
Sopro Rapidur® B5  
Spoiwo szybkowią-
żące do jastrychów
Specjalne spoiwo, zmodyfi-
kowane dodatkiem tworzyw 
sztucznych, do wytwarzania 
szybkowiążących i szybko 
dojrzewających jastrychów 
cementowych.

Sopro GD 749 – Podkład 
gruntujący do podłoży 
chłonnych
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.

System 
uszczelek Sopro 
AEB®

Taśmy i uszczelki do 
elastycznego 
uszczelniania szczelin 
dylatacyjnych, 
odpływów oraz 
przejść instalacji.

Sopro EPG 522 – 
Epoksydowy podkład 
gruntujący
Dwuskładnikowy podkład gruntujący na 
bazie płynnej żywicy epoksydowej do 
optymalnego przygotowania podłoża pod 
uszczelnienie Sopro PU-FD oraz do 
wytworzenia warstwy nieprzepuszczającej 
pary wodnej w saunach parowych.

Sopro Rapidur® M5 – 
Zaprawa szybkowiążąca  
do jastrychów
Gotowa, sucha mieszanka wysokiej 
jakości spoiw i wyselekcjonowanych  
kruszyw, zmodyfikowana dodatkiem 
tworzyw sztucznych, jako zaprawa do 
wytwarzania szybkowiążących 
i szybko dojrzewających jastrychów 
cementowych.

Sopro PU-FD 570/571
Elastyczna, poliure-
tanowa powłoka 
uszczelniająca
Dwuskładnikowa, płynna, 
chemoodporna, poliuretano-
wa żywica do wytwarzania 
warstw uszczelniających pod 
okładziny ceramiczne.

Sopro DBF 638  
Taśma uszczelniająca
Systemowa taśma uszczelniają-
ca z flizelinową częścią monta-
żową do wodoszczelnego i ela-
stycznego przykrywania szczelin 
dylatacyjnych w systemie 
z uszczelnieniami zespolonymi 
Sopro, pod okładziny ceramiczne 
i kamienne.

Kompletny system Wellness

Sopro RAM 3® – Szpachla  
wyrównawcza 
i renowacyjna
Cementowa, szybkowiążąca, 
wzmocniona włóknami, uniwersalna, 
stabilna, szara zaprawa tynkarska 
i masa szpachlowa do 
wyrównywania, modelowania 
i napraw powierzchni ścian i podłóg.
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Sopro EDD 152  
Dybel dylatacyjny do 
jastrychów
Specjalny, elastyczny dybel z trzpie-
niem ze stali nierdzewnej, pokryty 
tworzywem sztucznym. Zapobiega 
ruchom pionowym w dylatacjach 
jastrychu. Przy zastosowaniu dybli 
nie zostaje ograniczona ani zakłó-
cona funkcjonalność dylatacji.
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Sopro FEP plus – Fuga 
epoksydowa 2-12 mm
Dwuskładnikowa, wysokowytrzymała, 
epoksydowa zaprawa fugowa, 
odporna na obciążenia chemiczne 
i mechaniczne, do spoinowania 
i klejenia płytek i płyt ceramicznych 
oraz mozaiki szklanej.

Sopro No.1 400 extra – Multifunkcyj-
na, wysokoelastyczna, odkształcalna 
zaprawa klejowa S1
Wysokoelastyczna, odkształcalna, wydajna, cienkowar-
stwowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi zapra-
wa cementowa do przyklejania okładzin ceramicznych 
podłogowych i ściennych oraz niewrażliwych na prze-
barwienia kamieni naturalnych.

Sopro TF+ – Fuga wąska 1-10 mm 
– wysokowytrzymała
Cementowa, wysokowytrzymała, szybkowiążąca 
zaprawa fugowa o trwałych barwach, do spoino-
wania powierzchni podlegających wysokim obcią-
żeniom. Stosowana alternatywnie do zapraw fu-
gowych na bazie żywic reaktywnych, przy zwy-
kłej, jak dla fug cementowych obróbce.

Sopro FKM XL – Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, 
odkształcalna, super lekka zaprawa klejowa S1
Bardzo wydajna, wysokoelastyczna, odkształcalna, o zredukowanym pyle-
niu, bardzo lekka, cementowa zaprawa o szerokim spektrum zastosowań, 
ulepszona zwiększonym dodatkiem tworzyw sztucznych, do przyklejania 
okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych oraz niewrażliwego na 
przebarwienia kamienia naturalnego na wszystkich podłożach.

Sopro KDA 662
Siatka zbrojąca
Odporna na działanie alka-
liów, pokryta tworzywem 
sztucznym siatka zbrojąca 
z włókna szklanego.
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Sopro DF 10® – Design Fuga Flex 
1-10 mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa 
fugowa o trwałych barwach i wysokiej wytrzymało-
ści, nie tworząca osadów wapiennych na powierzch-
ni. Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni i mi-
kroorganizmów. Do spoinowania wszystkich okładzin 
ceramicznych i z kamienia naturalnego.
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Sopro Sillicon
Silikon sanitarny
Sieciujący kwasem octowym ka-
uczuk silikonowy do uszczelniania 
i elastycznego wypełniania spoin 
łączących i dylatacyjnych w obsza-
rach sanitarnych, jak również na 
balkonach i tarasach.
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Uszczelnienie 
zespolone
Uszczelnienie cementowe: Sopro 
DSF® 423/523 lub Sopro TDS 823 
do uszczelniania powierzchni 
pod okładziny ceramiczne 
w obiektach wellness.
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 Trwały kolor spoiny bez osadów wapiennych

 Fuga odporna na zabrudzenia i wnikanie wody 

 Ochrona przed rozwojem pleśni 

 Idealnie gładka powierzchnia spoiny 

 Możliwość dodania brokatu Sopro

 W pomieszczeniach i na zewnątrz

 Do wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych, 

kamiennych i z mozaiki szklanej

Fuga inspirowana
technologią

DF 10® 

WELLNESSWELLNESS
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DF 10®


