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

Cementowa, dwuskładnikowa, szybkoschnąca, 
elastyczna i bardzo wydajna reaktywna zaprawa 
uszczelniająca. Do uszczelniania fontann, 
kwietników betonowych oraz zewnętrznych ścian 
piwnic. Do wytwarzania cementowych, elastycznych 
uszczelnień zgodnie z normą DIN 18533. 

Sopro DM 610 
Zaprawa drenażowa

Cementowa, zawierająca tras, sucha za-
prawa drenażowa do stosowania jako 
nośna, wodoprzepuszczalna warstwa 
podkładowa przy wykonaniu nawierz-
chni brukowych z betonu i kamienia 
naturalnego w obszarach zewnętrznych.

Sopro Rapidur® M5 
Zaprawa szybkowiążąca  
do jastrychów

Gotowa, sucha zaprawa do 
ekonomicznego wytwarzania 
szybkowiążących i szybko 
dojrzewających jastrychów 
cementowych.

Kompletny system do nawierzchni i infrastruktury drogowej
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Sopro HSF 748 
Zaprawa sczepna elastyczna

Jednoskładnikowa, modyfikowana 
tworzywem sztucznym, zawierająca 
tras zaprawa przyczepna do 
układania okładzin ceramicznych, 
kamiennych, betonowych oraz 
kostki brukowej.
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Sopro TR 414 – Zaprawa klejo-
wa elastyczna z trasem

Zawierająca tras, elastyczna, cemen-
towa zaprawa średniowarstwowa do 
przyklejania i mocowania płytek i płyt 
ceramicznych, płyt Cotto, płyt z kamie-
nia naturalnego, betonu i gresu, w za-
kresie grubości warstw od 5-20 mm.
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Sopro VMS 744 – Szybkowiążąca 
zaprawa montażowa do podlewek

Cementowa, szybkowiążąca, o zredu-
kowanym skurczu, płynna zaprawa do 
podlewek, o bardzo szybkim przyroście 
wytrzymałości i wysokiej wczesnej wy-
trzymałości. Do osadzania ram włazów 
i elementów studzienek.
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Sopro PFM – Zaprawa fugowa 
do kostki brukowej

Cementowa, zawierająca tras, 
szybkowiążąca i wysokowytrzymała  
zaprawa do spoinowania lekko, 
średnio i wysoko obciążonych na-
wierzchni z kostki brukowej i z ka-
mienia naturalnego.
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Sopro BSF – Fuga do 
nawierzchni brukowych 
i z płyt
Cementowa, zawierająca tras, 
szybkowiążąca zaprawa do 
spoinowania średnio i wysoko 
obciążonych nawierzchni brukowych 
z kostki betonowej i kamiennej.
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Sopro EPF –  Fuga epoksydowa, 
dwuskładnikowa do kostki 
brukowej

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

Sopro HFE – Fuga epoksydowa 
do kostki brukowej – wysokowy-
trzymała

Dwuskładnikowa zaprawa fugowa, na bazie 
emulgującej z wodą żywicy epoksydowej na 
lekko, średnio i wysoko obciążone, nieprze-
puszczalne dla wody nawierzchnie z kostki 
brukowej i kamienia naturalnego.

Sopro PUD 682 – Fuga 
dylatacyjna poliuretanowa

Wysokoelastyczna, 
jednoskładnikowa, nie zawierająca 
rozpuszczalników, fuga 
poliuretanowa do wypełniania 
poziomych i pionowych szczelin 
dylatacyjnych i łączących.
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BRUK KAMIENNY
BRUK BETONOWY

BRUK KAMIENNY

PŁYTY KAMIENNE
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Zaprawa fugowa 
do kostki brukowej
• Na powierzchnie wysokoobciążone
• Zawiera tras reński
• Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na ścieranie
• Odporna na czyszczenie mechaniczne i czyszczenie wodą pod ciśnieniem
• Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu

ZOOMZOOM

INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA 
DROGOWADROGOWA

PFM

ZAWIERA 
TRAS REŃSKI

PRODUKT 
SZYBKOWIĄŻĄCY

ODPORNA 
NA OBCIĄŻENIA

MROZO 
I WODOODPORNA NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

Krajowa Ocena 
Techniczna IBDiM 

IBDiM-KOT-2017/0053


