka (šírka 50 mm) 25 m
(24 roliek v kartóne)

25 m

Sopro Fixier-Band  
samolepiaci pás  
so suchým zipsom

WE-Vlies 
polyesterová armovacia tkanina 

   

   

Tkanina zo sklenených vlákien odolná voči zásadám obalená 
plastom, na usadenie do omietok, tmelov, malty pre tenké lôžko  
a izolačných hmôt. Na zosilnenie a na zvýšenie stability pred 
trhlinami a dynamickej tuhosti pri kritických podkladoch. 
Pri použití Sopro FliesenDämmPlatten, Sopro Trittschall-
Dämm-Platte alebo Sopro Trittschall- und EntkopplungsBahn na 
zosilnenie styčných plôch dosiek alebo pásov, resp. pripojenia  
k stavebným dielcom.

● veľkosť oka: 4,0 mm × 4,5 mm
● v interiéri a exteriéri

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298130 50 m2 76,10 1,522 Rolka (100 cm šírka) 50 m 30 roliek cca 1,1 m/m2

Armierung 
armovacia sieťka

   

   

WEV 579

AR 562
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Samolepiaci okrajový izolačný pás z polyetylénovej penovej 
hmoty s uzatvorenými bunkami a kašírovaná flísom. Jednoduché a 
bezpečné spracovanie. Pre oblasť pripojenia podlaha/ stena na 
zabránenie premostenia malty. V spojení s lepidlami na dlaždice 
Sopro a samonivelačnými podlahovými tmelmi Sopro, ako aj 
montážou Sopro FliesenDämmPlatte, Sopro TrittschallDämmPlatte 
a Sopro Trittschall a EntkopplungsBahn.

● v interiéri a exteriéri
● samolepiace
● zabraňuje prechodu hluku a nútenému pnutiu pri prípojných 

škárach podlahy/ steny 
● jednoduché a bezpečné formovanie rohov
● vysoká priľnavosť na čistých podkladoch
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 40

Rozmery: výška 50 mm, hrúbka 5 mm, 40 mm lepiaci flís

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

297960 214,52 2,145 Kartón (5 roliek à 20 m) 100 m 48 kartónov
(cca 35 kg)

Pás z gumeného granulátu na báze recyklátu na zlepšenie hod-
noty kročajového hluku pri veľmi nízkej konštrukčnej výške 
pod keramickými dlaždicami a platňami. 
Pokladá sa styčnými plochami s flexibilnými lepidlami Sopro do 
tenkého alebo tekutého lôžka na existujúci podklad. Použiteľné aj 
ako oddeľujúca medzivrstva pri sanácii a pri novostavbách, ako aj 
na teplovodné podlahové kúrenie. 

● použitie v interiéri
● v závislosti od stropnej konštrukcie zníženie kročajového 

hluku pod keramickými dlaždicami a platňami až o 17 dB* 
● oddelenie pnutia na nevyzretých betónových plochách, ohro-

zených zmršťovaním, ako aj na poteroch, ohrozených trhlinami 
alebo na zmiešaných podkladoch 

● zlepšenie tepelnej izolácie pri zle izolovaných poteroch, 
resp. na kompozitných poteroch 

● odolné voči zásadám
● pre dopravné zaťaženie do 3 kN/m²
● veľmi nízka konštrukčná výška: hrúbka 3 mm 
● nízka plošná hmotnosť: cca 3,1 kg/m² 
● formát: 1 m × 10 m

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

297664 174,72 17,472 Rolka (100 cm šírka) 10 m² 10 m2

* Hodnota na skúšobnom zariadení 
podľa normy EN ISO 140 8 slúži na 
orientáciu. Skutočné zníženie kroča-
jového hluku v objekte sa musí zistiť 
skúšobným pokladaním a skúšobným 
meraním. 

Trittschall- und 
EntkopplungsBahn 
zvukovo izolačný pás 
3 mm

   

T
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RandDämmStreifen 
okrajový izolačný pás 

   

   

*

TEB 664

RDS 960
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Vysoko aktívny kyslý čistiaci koncentrát na odstraňovanie zvy-
škov cementových šmúh, usadenín hrdze a vápnika, zvyškov 
tukov a saponátov, všeobecného znečistenia a usadenín, ako aj 
vykvetania rôzneho druhu na všetkých povrchoch bez senzibility 
voči kyselinám, ako napr. dlaždice, zvonivkové, tehlové, hlinené a 
Cotto platne, vymývaný betón, opracovaný kameň (žula), plasty, 
syntetickou živicou lepené dlaždice a platne, chróm a ušľachtilá 
oceľ a pod. 

● obzvlášť vhodné na záverečné čistenie stavby pri normál-
nom znečistení 

● prednostne použiteľné v oblasti interiérov
● bez obsahu kyseliny soľnej, nevytvára korozívne výpary 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298718 36,82 9,205 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 kusy v kartóne)

1 kartón
(4 l)

528 kg 10 - 15 m²/l

Zementschleier- 
Entferner Innen 
odstraňovač cementových šmúh

Všestranne použiteľný vodou riediteľný čistiaci koncentrát  
na základné čistenie silne znečistených krytín a na občasné čis-
tenie silne namáhaných krytín.

● odstraňuje olejové a tukové nečistoty, vosk, decht, zvyšky pro-
striedkov na ošetrovanie a pod.

● pre krytiny z keramiky, prírodného a umelého kameňa 
● na predbežné čistenie pri pokladaní metódou dlaždica na 

dlaždicu
● v interiéri a exteriéri

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298702 54,19 10,838 Kanister 5 l 5 l 528 kg 10 - 50 m²/l

298701 50,63 12,658 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 kusy v kartóne)

1 kartón
(4 l)

528 kg

Grundreiniger 
základný čistiaci prostriedok

Pre keramické obklady

Biologicky odbúrateľný univerzálny čistiaci prostriedok bez 
fosfátov a rozpúšťadiel na znečistenia každého druhu na keramic-
kých obkladoch, kove, plastoch každého druhu a pod.

● silné rozpúšťanie nečistôt
● biologicky odbúrateľný
● v interiéri a exteriéri
● Odporúčaný čistiaci produkt v zozname RK a RE.

Bio-Intensiv-Reiniger 
koncentrovaný všestranný  
čistiaci prostriedok

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298721 78,14 15,628 Kanister 5 l 5 l 480 kg cca 20 m²/l

298711 87,86 21,965 Kartón (4 Sprejová fľaša à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 kusy v kartóne)

1 kartón
(4 l)

276 kg

BR 711

GR 701

ZE 718
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Priehľadná impregnácia špeciálne pre obklady z mramoru, prí-
rodného a umelého kameňa. Poskytuje dlhodobú ochranu pred 
škvrnami z oleja, tuku a vody.

● na ochranu pred tvorbou škvŕn a na uľahčenie starostlivosti 
● odolné voči UV žiareniu, neblednúce
● v interiéri a exteriéri
 
Upozornenie: 
Obklad ošetrite až po úplnom zaschnutí (spravidla 4-6 týždňov po 
položení)!

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298704 133,05 33,263 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 kusy v kartóne)

1 kartón
(4 l)

384 kg 5 - 15 m²/l

Naturstein-Fleckstopp 
impregnácia pre mramor a  
prírodný kameň 

Pre obklady z prírodného kameňa

Špeciálny produkt na zvýraznenie prirodzenej farby a štruk-
túry obkladov z prírodného kameňa, ktoré majú vyblednutý a bez-
farebný vzhľad, alebo sa farebne majú prispôsobiť leštenej ploche.

● pre nasiakavé, porézne prírodné a umelé kamene a mramor 
● oživuje prirodzenú farbu a štruktúru
● povrchy odpudzujú vodu a nečistoty
● nevytvára lesk
● v interiéri a exteriéri
 
Upozornenie: 
Obklad ošetrite až po úplnom zaschnutí (spravidla 4-6 týždňov po 
položení)!

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298725 77,41 15,482 Kanister 5 l 5 l 432 kg cca 10 m²/l

298705 79,92 19,980 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 kusy v kartóne)

1 kartón
(4 l)

432 kg

Naturstein- 
Farbvertiefer 
zvýraznenie farby  
prírodného kameňa

Koncentrovaný extra silný kyslý čistič na odstraňovanie cemen-
tových šmúh, zvyškov vápna a malty, ako aj vykvetania a odolných 
nečistôt na všetkých povrchoch, odolných voči kyselinám, ako 
napr. keramické dlaždice a platne, zvonivka, mozaika, žula, Cotto, 
ako aj prírodný a umelý kameň. Pre použitie v oblasti exteriéru.  
V interiéroch odporúčame Sopro odstraňovač cementových šmúh 
pre interiéry (viď strana 82).

● extra silný a rýchlo účinkujúci 
● pre prvotné čistenie novo položených obkladov stien a podláh 

na stavbe 
● len pre použitie v exteriéri
 
Upozornenie: 
Vznikajúce výpary môžu mať korozívny účinok. 
Dodržujte koncentráciu pre použitie.

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298703 39,75 9,938 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 kusy v kartóne)

1 kartón
(4 l)

528 kg 5 - 15 m²/l

Zementschleier- 
Entferner Vonkajší 
 
odstraňovač cementových šmúh 
v exteriéri

Pre exteriér

NFS 704

ZA 703

NFV 705
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Vedro na meranie, vrátane stupnice 10 l na meranie množstva vody.MessVedro
vedro na meranie 
priehľadné, okrúhle 
10 l

BauVedro
vedro na miešanie 
biele, oválne 
18 l

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298610 6,34 jednotlivo 1 ks

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298638 5,16 jednotlivo 1 ks

Vedro na namiešanie Sopro lepidiel na dlaždice, škárovacie hmoty, 
tmele, potery a pod. z tvarovo stáleho plastu s objemom 30 l.

AnmischVedro
vedro na miešanie 
biele, okrúhle 
30 l

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298637 9,14 jednotlivo 1 ks

Štandardný program
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Súprava na umývanie dlaždíc na rýchle umytie od zvyškov piesku a 
cementu po škárovaní. Ložiskové guľôčkové ľahké kolieska s 
valčekovým nástavcom pre dobré čistenie a vytlačenie hubky. 
Pevná mriežka drží špinu na spodku vedra, čo uľahčuje vytláčanie 
hubky. 

Kolieska na spodnej strane vedrauľahčujú prácu:
l žiadne nosenie
l žiadne rozliatie vody na umytý povrch
l žiadne poškodenie škár vďaka extra širokým kolieskam

Súprava na umývanie dlažieb obsahuje:
l hrubé plastové vedro 25 l s rukoväťou
l dvojité valčekové upevnenie s valcami dole
l 4 koleska s nízkym trením
l hubka
l roštová vložka

Fliesenwaschset
komplet na umývanie dlaždíc 
 25 l

prepravné kolieska
mriežková vložka/ rošt
vlnitá doska

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298614 93,62 v celku 1 komplet

Universal- 
Handschwamm 
univerzálna hubka

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298609 3,56 jednotlivo (125 kusov v kartóne) 1 ks

Sopro veľkoformátový nivelizačný systém na pokladanie dlaždíc do 
roviny a pre zabránenie akýmkoľvek nerovnostiam v pokrytí, bez 
potreby ďalších nástrojov. Pre rôzne hrúbky platní od 3 do 12 mm a 
šírku škár od 2 do 12 mm. Na steny a podlahy na vytvorenie doko-
nalých spojov a dokonalého finálneho výsledku. Zvlášť pri použití 
so Sopro VarioFlexR Silver veľkoformátovým flexibilným lepidlom. 

Großformat Nivelliersystem 
 
veľkoformátový  nivelizačný 
systém

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298634 90,23 Vedro (50 matíc, 250 spôn, 100 podložie) 1 ks

298639 133,39 Kartón (150 matíc) 1 ks

298640 58,40 Kartón (250 spôn, 100 podložie) 1 ks

Univerzálna hubka na čistenie dlaždíc a náradia a pod.

68 Technika obkladania

8. Náradie na obkladanie



8.
 N

ár
ad

ie

Vyrovnávacia tyč z hliníka, sklopná, s dvomi rúčkami a šírkou 150 
cm. Ideálna pre liate potery a liate stierky, ako napr. Sopro FS 15® 
plus.

Schwabbelstange
vyrovnávacia tyč  
150 cm

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298641 226,60 jednotlivo 1 ks

Samolepiace nivelizačné kolíky pre presné vymeriavanie pri väčších 
hrúbkach vrstiev stierky a poterov až do výšky 10 cm. Ideálne pre 
vyznačenie meracieho bodu.

Höhenmesspunkt-Nivellier-
pin 
nivelizačné kolíky  

na označenie výškového bodu

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298642 14,86 Kartón (18 kusov) 1 ks

298643 118,51 Kartón (10 vreciek à 18 kusov) 1 ks

Diamantové ručné podložky určené najmä na brúsenie a spracova-
nie obkladov a okrajov z prírodného kameňa v troch rôznych veľ-
kostiach zrna (60, 120, 200).  
Použitie závisí od materiálu. V praktickom odkladacom boxe.  

● používa sa v suchom a mokrom stave
● zrno veľkosť 60 (zelená) pre porcelánové kameniny a olámané 

okraje
● zrno veľkosť 120 (čierna) pre mramorové a kameninové dlaždice 
●  zrno veľkosť 200 (červená) pre sklené dlaždice a sklenú mozaiku
● vysoký výkon pri brúsení
● bez rizika poranenia

Diamant Handschleifer Set 
diamantová brúsna špongia 

set

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298653 69,80 v celku (3 kusy v kufríku) 1 ks

NOVÉ
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Padbrett 
hladítko so suchým zipsom

Abwaschpad grob 
hubka na čistenie hrubá modrá 

Abwaschpad fein 
hubka na čistenie jemná biela

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298503 hladítko so suchým zipsom 18,20 jednotlivo (20 kusov v kartóne) 1 ks

298504 hubka na čistenie hrubá modrá 7,95 jednotlivo (30 kusov v kartóne) 1 ks

298505 hubka na čistenie jemná biela 7,95 jednotlivo (30 kusov v kartóne) 1 ks

Veľmi silne nasiakavá viskózna špongia na prípravné umytie a umy-
tie dočista pri škárovacích hmotách Sopro z epoxidovej živice, ako 
napr. Sopro FugenEpoxi.

Viskose-Schwamm 
viskózna špongia

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298506 6,39 jednotlivo (80 kusov v kartóne) 1 ks

Špeciálne škárovacie hladítko na škárovanie škár z epoxidovej 
živice, ako napr. Sopro FugenEpoxi.

Spezialfugscheibe
špeciálne škárovacie hladítko

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298508 26,26 jednotlivo 1 ks

Valček s krátkym vlasom, odolný voči rozpúšťadlám, na nanášanie 
základných náterov Sopro MultiGrund a Sopro Epoxidharz. 
Šírka 25 cm, dĺžka vlasu 8 mm

KurzflorRolle 
univerzálny valček

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298515 17,58 jednotlivo 1 ks

Epoxidový špeciálny program
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Cementová dvojzložková flexibilná a vysoko výdatná reakčná 
izolácia s rýchlym preschnutím. Na izolovanie vonkajších stien piv-
níc (s použitím EN 18 195, časť 4, 5 a 6), na staré bitúmenové izolácie, 
ako horizontálna izolácia na podlahové panely, ako negatívna izolá-
cia, na lepenie izolačných a ochranných panelov, na sanáciu stavieb, 
izoláciu soklov a horizontálne zábrany, na lepenie a utesnenie svetel-
ných šácht, pre nádrže s úžitkovou vodou do hĺbky vody 10m, 
studne, truhlíky na kvety a pri výstavbe záhrad a krajiny. Vhodná 
aj na kompozitnú izoláciu domových kúpeľní, balkónov a terás.  
Na utesnenie starých, pevných, nosných dlaždíc na balkónoch a tera-
sách (dlaždica na dlaždicu). Vhodná pre triedy namáhania A0 a B0 
podľa Vestníku ZDB. 
Optimálna pevnosť pre ľahšie spracovanie. Maximálna flexibilita 
vďaka technológii MicroGum®. Veľmi nízka spotreba a veľmi 
dobré spracovanie aj pri nepriaznivých poveternostných pod-
mienkach. Možnosť spracovania na mnohých povrchoch aj bez zák-
ladného náteru. 

● cementová reakčná izolácia
● veľmi vysoká výdatnosť
● spoľahlivé, rýchle preschnutie
● vysoko flexibilná a bez bitúmenu
● už po cca 6 hodinách vodotesná voči tlaku vody 2,5 bar
● už po cca 3 hodinách tesnosť voči dažďu
● už po cca 6 hodinách premostenie trhlín
● výkop naplniteľný už po cca 6 hodinách
● použiteľná aj na studené a mierne vlhké podklady
● prepúšťa vodnú paru
● odolná voči UV žiareniu
● optická kontrola preschnutia vďaka zmene farebnosti
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● možnosť pretretia a nanesenia novej omietky
● v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● testovaná pružnosť za studena do -20 °C: trieda CM02P 

podľa EN 14891
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

389618 142,49 7,125 Vedro (kombinované balenie)  20 kg 20 kg 360 kg cca 1,2 kg/m2 na mm 
hrúbky suchej vrstvy

389619 73,65 8,183 Vedro (kombinované balenie)  9 kg 9 kg 270 kg

ZR Turbo XXL
reakčná izolácia  2-K
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Jednozložkový synteticky modifikovaný, polystyrénom plnený, 
bitúmenový náter pre hrubú vrstvu bez obsahu rozpúšťadiel  
na vytvorenie flexibilnej izolácie stavby s premostením trhlín podľa 
EN 18195, časť 4, 5 a 6 (hromadiaca sa priesaková voda), ako aj na 
horizontálnu medziizoláciu. 
Ako lepidlo pre ochranné, drenážne a izolačné platne v oblasti 
styku so zemou.

● odolný voči dažďu: po cca 5 hodinách*
● rýchle preschnutie
● malé zníženie hrúbky vrstvy pri preschnutí 
● odolný voči chladu a teplu
● pripravený na použitie
● možnosť nanášania stierkou a nástrekom
● odolný voči všetkým na stavbe sa všeobecne vyskytujúcim agre-

sívnym látkam 
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 25

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

389752 94,29 3,143 Sud 30 l 30 l 356 kg  
(18 sudov)

3,7 - 4,9 l/m2

podľa  
zaťaženia389750 42,07 3,824 Vedro 11 l 11 l 321 kg

* V závislosti od poveternostných podmienok, sily vetra, teploty vzduchu  a 
podkladu, ako aj hrúbky vrstvy izolácie sa časové údaje môžu líšiť.

KellerDicht 1-K 
základný náter 1-zložkový

Spritzbar
   

   

 Pri preprave a skladovaní chráňte pred 
mrazom. 

Dvojzložkový synteticky modifikovaný, polystyrénom plnený, 
odolný voči radónu bitúmenový náter pre hrubú vrstvu bez 
obsahu rozpúšťadiel na vytvorenie flexibilnej izolácie stavby s pre-
mostením trhlín, ako aj na horizontálnu medziizoláciu. Aj na utes-
nenie pracovných a styčných škár pri prechode izolácie stavby k 
stavebným dielcom z betónu s vysokým odporom voči prenikaniu 
vody. Ako lepidlo pre ochranné, drenážne a izolačné platne v kon-
takte s pôdou.

● optimálna pevnosť
● odolný voči dažďu: po 5 - 6 hodinách *
● rýchle preschnutie
● malé zníženie hrúbky vrstvy pri preschnutí
● odolný voči chladu a teplu
● možnosť nanášania stierkou a nástrekom
● odolný voči všetkým na stavbe sa všeobecne vyskytujúcim agre-

sívnym látkam 
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 25

Tovar č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

389753 102,47 3,416 Sud 30 l 
tekutá zložka A vrátane práškovej zložky  
B vo vrecku

30 l 391 kg
(18 sudov)

3,5 - 4,6 l/m2

podľa  
zaťaženia

Sopro
Bauchemie GmbH

KellerDicht 2-K 
základný náter 2-zložkový

   

   

Prášková zložka 

priložená vo vnútri

KD 752

KD 754

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.
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* V závislosti od poveternostných podmienok, sily vetra, teploty vzdu-
chu  a podkladu,  
ako aj hrúbky vrstvy izolácie sa časové údaje môžu líšiť.

Jednozložkový bezrozpúšťadlový polystyrénom plnený a poly-
mérmi modifikovaný bitúmenový náter určený na vytvorenie 
pružných hydroizolačných premostení, ako aj na utesnenie podla-
hových platní. Ako lepidlo na ochranné, drenážne a izolačné dosky   
v oblasti styku s pôdou.

● odolný voči dažďu: po cca 7 hodinách*
● na lepenie drenážnych a izolačných platní
● odolný voči chladu a teplu
● pripravený na použitie
● možnosť nanášania špachtľou a nástrekom
● odolný voči všetkým agresívnym látkam vyskytujúcich sa na 

stavbách
● triedy pôsobenia vody W1-E, W3-E a W4-E** podľa EN18 533
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25

Tovar č.  Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

389760 82,51 2,750 Sud 30 l 30 l 356 kg
(18 sudov)

3,9 - 5,1 l/m2

podľa  
zaťaženia

KMB Flex 1-K 
 
bitúmenový izolačný a lepiaci 

náter

Spritzbar
   

   

Pri preprave a skladovaní chráňte pred 
mrazom. 

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový vláknom vystužený a polymérmi 
modifikovaný bitúmenový hrubý náter na výrobu flexibilných hyd-
roizolačných premostení, ako aj na utesnenie podlahových dosiek. 
Tiež na utesnenie pracovných a styčných spojov v prechode 
konštrukčnej hydroizolácie na komponenty z betónu s vysokou 
odolnosťou proti prenikaniu vody. Ako lepidlo na ochranné, 
drenážne a izolačné dosky v oblasti styku s pôdou. 

● optimálna pevnosť
● odolný voči dažďu: po 4 hodinách*
● rýchle preschnutie
● odolný voči chladu a teplu
● možnosť nanášania špachtľou a nástrekom
● odolný voči všetkým agresívnym látkam vyskytujúcich sa na 

stavbách 
● triedy pôsobenia vody W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E**  

podľa EN 18 533
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25

Tovar č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

389762 83,83 2,794 Sud 30 l,  
tekutá zložka A 22kg vrátane práškovej zložky B 8kg

30 kg 540 kg
(18 sudov)

4,2 - 5,6 kg/m2

podľa  
zaťaženia

KMB Flex 2-K  
bitúmenový hrubý náter

   

Spritzbar
   

Sopro
Bauchemie GmbH

Prášková zložka 

priložená vo vnútri

KMB 650

KMB 651
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Pri preprave a skladovaní chráňte pred 
mrazom. 

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

Koncentrát pre základný náter na báze bitúmenovej emulzie 
podľa EN 18195, časť 2 bez obsahu rozpúšťadiel riediteľný 
vodou. 
Ako základný náter na nasiakavé a minerálne podklady pre 
následnú izoláciu so Sopro KellerDicht Super+, Sopro KellerDicht 
1-K, Sopro KellerDicht 2-K, Sopro KMB Flex 1-K a Sopro KMB Flex 
2-K. Zlepšuje priľnavosť k podkladu. Bez horľavých alebo zdraviu 
škodlivých výparov pri spracovaní.

● rýchloschnúci
● musí sa na stavbe zriediť s vodou v pomere 1 : 10
● jednoduché spracovanie 
● na zlepšenie priľnavosti
● možnosť nanášania nástrekom, valčekom alebo štetcom
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 25

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

389751 28,33 5,665 Vedro 5 kg 5 kg 400 kg cca 250 g/m2

riediť (1:10)

KellerDicht- 
Grundierung
bitúmenová základná penetrácia
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Jednozložkový rýchloschnúci hotový bitúmenový základný 
náter bez obsahu rozpúšťadiel ako príprava podkladu na 
následné spracovanie bitúmenových, strešných a zváraných 
pásov. Vhodný aj ako primárny náter na vylepšenie priľnavosti  
pre následné nanesenie Sopro BitumenSpachtel, Sopro Bitumen-
KaltKleber a Sopro BitumenDachLack. Mimoriadne vhodný na staré 
bitúmenové nátery a izolačné pásy, rovnako aj na betón, plne a 
lícujúco vyškárované murivo a omietku.

● doba schnutia: cca 15 minút
● na zlepšenie priľnavosti
● možnosť spracovania za studena
● pripravený na použitie
● jednoduché spracovanie
● možnosť nanášania štetcom, valčekom a nástrekom
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, riadok 25

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

398758 72,49 2,900 Kanister 25 l 25 l 600 kg 100 - 150 ml/m2

398760 32,05 3,205 Kanister 10 l 10 l 600 kg

398765 19,36 3,872 Kanister 5 l 5 l 480 kg

Bitumen-Voranstrich 
bitúmenový prípravný náter 
bez rozpúšťadiel

   

   

NOVÉ

KDG 751

BVA 759
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Vysoko elastický škárovací a tesniaci tmel pre spracovanie za horúca, 
z bitúmenu modifikovaného polymérmi, po vychladnutí okamžite 
zaťažiteľný a neprepúšťajúci vodu. Sopro VAM 830 slúži na vypĺňa-
nie škár vo vodorovnej oblasti, napr. pri budovaní záhrad a ciest.  
Na izoláciu stavby proti pôdnej vlhkosti (kapilárna, viazaná voda) a 
nehromadiacej sa priesakovej vode.

● bitúmen pre spracovanie za horúca
● dobrá odolnosť voči chemikáliám
● ekologické – bez obsahu rozpúšťadiel

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

389769 61,02 6,102 Kartón 10 kg 10 kg 480 kg cca 3 kg/m2  
s povrchovou vrstvou

Cementová  tesniaca stierka na vytvorenie vodu neprepúšťajú-
cich náterov proti netlačiacej povrchovej a priesakovej vode  
na murive, plochách z betónu a omietky. 
Pri novostavbách a starých stavbách, pozemných a inžinierskych 
stavbách, ako aj pre nádrže s úžitkovou vodou do hĺbky vody 5 m.

● v interiéri a exteriéri
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230576 14,70 2,940 Kartón 5 kg 5 kg 660 kg 3 - 6 kg/m2 podľa  
aplikácie a zaťaženia

DichtSchlämme 
tesniaca stierka

   

   

Verguss- und  
Abdichtmasse 
škárovací a tesniaci tmel

   

   

DS 422

VAM 830

76 Stavebné produkty

1. Bitúmenové a stavebné izolácie
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2. Potery · Pojivá · Živice

Suchá hotová zmes synteticky zušľachtená na mimoriadne ekono-
mické vytváranie rýchlotvrdnúcich cementových poterov  
s možnosťou skorého pokladania. Dosahuje triedu akosti 
CT C35 F5 podľa EN 13 813 po 7 dňoch, triedu akosti CT C40 F6 po 28 
dňoch. Nie je potrebné dodatočné pridávanie piesku. Vhodné pre 
vyhrievané, kompozitné, plávajúce potery a potery na deliacej vrs-
tve. Obzvlášť pre časovo úsporné, resp. termínované práce  
s potermi.

● zrelosť na pokladanie: možnosť pokladania dlaždíc po cca 24 
hod., pri veľmi hutných krytinách ako linoleum, PVC a pod., ako 
aj drevených krytinách a parketách so zvyškovou vlhkosťou ≤ 2,0 
CM % (nevyhrievané).

● v interiéri a exteriéri 
● čas na spracovanie: 40 - 60 minút
● pochôdznosť: po cca 12 hodinách 
● vysoká ochrana pred spätným prevlhčením
● hrúbka vrstvy: 12 - 100 mm
● vhodné pre podlahové kúrenie
● funkčné vyhrievanie: po 3 dňoch
● možnosť prečerpávania
● zrnitosť: 0 - 4 mm
● vhodná izolačná páska Sopro
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230521 13,20 0,528 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 18 kg/m²
na 1 cm hrúbky vrstvy

230522 10,22 2,044 Kartón 5 kg 5 kg 660 kg

Rapidur® M5
SchnellEstrichMörtel 
rýchlotvrdnúci poter

SE4
CTC40 F6

   

Hoher Schutz 
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Hotový namiešaný 

poter

Hotový poter synteticky zušľachtený so špeciálnym trojitým sys-
témom pojív na vytváranie rýchlotvrdnúcich cementových mált 
bez zmršťovania (tvorovo stálych) s možnosťou skorého pokla-
dania. Dosahuje triedu akosti CT C40 F6 podľa EN 13 813 už po 24 
hodinách, triedu akosti CT C50 F7 po 28 dňoch. Nie je potrebné 
dodatočné pridávanie piesku. Vhodné pre vyhrievané, kompo-
zitné, plávajúce potery a pre potery na deliacej vrstve. Obzvlášť pre 
časovo úsporné, resp. termínované práce s potermi.

● zrelosť na pokladanie: možnosť pokladania dlaždíc po cca 4 
hod., pri veľmi hutných krytinách ako linoleum, PVC a pod., 
ako aj drevených krytinách a parketách so zvyškovou vlh-
kosťou ≤ 2,0 CM % (nevyhrievané).

● nie je potrebné dodatočné pridávanie piesku
● v interiéri a exteriéri
● čas na spracovanie: 20 - 30 minút
● pochôdznosť: po cca 2 hodinách 
● hrúbka vrstvy: 12 - 80 mm
● vysoká ochrana pred spätným prevlhčením
● vhodné pre podlahové kúrenie
● veľmi rýchly postup stavebných prác
● možnosť prečerpávania
● extra nízke zmršťovanie
● funkčné vyhrievanie: po 1 dni
● zrnitosť: 0 - 4 mm
● vhodné aj ako malta pre stĺpy na plot 
● vhodná izolačná páska Sopro
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Rapidur® M1
SchnellEstrichMörtel 
rýchlotvrdnúci poter

EN 13 813

G
ep

rüft nach

CT-C50-F7-SE1
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Schwindarm

S
chwindarm

Hohe Belast-
barkeit

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

230520 18,68 0,747 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 18 kg/m²
na 1 cm hrúbky vrstvy

Hotový namiešaný 

poter

Rapidur® M1

Rapidur® M5



Synteticky zušľachtené špeciálne pojivo na vytváranie rýchlotvrd-
núcich vysoko pevných cementových poterov s možnosťou sko-
rého pokladania. Vhodné pre vyhrievané, kompozitné, plávajúce 
potery a potery na deliacej vrstve. Obzvlášť pre časovo úsporné, 
resp. termínované práce s potermi. Priamo na stavbe sa mieša  
s poterovým hrubým pieskom 0- 8 mm. 

● zrelosť na pokladanie: po cca 12 hodinách pri následnom 
pokladaní dlaždíc, pri veľmi hutných krytinách, ako linoleum, 
PVC a pod., ako aj drevených krytinách a parketách so zvyškovou 
vlhkosťou ≤ 2,0 CM % (nevyhrievané).

● v interiéri a exteriéri 
● čas na spracovanie: cca 2 hodiny 
● pochôdznosť: po 6 - 10 hodinách 
● vysoká ochrana pred spätným prevlhčením
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
● vhodné pre podlahové kúrenie
● možnosť prečerpávania
● funkčné vyhrievanie: po cca 3 dňoch

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

250206 22,77 1,139 Papierové vrece 20 kg 20 kg 840 kg cca 3,0 kg/m²
na 1 cm hrúbky vrstvy

Rapidur® B5
SchnellEstrichBinder 
rýchloväzné pojivo pre potery

EN 13 813
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CT-C30-F7-SE4
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Hohe Belast-

barkeit

Pojivo

Rapidur® B5

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.78 Stavebné produkty
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Synteticky zušľachtené špeciálne pojivo na vytváranie rýchlotvrd-
núcich, vysoko pevných cementových poterov s možnosťou sko-
rého pokladania. Vhodné pre vyhrievané, kompozitné, plávajúce 
potery a potery na deliacej vrstve. Obzvlášť pre časovo úsporné, 
resp. termínované práce s potermi. Priamo na stavbe sa mieša  
s poterovým hrubým pieskom 0 -8 mm. 

● zrelosť na pokladanie: po cca 12 hodinách pri následnom 
pokladaní dlaždíc, pri veľmi hutných krytinách ako linoleum, 
PVC a pod., ako aj drevených krytinách a parketách so zvyškovou 
vlhkosťou ≤ 2,0 CM % (nevyhrievané).

● v interiéri a exteriéri 
● čas na spracovanie: cca 60 minút
● pochôdznosť: po cca 3 hodinách 
● vysoká ochrana pred spätným prevlhčením
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
● vhodné pre podlahové kúrenie
● možnosť prečerpávania
● funkčné vyhrievanie: po 3 dňoch

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

250202 33,49 1,674 Papierové vrece 20 kg 20 kg 840 kg cca 3,5 kg/m²
na 1 cm hrúbky vrstvy

Rapidur® B1
SchnellEstrichBinder 
rýchloväzné pojivo pre potery

EN 13 813
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CT-C30-F7-SE1
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Pojivo

Rapidur® B1
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Hydraulicky veľmi rýchlotvrdnúce špeciálne pojivo s kryštalic-
kým naviazaním vody pre vytvorenie vyrovnávacích násypov 
pod potermi pre tepelnú a zvukovú izoláciu. Na stavbe sa mieša 
s polystyrénovým (EPS) granulátom a vodou.

● čas na spracovanie: cca 2 hodiny 
● po cca 5 dňoch sa môže natiahnuť poter
● so skúšobným certifikátom
● hrúbka vrstvy minimálne 4 cm

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

250215 12,72 0,636 Papierové vrece 20 kg 840 kg 840 kg 80 - 100 kg/m³

Rapidur® S5
polystyrénové rýchloväzné pojivo

   

   
Hoher Schutz 

g
e

g
e

n
 R

ückdurchfe

u
ch

tu
n

g

79

2. Potery · Pojivá · Živice

Suchá hotová zmes so špeciálnymi pojivami a aditívami na vytvára-
nie rýchlotvrdnúcich cementových poterov so skorou zrelosťou 
na pokladanie. Trieda akosti CT C25 F5 podľa EN 13813. Vhodné 
pre vyhrievané, kompozitné potery, ako aj potery na deliacich a 
izolačných vrstvách. Na následné pokladanie krytín na podlahy 
každého druhu, ako krytiny keramické, z prírodného kameňa, tex-
tilné a elastické. Možnosť použitia aj ako priamo využiteľná plocha, 
napr. v pivniciach. Možnosť brúsenia. Veľmi dobré vlastnosti pri 
spracovaní a stuhnutej malty vďaka technológii Mikrodur®. 
Obzvlášť pre časovo úsporné termínované práce s poterom.

● zrelosť na pokladanie: po cca 24 hodinách
● na podlahy, v interiéri
● samotečúce
● veľmi dobré vlastnosti pri spracovaní a priebehu
● rovinný povrch, optimálne pre veľké formáty
● ideálne na renovácie a sanácie
● hrúbka vrstvy v kompozícii: 20 - 70 mm
● hrúbka vrstvy na deliacej vrstve: 35 - 70 mm
● hrúbka vrstvy na izolácii: 35* - 70 mm
● pre množstvo vykurovacích systémov v tenkej vrstve
● čas na spracovanie: 60 - 90 minút
● pochôdznosť: po cca 3 hodinách 
● vysoká ochrana pred spätným prevlhčením
● vhodné pre podlahové kúrenie
● možnosť prečerpávania, efektívne aj na veľkých stavbách
● funkčné vyhrievanie: po cca 1 dni
● zrnitosť: 0 - 4 mm
● vhodná okrajová izolačná páska Sopro
● nízky obsah chromitanov Vyhláška (ES) č. 1907/2006, príloha XVII 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289678 25,70 1,028 Papierové vrece 25 kg 1 000 kg 1 000 kg 19 - 20 kg/m²
na 1 cm hrúbky vrstvy

Rapidur® FE
liaty poter
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Rapidur® FE

Rapidur® S5



Cementové špeciálne pojivo s obsahom trasu na vytváranie 
malty pre hrubé lôžko, usádzanie a s jednou veľkosťou zrna. 
Vytvára krémovú, dobre spracovateľnú, veľmi odolnú a hustú maltu 
pre oblasť exteriérov a interiérov, obzvlášť na pokladanie citlivých 
obkladov z prírodného kameňa, ohrozených zmenou sfarbenia. 
Pre keramické podlahové krytiny a platne, ako aj Cotto a umelý 
kameň. S vysokým podielom trasu pre výrazné zníženie rizika vápen-
ného vykvetania a zmien sfarbenia. Pre ešte lepší drenážny účinok, 
ako aj spoľahlivé odvádzanie vniknutej vody odporúčame zabudova-
nie drenážnej rohože Sopro. Priamo na stavbe sa môže zmiešať  
s pieskom (zrnitosť 0 4 mm) alebo poterovým pieskom (zrnitosť 0 8 
mm). Vytváranie drenážnej malty je možné s ušľachtilou drvinou  
s veľkosťou zrna 2 5 mm, 5 8 mm alebo 8 12 mm, ako aj s preosiatymi 
okrúhlymi zrnkami 4-8 mm.  
Vhodné aj na vytváranie cementových mált pre hrubé lôžko a na 
usádzanie v spojení so Sopro EpoxiEstrichKorn, ako aj drenáž-
nych mált v spojení so Sopro DrainageEstrichKorn (pozri strana 
97). 

● v interiéri a exteriéri
● pre hrúbky maltového lôžka od 15 mm
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, úroveň 8

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

350422 11,66 0,583 Papierové vrece 20 kg 840 kg 840 kg

TrassBinder 
pojivo s trasom

EN 13 813
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CT-C35-F5
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CT-C20-F3

original

natür l ich

Trass

   

 * Zmiešavací pomer: 1 : 4 
  (20 kg TrassBinder : 80 kg
  Epoxi EstrichKorn)

 ** Zmiešavací pomer: 1 : 4 
  (20 kg TrassBinder : 80 kg 
  Drainage EstrichKorn)

* **

Bindemittel
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Suchá hotová malta s trasovým cementom na pokladanie obkla-
dov z prírodného kameňa, dlažby a panelov, ako aj dlaždíc  
v oblasti exteriéru. Vďaka mimoriadnej krivke zrnitosti sa dosiahne 
maltové lôžko s vysokou priepustnosťou vody, ktoré má takmer 
kapilárne účinky. Zabráni sa tak spoľahlivo škodám, spôsobeným 
vodou, ako napr. vykvetanie a zničenie. Skúšky podľa CT-C25-F4 
EN13813 Trass štruktúry pôsobením mrazu, na balkónoch a tera-
sách, schodiskách, podestoch a iných vonkajších plochách. Dre-
nážny účinok sa zvýši zabudovaním drenážnej rohože Sopro DRM 
653 (pozri strana 73). Obkladové stavebné materiály sa pokladajú  
s použitím hmoty Sopro HaftSchlämme Flex metódou „čerstvé  
na čerstvé“.

● zrelosť na pokladanie: po cca 3 dňoch
● použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
● pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 25 N/mm²
● pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch: cca 4 N/mm²
● veľmi vysoká priepustnosť vody
● veľmi dobré vlastnosti pri spracovaní; možnosť prečerpávania
● na pokladanie do maltového lôžka od hrúbky vrstvy 2 cm 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

250024 10,42 0,417 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 16 kg/m²
na 1 cm hrúbky vrstvy

DrainageMörtel 
drenážna malta

G
ep

rüft nach

EN
13 813

CT-C25-F4

   

original

natür l ich

Trass

   

DM 610

TRB 421
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Pri preprave a skladovaní chráňte pred 
mrazom.

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

Dvojzložková  pigmentovaná rýchlotvrdnúca malta na báze 
reaktívnej epoxidovej živice bez obsahu rozpúšťadiel. Maxi-
málna pevnosť pri otere, v tlaku, v ťahu ohybom a odtrhová pev-
nosť. Obzvlášť na vytváranie tenkých vrstiev tmelu v kompozícii a  
na deliacej vrstve, ako aj spádovej stierky s veľkými rozdielmi  
v hrúbke. Ako renovačná malta vhodná na rýchle opravy plôch 
stien a podláh.

● zrelosť na pokladanie: po cca 24 hodinách 
● tepelne odolná
● dosahuje SR-C60-F15 už po 3 dňoch
● v interiéri a exteriéri*, na steny a podlahy
● čas na spracovanie: cca 60 minút
● pochôdznosť: po 12 - 24 hodinách 
● GISCODE RE1

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

350771 202,78 8,111 Vedro 25 kg 25 kg 675 kg cca 1,7 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

350772 86,01 8,601 Vedro 10 kg 10 kg 420 kg

EpoxiMörtel 
 
2-zložkový pigmentovaný 

rýchlotvrdnúci plastbetón 

EN 13 813

G
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SR-C60-F15

   

Schwindarm

Schwindarm

Hohe Belast-

barkeit    

* Pre použitie vo vonkajšej oblasti vyhľada-
jte technické poradenstvo.

Vysoko kvalitný šedý portlandský cement triedy CEM II A S 52,5 N 
pre betónovacie práce najrozličnejšieho typu, ako aj na vytváranie 
omietok a mált.

● šedý portlandský cement triedy CEM II A S 52,5 N
● veľmi vysoká skorá a konečná pevnosť 
● nízky obsah chromitanov

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

389764 9,30 1,806 Kartón 5 kg 5 kg 660 kg

Vysoko kvalitný biely portlandský cement triedy CEM I 52,5 R  
pre betónovacie práce najrozličnejšieho typu, ako ja na vytváranie 
omietok a mált.

● biely portlandský cement triedy CEM I 52,5 R
● veľmi vysoká skorá a konečná pevnosť 
● nízky obsah chromitanov

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

389763 10,17 1,974 Kartón 5 kg 5 kg 660 kg

GrauZement 
šedý cement

   

WeissZement 
biely cement

   

GZ 190

WZ 100

EE 771
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Sopro EpoxiEstrichKorn so špeciálne odstupňovanou krivkou zrni-
tosti vytvára v spojení so stavebnou živicou Sopro rýchlotvrdnúcu 
maltu zo syntetickej živice so skorou zrelosťou na pokladanie triedy 
akosti SR C25 F7 podľa normy EN 13813. Skúšky podľa SR-C25-F7 
EN13813. Vysoká pevnosť pri otere, v tlaku, v ťahu ohybom a odtr-
hová pevnosť. Pre tenké vyrovnávacie vrstvy v kompozícii a na 
deliacej vrstve, ako aj pre plávajúce pokladanie. Ideálne  
pri renovačných prácach. Vhodné aj na vytváranie malty pre hrubé 
lôžko a pokladanie v spojení so Sopro TrassBinder (pozri strana 99).

● mimoriadne ekonomický pomer zmiešania: 
25 kg Sopro EpoxiEstrichKorn : 1 kg Sopro BauHarz

● vysoká mechanická a tepelná odolnosť
● trieda akosti SR-C25-F7 už po 3 dňoch *
● čas na spracovanie: cca 1 hodina
● pochôdznosť: po cca 8 hodinách
● zrelosť na pokladanie: po cca 24 hodinách  
● sušenie žiarom
● tuhnutie bez vody
● v interiéri a exteriéri 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

350871 24,32 0,973 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 17 kg/m²
na 1 cm hrúbky vrstvy

* V spojení so Sopro BauHarz.

EpoxiEstrichKorn 
epoxidový poter zrnitý

EN 13 813

G

ep
rüft nach

SR-C25-F7

   

Sc
hwindarm

S
chwindarm

   

* *

Dvojzložková stavebná živica na báze epoxidovej živice. Ako zák-
ladný a penetračný náter na všetky hladké povrchy. Na vytváranie 
voči opotrebeniu vysoko odolných a voči chemikáliám odolných 
mált na betónových podlahách a cementových poteroch. 
Pre priemyselné podlahy a podlahy v halách, dielne, ako aj 
priestory s vysokým mechanickým a chemickým zaťažením.  
Na vytváranie vodu prepúšťajúcich mált s jednou veľkosťou zŕn  
pre pokladanie mostových obrubníkov. Na opravy podláh a staveb-
ných dielcov z betónu. Na vytváranie liatych škárovacích hmôt  
s narúšaním kapilár pri stavbách plavární. 
V závislosti od prípadu použitia možnosť zmiešania s kremičitým 
pieskom Sopro (pozri strana 67). Na vytváranie tenkných vrstiev 
malty zo syntetickej živice alebo drenážnej malty v spojení  
so Sopro EpoxiEstrichKorn, resp. Sopro DrainageEstrichKorn.

● na steny a podlahy
● v interiéri a exteriéri
● čas na spracovanie (ako stavebná živica): cca 50 minút
● pochôdznosť (ako stavebná živica): po cca 12 hodinách 
● GISCODE RE1

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

389871 107,33 21,462 Vedro (kombinované balenie) 5 kg 5 kg 225 kg cca 300 g/m²  
ako penetrácia

cca 200 g/m²/mm  
ako živicová malta

389872 34,17 34,165 Plechovka (6 kusov v kartóne) 1 kg 1 kg 240 kg

BauHarz 
 
2-zložková epoxidová  

stavebná živica

Spritzbar
   

   

BH 869

EEK 871
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Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.
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Dvojzložkový ochranný náter z epoxidovej živice na báze špeci-
álneho pigmentovaného systému stavebnej živice. Na ochranu 
cementových podkladov, ako napr. poterové a betónové plochy, 
ako aj priamo využiteľné plochy, vytvorené z liateho poteru 
Rapidur® FE (pozri strana 95) a Sopro FS 15® plus (pozri strana 51), 
proti mechanickému a chemickému zaťaženiu. Tuhne na ochrannú 
povrchovú vrstvu, neprepúšťajúcu vodnú paru. Preto je vhodný 
aj ako doplnkové ošetrenie nevyzretých poterov.

● použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
● vysoká odolnosť voči oteru
● bez obsahu rozpúšťadiel
● odolný voči chemikáliám
● môže sa nanášať nástrekom, štetcom alebo valčekom 
● pre protišmykové povrchy posypte hrubým kremičitým pieskom 

Sopro QS 511

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289513 86,84 21,710 Vedro (zložka A) 4 kg 5 kg
(4 + 1 kg)

300 kg 300 - 400 g/m²  
minimálne 2 vrstvy 

289514 21,73 21,733 Fľaša (zložka B) 1 kg

Pri preprave a skladovaní chráňte pred 
mrazom.

SoproDur® HF-L 
epoxidový vysokopevný náter

Spritzbar
   

   

* * Z technických dôvodov sa môžu farebné  
odtiene v tlači líšiť od vytvrdeného materiálu.

steingrau RAL 7030**

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

Sopro DrainageEstrichKorn vytvára v spojení so Sopro BauHarz 
drenážnu maltu zo syntetickej živice s triedou akosti SR C20 F6 
Podľa normy EN 13813.  
Na vytvorenie tenkej vrstvy lôžka drenážnej malty na následné 
pokladanie keramických obkladov, platní z umelého a prírodného 
kameňa. Na vytváranie vodu prepúšťajúceho maltového lôžka 
bez vykvetania. Drenážny účinok sa výrazne zvýši zabudovaním 
drenážnej rohože Sopro (pozri strana 73). Ideálne pri renovačných 
prácach s nízkymi konštrukčnými výškami. Veľmi dobré vlastnosti 
pri spracovaní, ideálne na použitie v oblasti exteriéru. Vhodné 
tiež aj na vytváranie drenážnej malty v spojení so Sopro TrassBin-
der (pozri strana 99).  

● mimoriadne ekonomický pomer zmiešania:  
25 kg Sopro DrainageEstrichKorn : 1 kg Sopro BauHarz

● trieda akosti SR-C20-F6 už po 7 dňoch *
● čas na spracovanie: cca 100 minút
● pochôdznosť/ zrelosť na pokladanie: po cca 12 hodinách
● sušenie žiarom
● tuhnutie bez vody
● v interiéri a exteriéri 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

350872 13,10 0,524 Plastové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 16 kg/m²
na 1 cm hrúbky vrstvy

DrainageEstrichKorn 
drenážny piesok zrno 1,5 - 3,2 mm

E
N 13 813

G

ep
rüft nach

   

 

SR-C20-F6

   

Schwindarm

S
chwindarm

   

* *

* V spojení so Sopro BauHarz.

DEK 872

SoproDur® HF-L
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 Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Dvojzložková tekutá polyesterová živica na silné uzatváranie 
trhlín v poteroch a na vytváranie malty na báze reaktívnej živice  
na menšie opravy.

● v interiéri a exteriéri 
● na podlahy
● veľmi rýchlotvrdnúca
● odolná voči vode a poveternostným vplyvom
● vysoká mechanická pevnosť
● dobrá priľnavosť na betóne a oceli

s 10 svorkami 

RissHarz 
 
rýchlotvrdnúca malta  

na opravu poterov

   

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

298646 72,92 12,153 Kartón (6 plechoviek à 508 g) 3.048 g 1 kartón
(6 x 508 g)

304,8 kg
(100 kartónov)

cca 1,0 kg/dm3

E- sklenené vlákna s dĺžkou 6 mm a 2 400 tex nekonečným vlák-
nom na zlepšenie poteru pomocou odľahčenia v etape nastavenia 
a minimalizácia rizika skorých trhlín pri zmršťovaní. Vhodné pre 
všetky typy cementových poterov. Na stavenisku sa pridáva do 
suchej zmesi (poterový piesok so stierkovým pojivom alebo 
dokončovacou stierkovou maltou).

● jednoduché nanášanie bez hrudiek
● neprechádza na povrch
● žiadna zmena požiadaviek na vodu a vlastnosti spracovania
● praktické dávkovanie vďaka praktickým vrecúškam

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

398648 210,26 10,513 Kartón 20 kg
(20 vreciek à 1 kg)

20 kg 900 kg 0,75 - 1 kg/m³ poteru

Estrichglasfaser
sklená fáza do poterov 
6 mm

   

   

Nerezové spony na uzavretie trhlín a spojov poteru. 

● 70 x 6 mm
● na spevnenie trhlín a spojov poteru
● vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej oceli

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

298651 13,39 Kartón (200 kusov) 1 ks

298652 126,69 Kartón (10 vreciek à 200 kusov) 1 ks

Estrichklammern
nerezové spony pre potery 
70 x 6 mm

   

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

RH 646

SOLID
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Cementový mimoriadne pevný šedý rýchlotvrdnúci tmel  
s jemnou zrnitosťou na vyhladzovanie, vylepšovanie a poťaho-
vanie plôch stien a stropov z fasádneho betónu, betónových hoto-
vých dielcov a cementovej omietky, ako aj na uzatváranie jemných 
trhlín a pórov v betónových povrchoch.

● hrúbka vrstvy: 1 - 5 mm
● na podlahy, steny a stropy
● v interiéri a exteriéri
● odolný voči vode a poveternostným vplyvom
● vynikajúca pevnosť
● možnosť natiahnutia aj najtenších vrstiev
● čas na spracovanie: 20 - 30 minút
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

BetonSpachtel 
stierka na betón

   

   

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

350467 45,34 1,814 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,3 kg/m2  
na 1 mm hrúbky vrstvy

Rýchlotvrdnúca biela cementová pevná stierka pre univerzálne 
vylepšovanie, vypĺňanie, tmelenie, vyhladzovanie, formovanie a 
modelovanie v oblasti interiéru a exteriéru. Ideálna pre práce  
v oblasti renovácií a sanácie.

● hrúbka vrstvy: 1 - 10 mm
● odolná voči vode a teplotám
● na podlahy, steny a stropy
● v interiéri a exteriéri
● čas na spracovanie: 30 - 45 minút
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289941 13,48 2,697 Vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg cca 1,2 kg/m2

na 1 mm hrúbky vrstvy

UniversalSpachtel Weiss 
univerzálna biela stierka

   

   

BS 467

USW 941
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Hydraulicky tuhnúca biela interiérová omietka podľa normy 
ÖNORM EN 998-1, CR, CS I, W0. Na vytváranie plôch z jemnej 
omietky s vysokou priepustnosťou vodnej pary.

● zrnitosť 0 - 1 mm
● pevnosť v tlaku: cca 1,3 N/mm2

● reguluje vlhkosť
● hrúbky vrstvy: 3 - 6 mm

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

310111 weiß 12,05 0,482 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

Feinputz 
jemná omietka

   

   

Hydraulicky tuhnúca prírodná biela omietka s pravým trasom 
podľa normy ÖNORM EN 998-1, CR, CS I, W1. Na vytváranie 
plôch z jemnej omietky s vysokou priepustnosťou vodnej pary.

● zrnitosť 0 - 1 mm
● pevnosť v tlaku: cca 1,4 N/mm2

● odpudzuje vodu
● hrúbky vrstvy: 3 - 6 mm
● v interiéri a exteriéri 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

310110 weiß 13,04 0,522 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

310112 9,25 1,850 Kartón 5 kg 5 kg 660 kg

Universalputz mit Trass 
 
univerzálna omietka s trasom

original

natür l ich

Trass

   

   

BioKalk

BioKalk
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Hydraulická suchá hotová malta s pravým trasom, malta na 
omietky podľa normy ÖNORM EN 998-1, GP, CS II, W0, murova-
cia malta podľa normy ÖNORM EN 998-2, M 3, malta na reštau-
rovanie, špeciálne na sanáciu starých domov.

● zrnitosť 0 - 2 mm
● spracovanie ručne a strojovo
● v interiéri a exteriéri

Hydraulická suchá hotová malta s pravým trasom, malta na 
omietky podľa normy ÖNORM EN 998-1, GP, CS IV, W0, predovšet-
kým v oblasti pivníc a soklov; murovacia malta podľa normy 
ÖNORM EN 998-2, M 10, malta na pokladanie do hrubého lôžka 
pre prírodný kameň, platne a dlaždice.

● zrnitosť 0 - 3 mm
● spracovanie ručne a strojovo
● v interiéri a exteriéri

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

350022 14,21 0,569 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 050 kg 1 papierové vrece  
na cca17 l hotovej malty

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

350023 14,36 0,574 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 050 kg 1 papierové vrece  
na cca17 l hotovej malty

TrassZementMörtel 
cementová malta s trasom

Staub-

reduzier t

   

   

�������

����

TrassKalkMörtel 
vápenná malta s trasom 

Staub-

reduzier t

  

   

�������

����

TKM 887

TZM 870
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Hydraulická hotová malta s pridaním syntetiky na lepenie a tmele-
nie polystyrénových izolačných dosiek.

● ľahké spracovanie
● prepúšťa vodnú paru
● v interiéri a exteriéri

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

389700 grau 13,65 0,546 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

KlebeSpachtel 
lepiaca a stierkovacia malta

   

   

Šedá hydraulická malta na režné murivo s pravým trasom 
podľa normy ÖNORM EN 998-2, M 5 na súčasné zamurovanie a 
škárovanie zvonivkových tehál, s ktorými sa vytvára predmurované 
režné murivo, murivo, stĺpy, ohrady a pod.

● zrnitosť 0 - 2 mm
● v interiéri a exteriéri
● spracovanie ručne a strojovo
● upozorňujeme na náš špeciálny servis farieb! 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

350514 hellgrau 12,51 0,501 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg pri hrúbke steny 12 cm  
cca 40 kg/m²

330512 515,00 515,000 Voľné (v sile) 1 to od 12  

KlinkerMörtel Trass 
malta s trasom pre režné murivo

original

natür l ich

Trass
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Biela, hydraulicky spevňujúca hotová malta na lepenie a plnenie 
stavebných produktovn v tenkej vrstve. Na pokládku keramických 
obkladačiek a dosiek na kameninu a kameninu na steny a podlahy, 
obkladanie pórobetónových tvárnic (napr. Ytong®), lepenie 
ľahkých stavebných dosiek, vyplňovanie stenových a stropných 
povrchov omietky alebo betónu, vytváranie lepiacich mostov a 
pod.

● biela tenkovrstvová malta
● vysoká schopnosť zadržania vody
● hrúbka vrstvy 1 - 5 mm
● v interiéri a exteriéri
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

330460 weiß 23,12 0,925 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,2 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

BauKleber weiss
stavebné lepidlo M10

M10

EN
 12004

 E
N  998-2

C1T 

   

   

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

KMT 402

BauKleber weiss

KlebeSpachtel
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Cementová, veľmi rýchlo tuhnúca montážna malta bez obsahu 
chloridov, ktorá už po veľmi krátkom čase dosahuje vysokú pev-
nosť v ťahu ohybom a v tlaku. Nízky obsah chromitanov podľa 
Vyhlášky (ES) č.1907/2006, príloha XVII.

● veľmi rýchlo vytvrdzuje
● antikorózne 
● veľmi vysoká pevnosť
● žiadne praskanie
● vodoodolné

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

350058 19,57 1,305 Vedro 15 kg 15 kg 495 kg

BlitzZement 
rýchloschnúci cement

   

Cementová, rýchlo tuhnúca montážna malta. Pre rýchlu inštalá-
ciu kotiev, hygienických predmetov, háčikov a hmoždiniek. Tiež ako 
akceleračná prísada pri nastavovaní obrubníkov.

●  v interiéri a exteriéri
●  vodotesné
●  inhibítor korózie
●  s vysokou pevnosťou
●  doba spracovania: cca 3 - 5 minút
●  nehorľavý stavebný materiál podľa 4102-1
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

289256 27,85 1,857 Vedro 15 kg 15 kg 495 kg

289255 10,08 2,017 Vedro   5 kg 5 kg 360 kg

289254 4,13 4,130 Vedro 1 kg (16 ks v kartóne) 16 kg 480 kg

Racofix® 8700
rýchla montážna malta

   

Racofix® 8700

BlitzZement
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5. Rýchloschnúci cement a stavebný silikón



Silikónový tesniaci tmel a lepidlo na priame použitie. Univerzálny  
v stavebníctve pre lepenie betónových tvárnic a plotových systé-
mov, pre elastické vyplňovanie spojov a pohybových spojov v inte-
riéri aj exteriéri, medzi prefabrikovanými stenami, vo fasádnych 
konštrukciách, pre parapety, fólie, zasklenia, svetlíky, kovové 
konštrukcie, drevostavby, opravy a renovácie.

●  na lepenie betónových tvárnic a oplotení
●  všestranný v stavebníctve
●  v interiéri a exteriéri
●  zodolné voči poveternostným vplyvom, starnutiu a UV žiareniu
●  spracovateľné na vlhkých podkladoch
●  nie je korozívny pre kovy
● vysoká elasticita

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

238718 10,45 10,450 Kartuša 310 ml
(20 kusov v kartóne)

20 ks 310 ml na 
cca 3,1 m škáry
(10 x 10 mm)

BauSilicon  
 
stavebný silikón  

mliečny/ transaprentný

   

   

Hydraulicky rýchlo tvrdnúca malta, do 5 minút, antikorózna, bez 
prasklín.

●  doba spracovania: cca 5 minút
● v interiéri a exteriéri

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM Váha palety Spotreba

350049 39,75 1,590 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg

SchnellFestMörtel 
rýchla, pevná malta

   

SchnellFestMörtel

BauSilicon

NOVÉ
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GaLaBau - záhradné stavby

Ga
La

Ba
u



Šedá cementová flexibilná malta pre stredne hrubé lôžko  
s obsahom trasu, na pokladanie dlažby a platní z umelého a 
opracovaného kameňa.

● hrúbka maltového lôžka 5 - 20 mm
● v interiéri a exteriéri 
● pridanie syntetickej živice
● čas na spracovanie: cca 3 hodiny 
● pochôdznosť: po cca 24 hodinách 
● s pravým trasom
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

230103 grau 23,62 0,945 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

SteinKleber grau 
 
flexibilné šedé lepidlo na kameň

original

natür l ich

Trass

   

   

Biela cementová rýchlotvrdnúca flexibilná malta pre hrúbku 
maltového lôžka 5 až 15 mm na pokladanie a lepenie rovnomerne 
hrubých platní z opracovaného kameňa, Solnhofského prírodného 
kameňa, jurského mramoru, dlaždíc z prírodného kameňa, aj v ob-
lasti pod vodou. Veľmi vysoké zabezpečenie  
pred zmenou sfarbenia vďaka 4-násobnému zabezpečeniu TRAS – 
BIELA – RÝCHLA – FLEXIBILNÁ.  

● v interiéri a exteriéri 
● s pravým trasom
● pre podlahové kúrenie bez dodatočného zušľachtenia 
● čas na spracovanie: cca 1,5 hodiny 
● pochôdznosť: po cca 1 dni 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

230105 36,64 1,465 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm hrúbky vrstvy

SteinKleber weiss flexibel 
 
flexibilné biele lepidlo na kameň

original
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SteinKleber weiss

SteinKleber grau

*
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Dvojzložková škárovacia hmota z epoxidovej živice, emulgova-
teľná vodou, pre obklady z dlažby a prírodného kameňa v oblas-
tiach s miernym až stredným namáhaním, ako napr. pešie zóny, 
zariadenia na parkovanie, vnútroblokové komunikácie, premávka 
osobných automobilov (do 3 t) a parkoviská.

● šírka škár od 5 mm
● vhodná pre kategórie použitia N1 a N2 podľa ZTV stavby chod-

níkov (2013) ako aj VBK 1 a VBK 2 DNV „dlažba ” (2014)
● možnosť drenáže
● odolná voči zametacím strojom a vysokotlakovým čističom 
● vo forme suspenzie
● jednoduché spracovanie 
● čas na spracovanie: cca 45 minút
● odolná voči mrazu a rozmrazovacej soli
● trvalo uzavretý rovný povrch bez burinového porastu 
● jednotný vzhľad obkladu 

Pri preprave a skladovaní  
chráňte pred mrazom.

* Z technických dôvodov sa môžu odtiene uvedené  
v tlači líšiť od vytvrdeného materiálu.

pflastergrau 13 sand 36

EpoxiPflasterFuge 2-K farba 
škár* 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

334594 594 pflastergrau 13 127,19 5,088 Vedro 25 kg 25 kg 600 kg pozri tabuľku
v programe

334595 595 sand 36

EpoxiPflasterFuge 2-K 
2-zložková škárovacia hmota
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Optimales

Wasserableitungs-

vermögen

Optimales

Wasserableitungs-

vermögen

Suchá hotová cementová hmota s trasom pre škárovanie dlažby a 
dlažobných platní z betónu alebo prírodného kameňa. Pre šírky 
škár od 5 do 30 mm. Sopro PflasterFuge pro znamená vysokú pev-
nosť, dobrú priľnavosť, nízku absorpciu vody, ako aj pekný, priro-
dzený vzhľad povrchu.

● cementová škárovacia hmota
● s reálnym trasom
● šírka škár 5-30mm
● stabilné pre spracovanie
● pevnosť v tlaku > 30 N/ mm2
● odolné voči zametaciemu stroju a vysokotlakovému čisteniu 

vodou
● odolné voči mrazu a rozmrazovacej soli

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

334032 naturgrau 10,43 0,417 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 050 kg pozri tabuľku

334038 pflastergrau 13 19,62 0,785

334033 grau 15

334034 sandgrau 18

334035 beige 32

334036 anthrazit 66

grau 15 sandgrau 18 anthrazit 66beige 32

PflasterFuge pro 

1-zložková škárovacia hmota  

s trasom

Schlämmfähig

UND standfest

verarbeitbar!

   

original

natür l ich

Trass

   

naturgrau

Pflaster Fuge pro farba škár* 

pflastergrau 13

EPF

PflasterFuge pro

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.
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1

2

3

4
5

Vmývateľné

Od šírky škár 3 mm

Uzatvorená škára bez 
buriny, neprepúšťajúca 
vodu

Sopro Solitär® F20 

Pevné škárovanie pre 
nespájané pokladanie 

terasových platní z jemnej kameniny ≥ 2 cm*

NOVÉ

Tu nájdete spracovanie v systéme 
Sopro Solitär®.

 * Obmedzenie formátu do max. 80x80 cm, pri nespájanom spôsobe pokladania min. 30x30 cm

Systém Sopro Solitär® pre jednoduché pokladanie keramických terasových platní s 
hrúbkou ≥ 2 cm v exteriéroch 
od šírky škár 3 mm nespájaným spôsobom.

Konštrukcia musí mať dostatočne nosné a pevné zapustenie okrajov po obvode. 
Po vytvorení nosnej vrstvy sa po celej ploche rozdelí tenká vrstva (10 – 20 mm) z 
filtračne stabilnej drviny s veľkosťou zrna (2/5) a dôkladne zhutní vibračnou doskou. 
Uvedený pracovný krok slúži na uzatvorenie dutín v nosnej vrstve, aby sa minimal-
izovalo neskoršie sadanie. Následne sa štrk doplní na celkovú hrúbku vrstvy 30 – 50 
mm, rozdelí po celej ploche a rovnomerne stiahne do spádu.  Menšie nerovnosti 
na povrchu lôžka z drviny sa dajú vyrovnať napr. pomocou hladiacej lyžice. Dlaždice 

sa pokladajú metódou „buttering“ nanesením lepidla na dlaždice C2 S1 Sopro, napr. 
Sopro´s No.1, s ozubenou lyžicou minimálne 10 mm, na zadnú stranu dlaždice. Následne 
sa vmetie alebo vmyje Sopro Solitär® F20 a zapracujú sa prípojné a dilatačné škáry. 

1 Lepidlo na dlaždice Sopro Solitär® F20 DrainFuge

2 Keramické terasové platne s hrúbkou  ≥ 2 cm *

3 Fixačná malta Sopro SFM20 Solitär® FixierMörtel, s drážkami od ozubenia na 
zadnej strane metódou „buttering“

4 Filtračne stabilná granulovaná drvina

5 Zhutnená vrstva štrku
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Jednozložková škárovacia hmota pripravená na použitie na 
dlažbu na báze syntetickej živice, tuhnúca na vzduchu kyslíkom, 
pre mierne namáhané povrchy z dlažby, opracovaného kameňa, 
keramiky a najmä pre keramické terasové platne s hrúbkou ≥ 
2cm2) spájaným a nespájaným spôsobom pokladania.

● šírka škár od 3 mm
● vhodná pre úžitkovú kategóriu N1 a N2 1) podľa ZTV-Wegebau 

(2013), ako aj 1 – 3 DNV „Dlažby“ (2014)
● možnosť zametania 
● možnosť drenáže
● čas na spracovanie: cca 45 minút
● 1-zložková a hotová na použitie 
● nezarastá burinou
● pre spájaný a nespájaný spôsob pokladania 
● mimoriadne vhodná pre keramické terasové dosky s  

hrúbkou ≥ 2 cm2) 

● možnosť spracovania aj pri miernych zrážkach 
● odolná voči mrazu a posypovej soli 
● povrchy z dlažby, opracovaného kameňa, keramiky,  

zvonivky 
● trvalo uzatvorená, rovná plocha 
● jednotný vzhľad dlažby 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

334213 1031 pflastergrau 13 89,75 3,590 Vedro s vreckom 25 kg 25 kg 600 kg pozri tabuľku 

334113 64,75 5,180 Vedro s vreckom 12,5 kg 12,5 kg 300 kg

334236 1030 sand 36 89,75 3,590 Vedro s vreckom 25 kg 25 kg 600 kg

334136 64,75 5,180 Vedro s vreckom 12,5 kg 12,5 kg 300 kg

334266 1032 anthrazit 66 89,75 3,590 Vedro s vreckom 25 kg 25 kg 600 kg

334166 64,75 5,180 Vedro s vreckom 12,5 kg 12,5 kg 300 kg

DrainFuge 3 – 20 mm 
1-zložková drenážna škárovacia 

hmota

2
 cm

≥ 2 cm Platten  
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Optimales 
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Solitär® F20

NOVÉ

1-zložková škárovacia 

hmota

1) Pri spájanom lôžku je možné dopravné zaťaženie 
podľa N2 ZTV-Wegebau. 

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

      pflastergrau 13   sand 36   anthrazit66   

Sopro Solitär® F20 FugenFarben*

* Z technických dôvodov tlače sa môžu uvedené odtiene líšiť od vytvrdené-
ho materiálu.
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2. Škárovacie hmoty

Cementová, synteticky zušľachtená fixačná malta na poklada-
nie dosiek z jemnej kameniny s hrúbkou 2 cm, ako aj terasových 
dosiek z betónových tvaroviek a opracovaného kameňa nespája-
ným spôsobom pokladania do štrkového lôžka. Mimoriadne vho-
dná pre veľkoformátové dosky.

● systémový produkt pre oblasť exteriérov 
● pokladanie na podlahu 
● v exteriéri
● pre nespájaný spôsob pokladania do štrkového lôžka 
● stabilizujúci účinok 
● pre veľkoformátové dosky
● jednoduché spracovanie
● hrúbka vrstvy 10 - 20 mm
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

334200 grau 28,40 1,136 Papierové vrece 25 kg 25 kg 600 kg cca 1,4 kg/m2  
na 1 mm hrúbky vrstvy

Solitär® FixierMörtel 
fixačná malta 10-20mm

   

   

SFM20

NOVÉ

2) Obmedzenie formátu až do max. 80 x 80 cm,  
s neviazanou konštrukciou najmenej 30 x 30 cm.



Cementová flexibilná škárovacia hmota s obsahom trasu  
na škárovanie dlažobných kociek a platní z umelého alebo opraco-
vaného kameňa pri miernom až strednom namáhaní.

● šírka škár 5 - 20 mm
● v interiéri a exteriéri 
● pridanie syntetickej živice
● s pravým trasom
● schopnosť sedimentácie
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Jednozložkový škárovací piesok pripravený na použitie, samo-
vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou, s hydraulickým spájaním, 
vhodný pre mierne namáhané povrchy z dlažby, prírodného 
kameňa a betónových tvaroviek. Pre terasy, chodníky a spevnené 
záhradné plochy s frekvenciou chodcov ako v obytnej zóne.

● bariéra proti napadnutiu hmyzom a rastu buriny 
● hotová zmes
● jednoduché spracovanie
● tuhne bez miešania
● odolnosť voči dažďu
● znížená prašnosť

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

334040 naturgrau 17,88 0,715 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 3 kg/m²
(30x30x3cm,  

8 mm šírka škáry)

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

334050 naturgrau 14,50 0,580 Papierové vrece 25 kg 25 kg 600 kg cca 1 kg/m2

(30x30x3cm,  
3 mm šírka škáry)

* Z technických dôvodov tlače sa môžu uvedené odtiene líšiť od vytvrdeného materiálu.

SteinFuge flexibel 
flexibilná škárovacia hmota

original

natür l ich

Trass

   

   

EinkehrFuge
škárovací piesok

   

   

EinkehrFuge  
farba škár*

naturgrau

SteinFuge

EinkehrFuge

NOVÉ
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pflastergrau 13

Cementová rýchlotvrdnúca škárovacia hmota na škárovanie 
platní z prírodného kameňa a dlažobných kociek v záhradníctve a 
tvorbe krajiny, ako aj pre mierne až stredné namáhanie v doprav-
nom staviteľstve. Vhodná aj na škárovanie lepených kameňov v 
oblasti interiérov, ako aj platní z prírodného kameňa na balkó-
noch a terasách pri širších škárach s rustikálnou štruktúrou povrchu 
alebo pri polygonálnom pokladaní.  
S trasom a ochranou pred vykvetaním na zabránenie vykveta-
niu vápenného hydrátu. Vhodná aj pre podlahové kúrenie. Jed-
notný vzhľad obkladu. 

● šírka škár 5 - 40 mm
● vhodná pre kategórie užívania N1 a N2 podľa ZTV stavby chodní-

kov (2013) ako aj VBK 1 a VBK 2 DNV „dlažba ” (2014)
● rustikálna štruktúra povrchu
● pevnosť v tlaku ≥ 25 N/mm²
● obzvlášť pre polygonálne pokladanie
● odolná voči zametacím strojom
● odolná voči vysokotlakovým čističom
● odolná voči mrazu a topeniu
● skorá pochôdznosť a zaťažiteľnosť
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, úroveň 8

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

335675 675 pflastergrau 13 30,99 1,240 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg pozri tabuľku

335674 674 grau 15

335677 677 sandgrau 18

335684 684 beige 32

335676 676 anthrazit 66

* Z technických dôvodov tlače sa môžu uvedené odtiene líšiť od vytvrdeného materiálu.
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grau 15 sandgrau 18 anthrazit 66beige 32

TrassNatursteinFuge farba škár*

TrassNatursteinFuge
škárovacia hmota s trasom  
na prírodný kameň  
5 – 40 mm

G
ep

rüft nach

EN
13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA
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Vo vode rozpustený vysoko alkalický produkt na dočasnú hydrofo-
bizáciu nasiakavých dlažobných kociek z umelého a opracovaného 
kameňa. Plochy sa tak dajú ľahšie vyškárovať. Prípravok pre dla-
žobné škáry Sopro preniká do kapilárneho systému minerálneho 
dlažbového kameňa a spôsobí jeho odpudzovanie vody. Dlažbová 
škárovacia hmota sa tak dá ľahšie umyť. Aj ako pomôcka na umy-
tie pre polygonálne pokladaný prírodný kameň v oblasti stien a 
podláh.

● na steny a podlahy
● použitie v exteriéri
● možnosť nanášania štetcom a nástrekom
● pre syntetickou živicou modifikované cementové škárovacie 

hmoty a škárovacie hmoty z epoxidovou živicou 

Elastické silikónové tesnenie so sieťovaním kyslinou octovou, 
odolné voči chemikáliám, bez oxímov, na utesnenie mechanicky a 
chemicky vysoko namáhaných spojov podláh a prípojných 
škár v skladovacích a výrobných halách, dielňach, umyvárňach a 
veľkokapacitných kuchyniach.

● v interiéri a exteriéri
● vysoká teplotná odolnosť
● veľmi dobrá odolnosť voči chemikáliám, starnutiu, UV žiare-

niu a poveternostným vplyvom
● odolné voči vysokotlakovému čisteniu
� DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, úroveň12

Tovar č. Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

334868 44,25 8,850 Kanister 5 l 5 l 480 kg 5 - 15 m2/l

334867 53,14 13,285 Kartón (4 flaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón 480 kg

Pri preprave a skladovaní chráňte pred 
mrazom.

* Z technických dôvodov tlače sa môžu uvedené 
odtiene líšiť od vytvrdeného materiálu.

Pflaster-Fughilfe 
náter pred škárovaním

   

   

FugenDicht hochfest 
vysokoodolný silikón

Hohe Belast-
barkeit    

Le
b
en

sm
ittelverträglich

L
e
b
ensmittelvertr

äg
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ch

Vysoko elastický jednozložkový rýchlotvrdnúci polyuretánový 
tmel bez obsahu rozpúšťadiel, na vypĺňanie horizontálnych a verti-
kálnych prípojných a dilatačných škár. Pre steny a podlahy  
z betónu, vydláždené plochy, oblasti s vysokým zaťažením ako 
napr. parkoviská, supermarkety, skladovacie haly a pod. Vhodné 
na vytvorenie flexibilného spojenia medzi rovnakými a rôznymi 
materiálmi, ako aj pre kúpeľňové armatúry a soklové lišty. Na pri-
márne ošetrenie odporúčame Sopro Primer PU (PPU 683).

● v interiéri a exteriéri
● pripravené na použitie
● odolné
● vysoko elastické
● vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
● vysoká priľnavosť na mnohých stavebných materiáloch 
● vhodné aj pre širšie škáry
● tuhnutie bez bublín
● nelepivý povrch
● DGNB: najvyšší stupeň kvality 4, úroveň 5

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

238682 dunkelgrau 277,49 0,330 Kartón 20 ks
(20 Alu-SchlauchVrecko 840 g (600 ml) 
(Dodanie len 20 ks v kartóne)

1 kartón 672 kg cca 140 g/m škára
(10 x 10 mm)

PU-Dichtstoff 
PU- tmel

Hohe Belast-
barkeit

   
dunkelgrau*

Tovar č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE Váha palety Spotreba

238717 grau 15 16,17 Kartuša 310 ml
(12 kusov v kartóne)

1 ks 310 ml na  
cca 3,1 m škáry 
 (10 x 10 mm)

Tovar nie je na sklade, 
len na objednávku.

FH 867

SoproDur® HF-D

PUD 682
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* Upozornenie: Pri šírke škár 3–8 mm (1-K PflasterFuge) alebo 5 – 8 mm  

(EpoxiPflasterFuge 2-K) je potrebné mimoriadne intenzívne zhutnenie.

Mozaiková dlažba Malá dlažba

šírka × dĺžka v mm šírka × dĺžka v mm

  50 × 50 40 × 60 40 × 40 100 × 200 100 × 120 100 × 100  80 × 100 60 × 80

 cca spotreba v kg/m² cca spotreba v kg/m²

Solitär® F20

3* 5,8 6,0 7,1 2,2 2,7 3,0 3,3 4,3

 5* 9,3 9,6 11,3 3,7 4,5 4,9 5,4 6,9

8 14,1 14,5 17 5,7 7,0 7,6 8,4 10,6

10 17,0 17,5 20,4 7,1 8,6 9,3 10,3 13,0

15 23,5 24,1 27,8 10,2 12,3 13,3 14,7 18,3

EpoxiPflasterFuge 2-K

 5* 9,3 9,6 11,3 3,7 4,5 4,9 5,4 6,9

8 14,1 14,5 17,0 5,7 7,0 7,6 8,4 10,6

10 17,0 17,5 20,4 7,1 8,6 9,3 10,3 13,0

15 23,5 24,1 27,8 10,2 12,3 13,3 14,7 18,3

TrassNatursteinFuge

5 10,4 10,7 12,6 — 5,0 5,4 6,0 7,7

8 15,7 16,2 19,0 — 7,8 8,4 9,4 11,9

10 18,9 19,5 22,8 — 9,6 10,4 11,4 14,4

15 26,3 27,0 31,1 — 13,8 14,9 16,4 20,4

Steinfuge

5 10,4 10,7 12,6 — 5,0 5,4 6,0 7,7

8 15,7 16,2 19,0 — 7,8 8,4 9,4 11,9

10 18,9 19,5 22,8 — 9,6 10,4 11,4 14,4

15 26,3 27,0 31,1 — 13,8 14,9 16,4 20,4

PflasterFuge pro

5 10,4 10,7 12,6 — 5,0 5,4 6,0 7,7

8 15,7 16,2 19,0 — 7,8 8,4 9,4 11,9

10 18,9 19,5 22,8 — 9,6 10,4 11,4 14,4

15 26,3 27,0 31,1 — 13,8 14,9 16,4 20,4

Tabuľka spotreby pre dlažbové škárovacie hmoty Sopro
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Uvedené tabuľky obsahujú približné hodnoty, vypočítané na základe našich skúseností pri aplikácii. Na základe prirodzenej formy,  
ako aj rozdielnej drsnosti povrchu dlažby a platní sa hodnoty môžu pohybovať smerom nahor, ako aj nadol. V prípadoch pochybností zistite 
spotrebu skúšobnou pokládkou. Hĺbka škár 30 mm. Z údajov nie je možné vyvodiť akékoľvek nároky na odškodnenie. 
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Veľká dlažba Krycie platne

šírka × dĺžka v mm šírka × dĺžka v mm

  160 × 180 140 × 180 120 × 160 100 × 200 600 × 400 400 × 400 300 × 300 200 × 200

 cca spotreba v kg/m² cca spotreba v kg/m²

Solitär® F20

3* 1,8 1,9 2,2 — 0,6 0,8 1,0 1,5

 5* 2,9 3,1 3,6 — 1,1 1,3 1,7 2,5

8 4,6 4,9 5,6 — 1,7 2,0 2,7 3,9

10 5,7 6,1 6,9 — 2,1 2,5 3,3 4,9

15 8,3 8,9 10,0 — 3,1 3,7 4,9 7,1

EpoxiPflasterFuge 2-K

 5* 2,9 3,1 3,6 — 1,1 1,3 1,7 2,5

8 4,6 4,9 5,6 — 1,7 2,0 2,7 3,9

10 5,7 6,1 6,9 — 2,1 2,5 3,3 4,9

15 8,3 8,9 10,0 — 3,1 3,7 4,9 7,1

TrassNatursteinFuge

5 3,3 3,5 3,9 4,1 1,2 1,4 1,8 2,7

8 5,1 5,5 6,3 6,4 1,9 2,2 3,0 4,4

10 6,3 6,8 7,7 7,9 2,3 2,7 3,6 5,4

15 9,3 9,9 11,11 11,4 3,5 4,1 5,4 8,0

Steinfuge

5 3,3 3,5 3,9 4,1 1,2 1,4 1,8 2,7

8 5,1 5,5 6,3 6,4 1,9 2,2 3,0 4,4

10 6,3 6,8 7,7 7,9 2,3 2,7 3,6 5,4

15 9,3 9,9 11,11 11,4 3,5 4,1 5,4 8,0

PflasterFuge pro

5 3,3 3,5 3,9 4,1 1,2 1,4 1,8 2,7

8 5,1 5,5 6,3 6,4 1,9 2,2 3,0 4,4

10 6,3 6,8 7,7 7,9 2,3 2,7 3,6 5,4

15 9,3 9,9 11,11 11,4 3,5 4,1 5,4 8,0

Tabuľka spotreby pre dlažbové škárovacie hmoty Sopro
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Predajné, dodacie a platobné podmienky

Predajné, dodacie a platobné podmienky, stav marec 2019

I. Všeobecne

Pre zmluvný vzťah medzi nami a našimi zákazníkmi platia výhradne 
naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky. Všeobecné obchod-
né podmienky s iným znením nás nezaväzujú ani v tom prípade, ak  
s nimi výslovne súhlasíme. Prijatím dodávky sa kupujúci v každom 
prípade bez výhrady podriaďuje našim predajným a dodacím pod-
mienkam. Tieto predajné a dodacie podmienky platia aj pre všetky 
nasledujúce obchody, aj v prípade, ak na ne už výslovne nepouka-
zujeme. V prípade eventuálnej zmeny našich predajných a dodacích 
podmienok budeme o tejto skutočnosti objednávajúceho včas 
informovať. Zákazka je z našej strany považovaná za prijatú vtedy, 
keď ju kupujúcemu písomne potvrdíme alebo dodanie zrealizujeme 
mlčky. Kupujúci prehlasuje v zmysle Zákona o ochrane osobných 
údajov svoj súhlas s tým, že budeme osobné údaje ukladať a v rámci 
firemnej skupiny odovzdávať ďalej na základe predzmluvných alebo 
zmluvných vzťahov.

II. Ceny

Naše ceny platia pri odbere kompletných predajných jednotiek  
vrátane balenia plus zákonná daň z pridanej hodnoty, zo skladu  
vo Feldbachu. V prípade vyzdvihnutia sa preto nemôže poskytnúť  
náhrada prepravného.

III. Zasielanie

Zasielanie prebieha na účet a riziko kupujúceho. Tiež v prípade  do-
dania do stanice príjmu kupujúceho znáša kupujúci riziko zasielania. 
Pokiaľ nás objednávajúci poverí uzatvorením príslušného poistenia, 
poskytneme v takýchto prípadoch náhradu podľa nášho výberu, bez-
platnou náhradnou dodávkou alebo dobropisom vyplatenej sumy, 
ktorú sami dostaneme ako náhradu za škody, spôsobené pri preprave.

IV. Platobné podmienky

Naše faktúry sú splatné v lehote 30 dní odo dňa vystavenia faktúry  
bez zrážky alebo v lehote 8 dní so skontom vo výške 2%. V prípade 
prijatia zmeniek a šekov idú diskontné náklady na účet kupujúceho.  
V prípade omeškania platby stráca kupujúci všetky dohodnuté oso-
bitné podmienky a zľavy a je povinný nám uhradiť úroky z omeškania 
v súlade s ustanoveniami § 456 UGB. V prípade omeškania s platbou 
zo strany kupujúceho platia pravidlá § 458 UGB. Kupujúci nie je opráv-
nený vykonávať zápočet na pohľadávku kúpnej ceny. Výnimkou sú 
prípady, ak pohľadávku uznáme, alebo ak je určená súdom. Kupujúci 
sa vzdáva úplného alebo čiastočného zadržania kúpnej ceny.

V. Zúčtovanie paliet

Naše produkty sa dodávajú výhradne na Euro paletách. Za palety 
účtujeme 8,- EUR/ks (bez DPH). V prípade vrátenia Euro paliet v bez-
chybnom stave vystavíme dobropis na sumu 8,47 EUR/ks (bez DPH), 
pričom množstvo paliet, ktoré odoberieme späť, nesmie byť vyššie 
ako množstvo dodaných paliet. Spätné odovzdanie môže prebehnúť 
v rámci dodávky alebo bezplatným dodaním zo strany kupujúceho 
do nášho skladu vo Feldbachu. Realizácia musí prebehnúť v priebehu 
obchodného roka (toho času 01.01. – 31.12.). Uvedené pravidlo je 
prispôsobené príslušným smerniciam VBÖ.

 
 
 

VI. Príplatky za prepravu

Prípravky za prepravu sa účtujú pri odbere nižšom ako 5 000 kg na do-
dávku. Dodatočné dodávky, ako aj čiastočné dodávky sú z uvedeného 
pravidla vyňaté. Množstvá menšie ako 500 kg sa z organizačných 
dôvodov nedajú dodať. Príplatok v EUR na kg:

Množstvo EUR

od 500 do 1 000 kg 0,08/kg

od 1 000 do 2 000 kg 0,07/kg

od 2 000 do 3 000 kg 0,05/kg

nad 3000 kg 0,04/kg

VII. Dodanie a prebratie

Prevádzkové poruchy, spôsobené oneskorením dodávky z našej stra-
ny, ďalej škody, spôsobené požiarom, dopravné zápchy, nedostatok 
energií a surovín, zásahy vyššej moci v našom podniku, ako aj všetky 
ďalšie následky vyššej moci, predovšetkým štrajk, výluky, nepokoje 
a podobne, nás po dobu trvania poruchy a primeranej následnej 
lehoty na opätovné zahájenie prevádzky oslobodzujú od našich 
povinností dodania a oprávňujú obidve strany odstúpiť od zmluvy  
v prípade prekročenia termínu dodania o viac ako jeden mesiac. Sme 
oprávnení vykonať dodanie, líšiace sa od objednávky v prípade, ak 
skutočne dodaný tovar je rovnocenný s objednaným a ak nedôjde  
k negatívnemu ovplyvneniu oprávnených záujmov objednávajúceho.

VIII. Reklamácie, ručenie

1. Predpokladom pre nároky na záručné plnenie je: 1. Odborné 
spracovanie pri dodržaní našich návodov na spracovanie a vestníkov.

2. Písomná reklamácia nedostatku, ktorá nám musí byť doručená  
v prípade očividných nedostatkov najneskôr v priebehu 8 dní od pri-
jatia zásielky a v prípade skrytých nedostatkov najneskôr v priebehu 
14 dní od ich výskytu.

3. Na základe nášho vyžiadania zaslanie vzoriek tovaru kupujúcim za 
účelom preskúšania. Oneskorene nahlásené nedostatky nezakladajú 
žiadne nároky voči nám. Náklady na zaslanie vzoriek materiálov, ako 
aj ich odber idú na našu ťarchu len v prípade záručného plnenia.  
V prípade záručného plnenia poskytneme bezplatnú náhradu  
za chybný tovar a pred prípadným uplatnením nároku na zníženie 
ceny sa uprednostňuje odstránenie nedostatkov,, resp. výmena 
tovaru. Nároky kupujúceho voči nám na náhradu škody a obzvlášť 
aj nároky vyplývajúce z prípadných škôd ako následok nedostatku a/
alebo ušlý zisk sú vylúčené, pokiaľ sa z našej strany nejdená o úmysel 
alebo hrubú nedbanlivosť. Nároky zo zákona o ručení za produkty sú 
vylúčené v rozsahu, prípustnom podľa § 9 tohto zákona.
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IX. Výhrada vlastníctva

Dodaný tovar ostáva až do úhrady kompletnej kúpnej ceny a v prípa-
de úhrady šekom alebo zmenkami až do prijatia peňazí našim vlast-
níctvom. Prípadné spracovanie uvedeného tovaru zákazníkom je pre 
nás bez toho, aby sa na nás preniesla regresná povinnosť, vzniknutá 
na základe nedostatočného spracovania, použitia materiálu v rozpore 
s účelom alebo inými okolnosťami. Kupujúci už teraz postupuje 
pohľadávky z ďalšieho predaja tretím osobám alebo zo spracovania 
vyhradeného tovaru neodvolateľne na nás a my uvedené postúpe-
nie prijímame. Pokiaľ si kupujúci splní svoje povinnosti voči nám, je 
oprávnený na inkaso uvedených pohľadávok. Kupujúci je povinný 
uviesť na naše vyžiadanie údaje, potrebné na inkaso a informovať 
dlžníkov o postúpení. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platbou 
alebo ak na základe skutočností vznikne odôvodnené podozrenie, 
že kupujúcemu hrozí prepadnutie majetku, alebo že k nemu došlo, 
môžeme prebrať tovar, spadajúci pod výhradu vlastníctva znovu 
do svojho vlastníctva bez odstúpenia od zmluvy a bez stanovenia 
dodatočnej lehoty.  Kupujúci neodvolateľne vyslovuje svoj súhlas  
s vyzdvihnutím tovaru nami poverenými osobami, rovnako aj s tým, 
aby dané poverené osoby za účelom vyzdvihnutia tovaru vstúpili 
do jeho priestorov.

X. Osobitné podmienky

Ak sa po uzatvorení zmluvy vyskytnú pochybnosti ohľadom kre-
dibility kupujúceho, odôvodnené skutočnosťami, sme oprávnení 
požadovať zálohové platby alebo zloženie zábezpeky aj v prípadoch, 
ak sa dohodli iné platobné podmienky. Ak zákazník odmietne splniť 
uvedenú požiadavku, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy.

XI. Návody na spracovanie a informácie 

Keďže pracovné podmienky na stavbe a oblasti použitia našich 
výrobkov sú veľmi rôznorodé, môžeme na základe našich návodov 
na spracovanie a vestníkov poskytnúť len všeobecné smernice. Za 
škody spôsobené chybným podkladom nie je možné ručiť. Pracovné 
podmienky, ktoré sú mimo našej kontroly a množstvo rôznych ma-
teriálov a podkladov si v prípade pochybností vyžadujú vykonanie 
príslušných testov. V prípade špeciálnych požiadaviek, ktoré sú mimo 
rozsah oblastí použitia a pracovných podmienok, uvedených v ná-
vodoch na spracovanie a vestníkoch, je pred spracovaním potrebné 
vyžiadať si naše poradenstvo pre konkrétny prípad. Poradenstvo a 
informácie nie sú poskytované v rámci zmluvy o poradenstve, ale len 
ako zmluvný vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy, takže zaň ručíme len v 
rámci našich bežných predajných a dodacích podmienok. Telefonické 
a ústne informácie si pre svoju účinnosť vyžadujú následné písomné 
potvrdenie. Údaje o spotrebe v našich návodoch na spracovanie a 
vestníkoch sú priemerné hodnoty zo skúseností. Na základe zvýšenej 
alebo zníženej spotreby na konkrétnom objekte nie je možné vyvodiť 
voči nám žiadne práva ani nároky.

XII. Kontrola totožnosti

Údaje, ktoré poskytne kupujúci v objednávke sú odposlané CRIF 
GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Viedeň, aby sa overila vaša totož-
nosť alebo úroveň ratingu. 

XIII. Predaj koncovým spotrebiteľom

Upozornenie: Tieto VOP platia len pre obchody s podnikateľmi.

 
 
 
 
 
 

XIII. Miesto plnenia, miestne príslušný súd, aplikovateľné právo

Miestom plnenia je Asten. Pre všetky spory z uzatvorených zmlúv a 
obchodných vzťahov sa – v závislosti od vecnej príslušnosti – doha-
duje Okresný súd Enns alebo Krajský súd Steyr. Na právny vzťah sa 
aplikuje výhradne rakúske právo. 

Obchodný register Steyr, FN 54676 g
Číslo partnera Bonus Hohlsystem 2599
IČ pre DPH: ATU 28756502
EORI: ATEOS1000005602

Pri dodávkach do zahraničia je kúpne právo UNCITRAL vylúčené.

Upozornenia:

Uvedené ceny sú nezáväzné, bez DPH, zo skladu Feldbach.

V súlade s príslušnými smernicami VBÖ platí pre palety nasledovné
pravidlo:
Za euro palety sa účtuje cena vo výške 8,- EUR/ks. Pri vrátení paliet  
v bezchybnom stave vystavíme dobropis vo výške 8,47 EUR/ks. Vrátanie 
paliet môže prebehnúť v rámci dodávky (výmena) alebo dodaním  
zo strany príjemcu tovaru, pričom realizácia z časového hľadiska musí 
prebehnúť v rámci jedného obchodného roka (toho času 01.01.-31.12.).

Všetky ceny a dohodnuté podmienky platia výhradne pre odbery  
v uvedených predajných jednotkách (pozri separátny stĺpec pri 
údajoch o produkte). Pri odberoch nižších ako príslušná predajná 
jednotka sa dohodnutá zľava znižuje na základe nákladov na 
kompletovanie o 15% bodov.

Prosím, dbajte na podmienky zapožičania sila uvedené  
v katalógu.

Výmena alebo vrátanie zásadne nie sú možné.

Omyly, ako aj prípadné chyby tlače a sadzby vyhradené.
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 Tovar nie je na sklade, výrobok dostupný na objednávku s lehotou 
dodania.
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Servisné služby / podmienky prenájmu sila

Podmienky prenájmu sila

Servisné služby

Všeobecne
Prepravné silá sa poskytujú k dispozícii v tlakovom a beztlakovom vyho-
tovení. Typ sila sa riadi podľa použitého dopravného zariadenia.

Príjazd
Príjazd musí byť vhodný pre špeciálne vozidlá (3-osové vozidlá, 4-osové 
vozidlá,, resp. prívesy 40t) a musí sa zachovávať uvoľnený.  
Už hotové príjazdové cesty, chodníky, kryty kanálov a pod. musia byť 
vyhotovené tak, aby naše špeciálne vozidlá nezanechávali žiadne stopy 
(40 t). Musí sa dodržať výška prejazdu a montážna výška, výška prejazdu 
minimálne 4,2 m. montážna výška minimálne 8,5 m. 

Miesto pre silo/ ručenie
Objednávateľ musí pripraviť a odborne posúdiť miesto pre silo, 
podložné drevá a príjazdovú cestu kvôli odbornému umiestneniu. 
Objednávateľ je tiež zodpovedný za nosnosť podkladu. Ak objednávateľ 
nie je príjemcom materiálu, je povinný preniesť túto zodpovednosť na 
príjemcu materiálu. Sopro zaručuje, že silo vrátane obsahu (tovar) sa 
riadne dostane a umiestni na miesto, príslušným spôsobom určené a 
pripravené objednávateľom. Od tohto momentu ručí objednávateľ za 
akékoľvek poškodenie, aj za také, ktoré bolo spôsobené vyššou mocou, 
násilím, stratou a zničením. Je preto zodpovedný aj za určenie miesta 
umiestnenia na stavbe, pričom umiestnenie prebehne výslovne na 
základe jeho pokynov alebo pokynov príjemcu tovaru. Ak objednávateľ 
napriek dohodnutému termínu nebude prítomný na stavbe, alebo ak 
nesplní popísané povinnosti ohľadom prípravy miesta pre umiestnenie 
sila, prepravca, poverený firmou Sopro je oprávnený zložiť silo podľa 
vlastného uváženia. Ručenie za uvedené preberá výhradne objednáva-
teľ.

Povolenia
Ak sa silo umiestňuje čiastočne alebo úplne na verejných komunikáci-
ách, miestach alebo chodníkoch pre peších, objednávateľ je povinný 
vyžiadať si príslušné povolenie. Za povolenia, osvetlenie, uzávery,, resp. 
ostatné s uvedeným spojené povinnosti, ako aj za prípadné pokuty ručí 
objednávateľ.

Ručenie/ upozornenie na riziká
Silá firmy Sopro sú odskúšané v TÜV. Preto sa smú používať len  
v prípade, ak sú dodržané technické podmienky TÜV a ustanovenia  
o prevádzke so silami firmy Sopro. Ručenie firmy Sopro zahŕňa dodanie 
a vyzdvihnutie sila, t.j. pokiaľ je silo spojené so zdvižným zariadením 
nákladného automobilu. Za škody, súvisiace s prevádzkou sila na 
stavbe, ako aj za škody, spôsobené so zariadeniami, dodanými so silom 
(vibrátory, zástrčky, káble, plniace veká a pod.) a stroje ručí spracova-
teľ, stavebná firma a stavebník. Za oneskorenia, spôsobené cestnou 
premávkou neručíme. Pri strojoch poskytnutých zo servisných dôvodov 
neručíme za škody spôsobené výpadkom strojov.

Reklamácie dodávok
Dodávky, ktoré neboli doručené v prisľúbenom termíne sa musia 
písomne urgovať v priebehu jedného týždňa od prisľúbeného termínu 
dodania. Neskoršie reklamácie sa nemôžu uznať. 
Dĺžky insuflátorov a doby vykládky pri dopĺňaní. 
Z dôvodu rizika rozdelenia zmesi sú zásadne potrebné podľa možnosti 
čo najkratšie dĺžky vháňania vzduchom (t. j. podľa možnosti čo najme-
nej) vháňacích hadíc. Maximálna dĺžka hadice je 40 m. Dĺžky hadíc sú 
do 35 m zadarmo (výnimka - poter). Od 35 m sa účtujú režijné hodiny 
vo výške 55,00 € bez DPH. Pri poteroch sa od 25 m fakturuje ½ režijnej 
hodiny a od 35 m jedna režijná hodina. Bezplatná doba vykládky je 
jedna hodina. Pri každej ďalšej začatej hodine sa účtuje 55,00 € bez DPH 
na každú režijnú hodinu.

Umiestnenie sila
Dodacia lehota: Na každé umiestnenie sila Sopro garantujeme dodaciu  
lehotu 2 pracovné dni. Dodanie plného sila by malo byť najneskôr deň 
pred uvedením do prevádzky, aby sa zaručil presný začiatok prác.

Doplnenie sila
Dodacia lehota: Dodacia lehota je pri dopĺňaní s vozidlom s insufláto-
rom počas pracovných dní v priebehu 24 hodín.

Zaškolenie k čerpadlu
Prvé zaškolenie je bezplatné. Za každé ďalšie zaškolenie účtujeme 
75,00€ bez DPH.
beigestellten Maschinen wird keine Haftung für aus Maschinenausfall ent-

stehende Schäden übernommen.

Poplatok za umiestnenie sila   ..................................  150,00 €/ EH
účtuje sa na silo stavby a stavbu 1 x, bez ohľadu, 
na to, koľko síl sa dodá/ dodatočne dodá

Poplatok za premiestnenie sila   .......................................      bezplatne
v rámci stavby v priebehu umiestnenia/ vyzdvihnutia

Premiestnenie sila pri separátnom príjazde ............. 75,00 € / EH

Premiestnenie sila z jednej stavby na druhú   ............ 150,00 €/ EH
(max. do okruhu 30 km)

Poplatok za opotrebenie strojov   ............................ .. 35,00 €/ t
za každý stroj, napojený prírubou na silo

Náš servisný program zahŕňa okrem iného:

• semináre z praxe a teórie

• poradenstvo pre architektov a plánovačov

• sprevádzanie stavby našimi majstrami pre predvádzanie

• okamžitý servis cez našu Hotline

• realizáciu technických meraní

• zostavenie individuálnych systémových riešení

• pomoc pri otázkach ohľadom noriem a regulatívov

• podporu pri textácií vypísania súťaží

• realizáciu laboratórnych analýz

Cenník servisných služieb

Meranie prídržnosti v ťahu ....................................................€ 380,–

Meranie vlhkosti metódou CM .............................................€ 150,–

Hodinová sadzba zamestnanec/ majster predvedenie........€  58,–

Cestovné za km pre jazdy na stavbu.................................€ 0,50/km

Paušál za čerpadlo (napr. čerpadlo MAI) ..............................€ 300,–

Sopro ponúka kompletný balík služieb zákazníkom. Pomôžeme vám pri výbere produktov, radi vám poradíme pri otázkach ohľadom

technických aplikácií a ponúkame vám školenie priamo na mieste a odborné poradenstvo od našich špecialistov so skúsenosťami z praxe.



Prehľad škárovacích farieb*

1  DF 10® DesignFuge Flex

2  Saphir® 5 PerlFuge

3  Brillant® PerlFuge

4  FL 526 FlexFuge schnell 
mit Trass

5  FL plus FlexFuge plus

6  TF+ TitecFuge® plus

7  TFb TitecFuge® breit

8  MFT 532 Fugenbreit mit Trass

9  FEP FugenEpoxi

10  MFs MeisterFuge 
mit Colorstat®

11  FEP plus FugenEpoxi plus

12  SanitärSilicon

Legenda

naturweiß 12
8 14

transparent 00
11 12 13 14

weiß 10
1 2 3 6 9 10 11 12 13

14 16

hellgrau 16
1 2 3 10 12 13 14

lichtgrau 23
2 3 12 13

13  KeramikSilicon

14  MarmorSilicon

15  SoproDur® HF-D FugenDicht 
hochfest

16  FUF FugenFrisch

17  PF PflasterFuge 1-K

weichsel 93
2 12

mango 97
2 12

apfel 42
2 12

banane 95
2 12

grau 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

12 13 14 15 16 19 20 21

manhattan 77
1 2 3 8 10 12 13 14

silbergrau 17
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

13 14 16

zementgrau 20
3 8 12 13 14

steingrau 22
1 3 5 8 11 12 13 14

pergamon 27
1 2 3 10 12 13 14

jasmin 28
1 2 3 12 13 14

hellbeige 29
1 2 3 12 13 14

natura 30
2 3 12

schwarz 90
1 2 3 5 6 11 12 14

bahamabeige 34
1 2 3 5 10 12 13 14

beige 32
1 2 3 12 13 14 20 21

jurabeige 33
1 2 3 5 8 11 12 13 14

sand 36
17 18 22

koralle 54
2 12

* Z tlačovo-technických dôvodov sa zobrazené farebné odtiene môžu líšiť od stuhnutého materiálu.

betongrau 14
1 3 4 5 6 12 13 14

pflastergrau 13
17 18 19 20 21 22

anthrazit 66
1 2 3 5 6 8 9 11 12 13

14 16 17 20 21 22

sandgrau 18
1 3 5 12 13 14 20 21

18  EPF EpoxiPflasterFuge 2-K

19  PFM HF® PflasterFugMörtel 
hochfest

20  TNF TrassNatursteinFuge

21  PflasterFuge pro

22  Sopro Solitär® F20

caramel 38
1 2 3 12

kastanie 50
1 2 3 12

braun 52
1 2 3 8 11 12 13 14

sandel 56
2 3 12

balibraun 59
1 2 3 5 11 12 13 14

signalrot 91
1 2 12

ägäis 81
2 12

hellblau 84
2 12

tiefblau 98
1 2 12

weinrot 92
1 12

sahara 40
1 12

mahagoni 55
1 12

ebenholz 62
1 12

basalt 64
1 5 12 14



www.sopro.comwww.sopro.at

feinste Bauchemie

www.sopro.sk

Technické poradenstvo, 
výroba a expedícia
Sopro Bauchemie GmbH, Rakúsko 
Weidenweg 14 
8330 Feldbach 
Telefón: +43 (0)3152 4711-0 
Telefax: +43 (0)3152 4693
E-mail: werk@sopro.at

Vedenie spoločnosti, vedenie predaja, 
marketing a administratíva
Sopro Bauchemie GmbH, Rakúsko

Lagerstraße 7
4481 Asten

Telefón:  +43 (0)7224 67141-0
Telefax:  +43 (0)7224 67181

E-mail:  marketing@sopro.at
Internet:  www.sopro.at

Ing. Andrej Gajdoš
Predaj Slovensko
Mobil: +421 905 548 092 
E-mail: andrej.gajdos@sopro.at
Internet: www.sopro.sk


