
Kompletny system dla kuchni przemysłowych

Rynna obciążona termicznie  
w jastrychu na warstwie  
oddzielającej

Przejścia
elementów 
zasilających 

Odpływ podłogowy rynny  
nie obciążonej termicznie

Rynna obciążona termicznie w jastrychu 
pływającym 

Sopro Rapidur® B5 
Spoiwo szybkowiążące  
do jastrychów

Specjalne spoiwo szybkowiążące, 
zmodyfikowane dodatkiem two-
rzyw sztucznych, do wytwarzania 
jastrychów pływających na war-
stwie oddzielającej lub zepolonych

Sopro No.1 extra – Multifunk-
cyjna, wysokoelastyczna, od-
kształcalna zaprawa klejowa S1

Wysokoelastyczna, odkształcalna, wyso-
kowydajna, cementowa zaprawa klejowa 
do przyklejania okładzin ceramicznych 
z zachowaniem pełnego przylegania. 

Sopro HSF 748  
Zaprawa sczepna 
elastyczna 

Zaprawa zwiększająca 
przyczepność jako warstwa 
kontaktowa pod jastrych 
zespolony z podłożem.

Sopro EPG 522 + Sopro 
QS 507 + Sopro QS 511  

Antykapilarna płynna zaprawa 
do wypełniania i uszczelniania 
połączenia z jastrychem odpływów 
podłogowych i rynien przelewo-
wych, w proporcjach mieszania 
1:1:1.

Sopro EPG 522  
+ Sopro QS 507  

Epoksydowy podkład grun-
tujący z posypką z piasku 
kwarcowego Sopro QS 507 do 
przygotowania podłoża pod 
poliuretanowe uszczelnienie 
zespolone.

Sopro PU-FD + Sopro QS 511   

Uszczelnienie zespolone o wysokiej 
odporności chemicznej na bazie 
żywicy poliuretanowej, z posypką 
z piasku kwarcowego Sopro QS 511. 
Do wytwarzania warstw uszczelnia-
jących w obszarach narażonych na 
obciążenia chemiczne.
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Sopro RAM 3®  
Szpachla wyrównawcza  
i renowacyjna

Szybkowiążąca, cementowa 
zaprawa szpachlowa do wyrów-
nywania powierzchni ścian oraz 
do kształtowania spadków na 
posadzkach.
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Sopro TFb
Fuga szeroka 3-30 mm – 
wysokowytrzymała

Wysokowytrzymała, cementowa, 
szybkowiążąca zaprawa fugo-
wa szczególnie do stosowania 
w obiektach przemysłowych oraz 
narażonych na wysokie obciążenia. 
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Sopro DBE 500  
Klej epoksydowy 

Dwuskładnikowy, o wysokiej od-
porności na obciążenia chemicz-
ne, klej na bazie żywicy epoksy-
dowej do przyklejania okładzin 
ceramicznych w użytkowanych 
przemysłowo pomieszczeniach.
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Sopro FDB 524 
Taśma uszczelniająca 
samoklejąca
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SoproDur® HF-D 817  
Fuga dylatacyjna – 
wysokowytrzymała

Trwale elastyczny materiał 
do uszczelniania wysoko 
obciążonych mechanicznie 
i chemicznie szczelin łączą-
cych i dylatacyjnych.
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Sopro ERS 961 
Taśma dylatacji 
brzegowej  
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Sopro PUK 503 
Klej poliuretanowy  

Do przyklejania okładzin 
ceramicznych, płyt kamien-
nych i betonowych oraz 
konglomeratów na podło-
żach metalowych (chłodnie).
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Sopro FEP plus – Fuga epo-
ksydowa plus 2-12 mm 

Dwuskładnikowa, wysokowytrzy-
mała, o wysokiej odporności na 
obciążenia chemiczne, zaprawa 
fugowa na bazie żywicy reaktywnej 
do stosowania w obiektach przemy-
słowych i narażonych na obciążenia.
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Sopro Rapidur® M5 – Zaprawa 
szybkowiążąca do jastrychów

Ulepszona tworzywem sztucznym, goto-
wa, sucha zaprawa do ekonomicznego 
wytwarzania szybkowiążących i szybko 
dojrzewających jastrychów cemento-
wych, z możliwością układania płytek 
po ok. 24 godzinach. 



Fuga epoksydowa plus 
2-12 mm
• Do spoinowania ceramicznych i szklanych materiałów okładzinowych, 

w tym mozaiki
• Odporna na obciążenia chemiczne 
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna
• Bardzo łatwa w obróbce

ZOOMZOOM

KUCHNIA KUCHNIA 
PRZEMYSŁOWAPRZEMYSŁOWA

FEP plus

PLAMOODPORNA OCHRONA KOLORU IDEALNIE GŁADKA NIENASIĄKLIWA MOŻLIWOŚĆ DODANIA 
BROKATU

ODPORNA 
NA OBCIĄŻENIA

DO PRZEMYSŁU  
STOCZNIOWEGO DO BASENÓW


