
Sopro FEP plus – Fuga  
epoksydowa plus 2-12 mm
Dwuskładnikowa, wysoko-
wytrzymała zaprawa na bazie 
żywic reaktywnych do fugowania 
okładzin ceramicznych w przypad-
ku oddziaływania chemicznych 
obciążeń.

Sopro DBE 500 – Klej 
epoksydowy
Dwuskładnikowy klej na 
bazie żywicy epoksydowej 
do przyklejania i osadzania 
okładzin ceramicznych 
w przypadku oddziaływania 
chemicznych obciążeń.

Sopro AEB® 640 – Mata uszczelnia-
jąco-odcinająca
Elastyczna, wodoszczelna, mostkująca rysy 
i eliminująca naprężenia mata uszczelniają-
co-odcinająca, o optymalnej przyczepności 
do cementowych zapraw klejowych. Do 
wytwarzania uszczelnień  wstęgowych 
w formie mat zgodnie z normą DIN 18534.

Sopro AEB® 148 – Taśma 
uszczelniająca elastyczna
Taśma uszczelniająca do nieza-
wodnego, elastycznego i wodo-
szczelnego pokrywania szczelin 
dylatacyjnych i złączeniowych 
o optymalnej przyczepności.

Sopro RAM 3®

Szpachla wyrównawcza i renowacyjna
Cementowa, szybkowiążąca, wzmocniona włóknami 
zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do wyrów-
nywania, modelowania i napraw powierzchni ścian 
i podłóg oraz wykonywania wyobleń 
i wytwarzania powierzchni ze spadkiem.

Sopro GD 749 
Podkład gruntujący  
do podłoży chłonnych
Wysoko skoncentrowany, nie 
zawierający rozpuszczalników, szyb-
koschnący podkład na bazie żywicy 
syntetycznej do podłoży o dużej 
i zróżnicowanej chłonności. 

Kompletny system dla pomieszczeń mokrych o wysokim obciążeniu

Sopro TDS 823 
Elastyczna zaprawa uszczelniająca 
szybkowiążąca – turbo
Szybkoschnąca, dwuskładnikowa, elastycz-
na, o wysokiej wydajności zaprawa do 
wytwarzania uszczelnień zespolonych.
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Sopro TF+ – Fuga wąska 
1-10 mm – wysokowy-
trzymała
Wysokowytrzymała, szybkowią-
żąca, o trwale utrzymującym się 
estetycznym wyglądzie zaprawa 
do fugowania powierzchni podle-
gających wysokim obciążeniom.   

7.1

Sopro DSF® 523 – Elastyczna 
zaprawa uszczelniająca jedno-
składnikowa
Jednoskładnikowa, elastyczna, cemento-
wa zaprawa uszczelniająca do wytwarza-
nia uszczelnień zespolonych.
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Sopro No.1 400 extra   
Multifunkcyjna, wysoko-
elastyczna, odkształcalna 
zaprawa klejowa S1
Wysokoelastyczna, odkształcalna 
zaprawa klejowa o wysokiej wydaj-
ności i bardzo dobrych parametrach 
roboczych.  
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Sopro No.1 404 
Multifunkcyjna, wysokoela-
styczna, odkształcalna zaprawa 
klejowa szybkowiążąca S1
Szybkowiążąca, odkształcalna zaprawa 
klejowa o wysokiej wydajności i bardzo 
dobrych parametrach roboczych. 
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Sopro Racofix® RMK 818  
Klej montażowy
Gotowy do użycia, jednoskład-
nikowy, uniwersalny klej do 
wodoszczelnego przyklejania 
i uszczelniania styków krawędzi 
mat uszczelniająco-odcinających 
Sopro AEB®.

Sopro AEB® – Uszczelki 
ścienne i podłogowe
Uszczelki wodoszczelne do 
niezawodnego, elastycznego 
i szybkiego uszczelnienia przejść 
rur, o optymalnej przyczepności do 
cementowych zapraw klejowych.
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Sopro Rapidur® B5 – Spoiwo 
szybkowiążące do jastrychów
Specjalny środek wiążący, ulepszony 
tworzywem sztucznym do wytwa-
rzania wysokowytrzymałych, szybko-
wiążących i szybko dojrzewających 
jastrychów cementowych.
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Sopro Rapidur® M5 – Zaprawa 
szybkowiążąca do jastrychów
Ulepszona tworzywem sztucznym, 
gotowa, sucha zaprawa do ekonomicz-
nego wytwarzania szybkowiążących 
i szybko dojrzewających jastrychów 
cementowych. 
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SoproDur HF 264 – Wielofunkcyjna, 
wysokoelastyczna zaprawa klejowa 
szybkowiążąca – wysokowytrzymała
Wielofunkcyjna, szybkowiążąca, wysokoela-
styczna i wysokowytrzymała zaprawa klejowa 
w konsystencji  półpłynnej oraz jako zaprawa 
średniowarstwowa, również do dużych 
formatów. 

6.46.57.2

Sopro Silicon  
Silikon sanitarny
Trwale elastyczny, odporny na 
działanie chemikaliów silikonowy 
materiał do uszczelniania  
i elastycznego wypełniania szczelin 
łączących i dylatacyjnych.
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Sopro HSF 748 – Zaprawa 
sczepna elastyczna
Jednoskładnikowa, modyfiko-
wana tworzywem sztucznym, 
zaprawa zwiększająca przyczep-
ność do podłoża.  

1.1

1.1

3

4.1 4.2

5.1

1.2

6.1

5.1

5.1

5

5.2

5.2

5.2

5.3

5.3

Sopro FKM® XL Silver – Multifunkcyj-
na, wysokoelastyczna, odkształcalna, 
srebrna zaprawa klejowa S1
Szybkowiążąca, multifunkcyjna, wysoko-
elastyczna, odkształcalna zaprawa klejowa, 
ulepszona zwiększonym dodatkiem tworzyw 
sztucznych i trasu reńskiego. 
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Nowoczesny system  
uszczelniający Sopro AEB®

• Kompletny system produktów do uszczelniania ścian i podłóg
• Niezawodne uszczelnienie natychmiast po wykonaniu prac
• Szybki wariant uszczelnienia w przypadku pilnych realizacji budowlanych
• Produkty gotowe do użycia, bardzo łatwe i czyste w aplikacji

System AEB®

NA ŚCIANY I PODŁOGIKRÓTKI CZAS 
MONTAŻU WODOSZCZELNY W POMIESZCZENIACH BARDZO NISKI  

POZIOM EMISJI LZO
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