Kompletny system dla domu i ogrodu
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Sopro Rapidur® B5
Spoiwo szybkowiążące do
jastrychów

Sopro Rapidur® M5 – Zaprawa
szybkowiążąca do jastrychów

Sopro DM 610
Zaprawa drenażowa

Sopro HSF 748 – Zaprawa
sczepna elastyczna

Specjalne spoiwo, zmodyfikowane
dodatkiem tworzyw sztucznych,
do wytwarzania szybkowiążących
i szybko dojrzewających jastrychów
cementowych.

Gotowa, sucha mieszanka wysokiej jakości
spoiw i wyselekcjonowanych kruszyw,
zmodyfikowana dodatkiem tworzyw
sztucznych, jako zaprawa do wytwarzania
szybkowiążących i szybko dojrzewających
jastrychów cementowych.

Cementowa, zawierająca tras, sucha
zaprawa drenażowa do stosowania jako
nośna, wodoprzepuszczalna warstwa
podkładowa przy wykonaniu nawierzchni brukowych z betonu i kamienia naturalnego w obszarach zewnętrznych.

Jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, zawierająca tras zaprawa przyczepna
do układania okładzin ceramicznych, kamiennych, betonowych
oraz kostki brukowej.
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Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie cementowe: Sopro DSF 423/523
lub Sopro TDS 823 do uszczelniania powierzchni
pod okładziny ceramiczne na tarasach i balkonach.
®

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

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

Cementowa, dwuskładnikowa,
szybkoschnąca, elastyczna i bardzo wydajna reaktywna zaprawa
uszczelniająca. Do uszczelniania
m.in. zewnętrznych ścian piwnic.

Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna, bardzo
wydajna, modyfikowana tworzywami sztucznymi zaprawa
cementowa do przyklejania okładzin ceramicznych podłogowych i ściennych oraz niewrażliwych na przebarwienia
kamieni naturalnych.
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Sopro TR 414 - Wysokoelastyczna zaprawa klejowa średniowarstwowa z trasem
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Zawierająca tras, wysokoelastyczna, cementowa zaprawa średniowarstwowa do
przyklejania płytek i płyt ceramicznych,
płyt Cotto, płyt z kamienia naturalnego,
betonu i gresu, w zakresie grubości
warstw od 5-20 mm.
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Sopro PUD 682 – Fuga dylatacyjna poliuretanowa
Trwale elastyczna, jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, fuga poliuretanowa
do wypełniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych
i łączących.
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Sopro Solitär®
Fuga drenażowa 3-20 mm
Sopro Silicon
Silikon sanitarny
Fuga trwale elastyczna,
ograniczająca rozwój grzybów, do wypełniania spoin
łączących i dylatacyjnych.

Jednoskładnikowa, drenażowa,
o konsystencji szlamowej zaprawa
fugowa do lekko obciążonych
okładzin brukowych, kamiennych
i gresowych płyt tarasowych
o grubości ≥ 2 cm.
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Sopro EPF – Fuga epoksydowa,
dwuskładnikowa do kostki
brukowej

Sopro TF+ - Fuga wąska
1-10 mm – wysokowytrzymała

Sopro FL plus 2-20 mm
Fuga elastyczna plus

Sopro BSF – Fuga do nawierzchni brukowych i z płyt

Sopro TNF – Fuga z trasem do kamienia naturalnego 5 – 40 mm

Sopro PFM – Zaprawa fugowa do kostki brukowej

Dwuskładnikowa zaprawa fugowa, na
bazie emulgującej z wodą żywicy epoksydowej, na lekko i średnio obciążone nawierzchnie z kostki brukowej i kamienia
naturalnego.

Cementowa, wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa
fugowa o trwałych barwach, do
spoinowania powierzchni podlegających wysokim obciążeniom.

Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca
zaprawa fugowa, odporna na mróz,
o trwałych barwach i wysokiej wytrzymałości. Do fugowania wąskich i szerokich spoin w pomieszczeniach i na
zewnątrz, na ścianach i podłogach.

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa do spoinowania
średnio i wysoko obciążonych nawierzchni brukowych z kostki betonowej i kamiennej.

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa do spoinowania lekko
i średnio obciążonych nawierzchni brukowych i okładzin z kamienia naturalnego.
Szczególnie do spoinowania łamanych płyt
kamiennych.

Cementowa, zawierająca tras,
szybkowiążąca i wysokowytrzymała
zaprawa do spoinowania lekko,
średnio i wysoko obciążonych
nawierzchni z kostki brukowej
i z kamienia naturalnego.
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Sopro MEG 666, Sopro MEG 665
Wysokoelastyczna, wysokoodkształcalna, dwuskładnikowa zaprawa
klejowa S2

Sopro FKM® Silver – Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna, srebrno-szara zaprawa
klejowa

Dwuskładnikowe, wysokoelastyczne, wysokoodkształcalne, wodoszczelne, cementowe zaprawy
klejowe do niezawodnego układania płytek i płyt
metodą półpłynną na balkonach i tarasach.

Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna, wydajna, cementowa, srebrno-szara,
szybkowiążąca zaprawa klejowa, ulepszona
zwiększonym dodatkiem tworzyw sztucznych
i trasu reńskiego.
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FL plus

Fuga elastyczna plus
2-20 mm

ZOOM

• Idealna na balkony, tarasy oraz w pomieszczeniach
• Szybkowiążąca, do szybkiego obciążania
• Nie tworzy osadów wapiennych - trwały kolor fugi
• Łatwa w czyszczeniu, o wysokiej odporności
na zabrudzenie i wnikanie wody

DOM I OGRÓD
Z EFEKTEM PERLENIA

ODPORNA NA BRUD

OCHRONA KOLORU

NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ
DODANIA BROKATU

WYSOKOKRYSTALICZNE
WIĄZANIE WODY

MOŻLIWOŚĆ CHODZENIA
PO 2 GODZINACH

MROZO
I WODOODPORNA

ODPORNA NA
PROMIENIOWANIE UV

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

OGRANICZA ROZWÓJ
GRZYBÓW I PLEŚNI

