Kompletny system łazienkowy

Sopro FDF 525
Folia w płynie

Sopro Rapidur® M5
Zaprawa szybkowiążąca
do jastrychów

Sopro Rapidur® M1
Zaprawa szybkowiążąca
do jastrychów

Sopro DSF® 523 – Elastyczna
zaprawa uszczelniająca
jednoskładnikowa

Sopro DSF® 423 – Elastyczna
zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa

Zaprawa do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających
jastrychów cementowych. Możliwość
układania płytek po 24 godzinach.

Zaprawa do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających
jastrychów cementowych. Możliwość
układania płytek po 4 godzinach.

Jednoskładnikowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca do
wytwarzania elastycznych powłok,
nie przepuszczających wody.

Dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca do
wytwarzania elastycznych powłok nie
przepuszczających wody.
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Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoelastyczna, nieprzepuszczająca
wody, płynna masa uszczelniająca.

Sopro TDS 823
Elastyczna zaprawa uszczelniająca szybkowiążąca – turbo
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Szybkowiążąca, dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa, wzmocniona włóknami,
o wysokiej wydajności zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok
nie przepuszczających wody.

Sopro AEB® 640 – Mata
uszczelniająco-odcinająca
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Cienkowarstwowa, wodoodporna, mostkująca rysy mata, która
stanowi niezawodne i elastyczne
uszczelnienie oraz tworzy warstwę redukującą naprężenia pod
okładzinami ceramicznymi.
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Sopro AEB 148
Taśma uszczelniająca
elastyczna
Taśma uszczelniająca do
niezawodnego, elastycznego
i wodoszczelnego pokrywania szczelin dylatacyjnych
i złączeniowych.

3.2

2.4

6

3.3
8.2
7.1

3.3

8.1
3.1
7.1

Uszczelki wodoodporne
z elastycznym kołnierzem do
niezawodnego, elastycznego
i szybkiego uszczelnienia
przejść instalacji w ścianach.
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Sopro Sillicon
Silikon Sanitarny

Sopro AEB®
Uszczelki ścienne
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Fuga trwale elastyczna do
uszczelniania i wypełniania
spoin łączących i dylatacyjnych
w obszarach sanitarnych,
jak również na balkonach
i tarasach.
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Sopro Racofix® RMK 818
Klej montażowy
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Gotowy do użycia, wodoodporny,
uniwersalny klej do klejenia różnorodnych materiałów, do przyklejania
i uszczelniania styków krawędzi
mat uszczelniająco-odcinających
Sopro AEB®.
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Sopro FDP 558 – Płyty izolacyjne
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Płyty z włókien poliestrowych,
wytworzone na bazie żywic syntetycznych, prasowane i kaszerowane
flizeliną. Likwidują naprężenia na
podłożach krytycznych. Izolują akustycznie i termicznie.
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Sopro DF 10® – Design Fuga Flex
1-10 mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach i wysokiej
wytrzymałości, nie tworząca osadów wapiennych na powierzchni. Zwiększona ochrona
przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów.
Do spoinowania wszystkich okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego.

9

04.20

Sopro FKM® Silver – Multifunkcyjna,
wysokoelastyczna, odkształcalna, srebrnoszara, szybkowiążąca zaprawa klejowa S1

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

Sopro No. 1 404 – Multifunkcyjna,
wysokoelastyczna, odkształcalna
zaprawa klejowa szybkowiążąca S1

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

Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna, wydajna, cementowa, srebrno-szara, szybkowiążąca zaprawa
klejowa, ulepszona zwiększonym dodatkiem tworzyw
sztucznych i trasu reńskiego. Do stosowania do wszystkich
okładzin także wrażliwych na przebarwienia i odkształcenia.

Bardzo wydajna, wysokoelastyczna, odkształcalna, o zredukowanym pyleniu, bardzo lekka, cementowa zaprawa o szerokim spektrum zastosowań, ulepszona zwiększonym dodatkiem tworzyw
sztucznych, do przyklejania i mocowania okładzin ceramicznych
ściennych i podłogowych oraz niewrażliwego na przebarwienia
kamienia naturalnego na wszystkich podłożach.

Wysokoelastyczna, odkształcalna, szybkowiążąca zaprawa cementowa, o szerokim zakresie
zastosowań do przyklejania i mocowania ceramicznych okładzin podłogowych i ściennych
oraz płytek i płyt z konglomeratów. Nadaje się
na podłogi i ściany ogrzewane.

Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna,
bardzo wydajna, modyfikowana tworzywami
sztucznymi zaprawa cementowa do przyklejania
i mocowania okładzin ceramicznych podłogowych
i ściennych oraz niewrażliwych na przebarwienia
kamieni naturalnych.
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Sopro HPS 673 – Podkład gruntujący do podłoży niechłonnych

Sopro Grunt – GD 749 – podkład gruntujący do podłoży chłonnych

Sopro RAM 3 – Szpachla wyrównawcza i renowacyjna

Nie zawierający rozpuszczalników, jasnoszary, zawierający piasek kwarcowy,
specjalny podkład gruntujący na bazie
dyspersji polimerowej do przygotowania
szczelnych, gładkich i niechłonnych podłoży przed szpachlowaniem i układaniem
płyt i płytek.

Wysoko skoncentrowany, nie zawierający rozpuszczalników, szybkoschnący, jasnoniebieski podkład
gruntujący na bazie żywicy syntetycznej, do podłoży
o dużej i zróżnicowanej chłonności. Do gruntowania
pod mineralne kleje, masy szpachlowe i uszczelnienia zespolone.

Cementowa, szybkowiążąca, wzmocniona
włóknami, uniwersalna, stabilna, szara zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do szybkiego
wyrównywania, modelowania i napraw powierzchni ścian i podłóg, w zakresie grubości
warstw od 3-60 mm.
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FDF 525

Wysokowydajna folia
uszczelniająca w płynie

ZOOM

• Wodoszczelna
• Szybkowiążąca
• Łatwa w nanoszeniu
• Nadaje się na podłogi ogrzewane

ŁAZIENKA
WODOSZCZELNA

WYSOKOWYDAJNA

SZYBKOSCHNĄCA
4 GODZINY

DOWOLNOŚĆ
APLIKACJI

MOSTKUJE RYSY
I PĘKNIĘCIA

W POMIESZCZENIACH

BARDZO NISKI
POZIOM EMISJI LZO

