
Sopro VK 690 – Iniekcyjna izolacja pozioma
Nie zawierający rozpuszczalników, jednoskładnikowy preparat 
na bazie specjalnych silikatów i dodatków hydrofobizujących. 
W metodzie wykonania odwiertów dodatkowo oddzielająca, 
krzemionkowa i hydrofobizująca izolacja pozioma, zapobiega-
jąca przechodzeniu wilgoci w górne części muru. Do długo-
trwałego osuszania wilgotnych ścian. 

Sopro KSP 652 – Bitumiczna masa 
uszczelniająca
Jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalni-
ków, zmodyfikowana polimerami, szczelna dla ra-
donu masa uszczelniająca do wykonywania grubo-
warstwowych, elastycznych, mostkujących rysy 
uszczelnień fundamentów w zastosowaniach zgod-
nych z normą DIN 18533.

Sopro No.1 400 extra – 
Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, 
odkształcalna zaprawa klejowa S1
Warstwa grzebieniowa z zaprawy klejowej 
Sopro No.1 400 extra do wykonania przyczepnej 
warstwy pod następnie wyrównywaną lub 
modelowaną powierzchnię. 
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Sopro GD 749 – Podkład gruntują-
cy do podłoży chłonnych
Wysoko skoncentrowany, nie zawierający roz-
puszczalników, szybkoschnący, jasnoniebieski 
podkład gruntujący na bazie żywicy syntetycznej, 
do podłoży o dużej i zróżnicowanej chłonności. 
Do gruntowania pod mineralne kleje, masy szpa-
chlowe i uszczelnienia zespolone.
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Sopro Racofix® WSM 
680 – Zaprawa do ta-
mowania przecieków
Cementowa, błyskawicznie 
wiążąca zaprawa do tamowa-
nia przecieków wody oraz do 
wypełniania nawierconych 
otworów. 
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SoproThene® BA 878 – Samo-
przylepna izolacja bitumiczna
Samoprzylepna, klejona na zimno, ela-
styczna, mostkująca rysy, szczelna dla ra-
donu izolacja bitumiczna do wytworzenia 
elastycznych uszczelnień budowlanych 
w zastosowaniach zgodnych z normą DIN 
18533.
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Sopro RAM 3 – Szpachla wyrów-
nawcza i renowacyjna
Cementowa, szybkowiążąca, wzmocniona włók-
nami, uniwersalna, stabilna, szara zaprawa tyn-
karska i masa szpachlowa do szybkiego wyrów-
nywania, modelowania i napraw powierzchni 
ścian i podłóg. Na mineralne podłoża w po-
mieszczeniach i na zewnątrz. 
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Sopro KMB 651 – Grubowarstwowa 
bitumiczna masa uszczelniająca 2-K 
Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, 
wzmocniona włóknami, zmodyfikowana polimera-
mi, szczelna dla radonu, grubowarstwowa powłoka 
do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy 
uszczelnień fundamentów w zastosowaniach zgod-
nych z normą DIN 18533.
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SoproDur HF-L 513 – 
Epoksydowy lakier do 
betonu – wysokowy-
trzymały
Dwuskładnikowa powłoka 
ochronna na bazie żywicy epoksy-
dowej.
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Sopro Rapidur 460 – Zaprawa 
montażowa szybkowiążąca
Cementowa, szybkowiążąca zaprawa wo-
doszczelna do zamocowań. Do zamykania 
odwiertów po wykonaniu iniekcji muru, 
mającej na celu odtworzenie izolacji po-
ziomej.  
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Sopro No.1 400 extra 
Multifunkcyjna, 
wysokoelastyczna, odkształ-
calna zaprawa klejowa S1
Wysokoelastyczna, odkształcalna zaprawa 
klejowa S1 o wysokiej wydajności i bar-
dzo dobrych właściwościach roboczych.
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Sopro KDG 751 – Podkład 
gruntujący bitumiczny
Koncentrat wodorozcieńczalny, na ba-
zie emulsji bitumicznej, stosowany jako 
podkład gruntujący pod uszczelnienia 
bitumiczne Sopro KMB 651, Sopro KSP 
652 i Sopro KD 754.
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Sopro KDA 662 – Siatka 
zbrojąca
Odporna na działanie bitumów i alka-
liów, osłonięta tworzywem sztucznym 
siatka zbrojąca z włókna szklanego do 
wzmocnienia bitumicznych uszczelnień 
grubowarstwowych oraz uszczelnień 
zespolonych Sopro.
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Sopro KDS 663 
Mata ochronna 
Drenażowa i ochronna, z od-
porną na wysokie obciążenia 
z warstwą filtrującą mata do 
ochrony uszczelnień w zasto-
sowaniach poniżej poziomu 
gruntu.
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Sopro ZR Turbo XXL 
Cementowa reaktywna za-
prawa uszczelniająca 2-K
Cementowa, dwuskładnikowa, szyb-
koschnąca, elastyczna i bardzo wydaj-
na reaktywna zaprawa uszczelniająca. 
Do uszczelniania zewnętrznych ścian 
piwnic.

6.1

6.16.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

Sopro KD 754 – Bitumiczna masa 
uszczelniająca – dwuskładnikowa
Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalni-
ków, zmodyfikowana polimerami, szczelna dla 
radonu masa uszczelniająca do wykonywania 
grubowarstwowych, elastycznych, mostkujących 
rysy uszczelnień fundamentów, w zastosowa-
niach zgodnych z normą DIN 18533.
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SoproThene® VA 879 – Podkład 
gruntujący pod izolację samoprzy-
lepną
Szybkoschnący, nie zawierający rozpuszczalników, 
gotowy do użycia, dla poprawy właściwości pod-
łoża oraz przyczepności przed nakładaniem samo-
przylepnej izolacji bitumicznej SoproThene VA 878.
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Kompletny system do uszczelniania ścian piwnic i fundamentów



Również przy niekorzystnych  
warunkach atmosferycznych,  

na zimne lub wilgotne podłoża!

Wszechstronne  
uszczelnienie
• Przetestowana elastyczność w niskich temperaturach do -20ºC
• Również do stosowania na zimne i wilgotne podłoża
• Po ok. 3 godzinach powłoka staje się odporna na deszcz
• Po ok. 6 godzinach odporna na ciśnienie wody 2,5 bar oraz  

możliwość zasypania wykopu

ZOOMZOOM

PIWNICE PIWNICE 
I FUNDAMENTYI FUNDAMENTY

ZR Turbo XXL 618

W POMIESZCZENIACH 
I NA ZEWNĄTRZ NA ŚCIANY I PODŁOGIBARDZO WYSOKA 

WYDAJNOŚĆ
WYSOKOKRYSTALICZNE 

WIĄZANIE WODY
TECHNOLOGIA 
MICROGUM®

SZYBKI CEMENT - SYSTEM 
TRÓJSKŁADNIKOWY

PRODUKT 
SZYBKOSCHNĄCY DO BASENÓW SZCZEGÓLNIE NA 

TARASY I BALKONY
WYSOKOELASTYCZNA 

BEZ BITUMÓW
MOSTKUJE RYSY 

I PĘKNIĘCIA
DOWOLNOŚĆ 

APLIKACJIDWUSKŁADNIKOWA


