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NAPRAWA USZKODZEŃ W BASENACH
Od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w Polsce dynamicznie
przybywa obiektów basenowych. Wiele z tych obiektów poprzez
lata użytkowania wymaga drobnych napraw i remontów. W niniej-
szej broszurze postaramy się przybliżyć Państwu najczęściej spo-
tykane problemy związane z użytkowaniem obiektów basenowych
oraz wskazówki dotyczące naprawy wybranych elementów takich
jak:  

■ Naprawa wypłukanych fug cementowych

■ Naprawa uszkodzonych fug silikonowych

■ Naprawa uszczelnienia

■ Montaż płytek przy użyciu zapraw klejowych 
szybkowiążących

■ Naprawa i mocowanie płytek w obszarach 
podwodnych

Uwaga!
Baseny to miejsca szczególnie narażone na oddziaływanie
agresywnych czynników (wypłukująca woda, środki che-
miczne itp.). Wypłukane fugi, odspojone płytki oraz uszko-
dzone uszczelnienie należy natychmiast naprawić, w innym
przypadku zagraża to zdrowiu użytkowników obiektu ba-
senowego oraz degradacji całej jego konstrukcji!
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В БАССЕЙНАХ
С начала 90-тых годов ХХ века значительно увеличивается коли-
чество плавательных  бассейнов в стране. Многие из них требуют 
мелких ремонтов из-за многолетней эксплуатации. В этой брошю-
ре постараемся приблизить Вам наиболее часто возникающие 
проблемы касающиеся эксплуатации бассейнов, а также предо-
ставить рекомендации, которые относятся к ремонту выбранных 
элементов, таких как:

ремонт выполосканных цементных затирок �

ремонт поврежденных силиконовых затирок �

восстановление уплотнения �

 монтаж плиток при употреблении быстровяжущих  �
клеевых растворов

восстановление и укладка плиток в подводных зонах �

Замечание:
Бассейны это места подвергающиеся воздействию агрессивных 
факторов (выполаскивающая вода, химические средства и т.п.). 
Выполосканные затирки, отслоившиеся плитки и повреждения 
уплотнения следует немедленно восстановить, в противном 
случае будут угрожать здоровью пользователей бассейна 
и являться источником деградации целой конструкции.



WYPŁUKIWANIE FUG CEMENTOWYCH
Jednym z częstych problemów podczas eksploatacji obiektów
basenowych jest wypłukiwanie fug i konieczność ich uzupełnia-
nia. Dotyczy to powierzchni na plażach basenowych, zapleczy
technicznych, ale również niecek basenowych. Najbardziej klasy-
cznym przypadkiem są ubytki fug w strefie falowania wody 
w niecce oraz w rynnach przelewowych. Zastosowanie nieod-
powiedniej zaprawy fugowej może być przyczyną ubytków
również w innych miejscach.

Tradycyjne cementowe zaprawy fugowe w takim przypadku niemal
zawsze ulegają wypłukaniu. Skutecznym rozwiązaniem tego proble-
mu jest zastosowanie zaprawy fugowej epoksydowej np. Sopro
Topas DFE lub zaprawy fugowej wysokowytrzymałej w wersji
wąskiej SoproDur HF® 8 lub w wersji szerokiej SoproDur® HF 30.

Wypłukane fugi na plaży basenowej

Jeśli mimo zastosowania zapraw fugowych o najwyższych para-
metrach wytrzymałościowych dochodzi do „zanikania” fug należy
dopatrywać się innych przyczyn takiego stanu rzeczy. Najczęściej
dochodzi do wypłukiwania fug na powierzchniach poddanych
działaniu środków czyszczących lub dezynfekujących w zbyt wyso-
kich stężeniach, np. w miejscach okresowego czyszczenia kratek
z koryt odpływowych. Wypłukiwanie fug może być również
spowodowane wystąpieniem niekorzystnego odczynu PH wody
basenowej w wyniku zabiegów regulacyjnych lub interwencji sani-
tarnych.

Ubytki fug w strefie falowania wody

Inną przyczyną wyeksploatowania cementowych wypełnień
szczelin pomiędzy płytkami w obiektach basenowych są często
nieświadome uchybienia eksploatacyjne. Polegają one na za-
stosowaniu, choćby nawet sporadycznie, wyższych stężeń środ-
ków czyszczących (nawet jeśli organ zatwierdzający dopuścił je
do stosowania na takich obiektach) w przypadku pojawienia się
bardziej uporczywych zabrudzeń lub konieczności zwiększenia
dawki niektórych, ostrzejszych środków dezynfekujących w okre-
sach wzmożonej zapadalności na niektóre choroby, np. grypę
żołądkową.

Uporczywe zabrudzenia na powierzchni okładziny
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ВЫПОЛАСКИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАТИРОК
Одной из наиболее часто выступающих проблем связанных с экс-
плуатацией бассейнов является выполаскивание затирок и не-
обходимость заполнения убытков. Это касается поверхностей 
бассейнового пляжа, технических помещений и чаши бассейна. 
Самым популярным является случай убытка затирки в зоне вол-
нения воды в чаше и переливных лотках. Применение несоответ-
свующего затирочного раствора может стать причиной убытков 
в других местах.

Традиционные цементные затирочные растворы в таком слу-
чае почти всегда подвергаются выполаскиванию. Эффективным 
решением этой проблемы является применение эпоксидной 
затирки, напр. Sopro Topas® DFE или высокопрочной узкой за-
тирки SoproDur® HF 8 либо высокопрочной широкой затирки 
SoproDur HF® 30.

Если, несмотря на применение высокопрочных  затирочных 
растворов, затирка «исчезает», тогда надо искать других причин 
такого явления.

Чаще всего, выполаскивание затирок происходит на поверх-
ностях подвергающихся воздействию средств для очистки или 
дезинфекции, употребляемых в слишком концентрированном 
виде, напр. в местах периодической очистки решеток в сточных 
лотках. Причиной выполаскивания затирок может быть также 
неправильный уровень PH воды в бассейне. 

Другой причиной износа цементных затирок заполняющих меж-
дуплиточные швы являются часто безсознательные эксплуатаци-
онные ошибки. Заключаются они в употреблении, хотя бы время 
от времени, слишком сильно концентрированных чистящих пре-
паратов (даже если они получили допуск к применению в таких 
объектах) в случаях возникновения более сильных загрязнений 
или в увеличении дозы некоторых, более интенсивных дезин-
фекционных средств в периоды усиленной заболеваемости не-
которыми болезнями, напр. желудочным гриппом.

Выполосканная затирка в околобассейновой зоне

Убытки затирки в зоне волнения воды

Упорные загрязнения на поверхности облицовки



WYPŁUKIWANIE FUG CEMENTOWYCH

Można wyróżnić dwa typy degradacji fugi:

Brak wypełnienia pomiędzy płytkami stwarza zagrożenie uszko-
dzenia ciała osób korzystających z basenów oraz utrudnia utrzy- 

manie właściwego stanu sanitarnego i czystości. Konieczne jest
zatem uzupełnienie fugi lub jej wymiana.

Uwaga!
Jeżeli podłoża nie możemy całkowicie wysuszyć lub zależy nam
na szybkiej możliwości obciążenia wodą (już po 24 godz.) w ta-
kich sytuacjach warto oczyścić szczeliny ze starego materiału, 

a następnie wykonać nowe spoinowanie fugą wysokowytrzymałą
SoproDur® HF 8 lub SoproDur® HF 30.

Powierzchniowe
gdy ubytki zaprawy spoinowej są niewielkie (3-4 mm).

Głębokie
gdy ubytki dochodzą do dna szczeliny spoinowej lub fuga uległa
degradacji.

W pierwszym przypadku wystarczy uzupełnienie fugą epoksydową
Sopro FEP lub Sopro Topas® DFE. Wystarczy wcześniej oczyścić
szczelinę spoinową, dobrze wysuszyć i zabudować fugę w od-
powiednio dobranym kolorze. Obydwie w/w fugi charakteryzują się
wysoką odpornością na czyszczące środki chemiczne oraz na od-
działywanie wód agresywnych w basenach z wodą termalną,
mineralną, solankową i morską.

Przy większych ubytkach lub w sytuacji osłabienia wytrzymałości
fugi, należy starą fugę usunąć na grubość płytki i jako rozwiązanie
optymalne zastosować fugę wysokowytrzymałą SoproDur® HF 8
lub SoproDur® HF 30. W/w zaprawy fugowe należy wprowadzić
przy pomocy pacy do fugowania, tak aby dokładnie wypełnić cały
przekrój spoiny. Warunkiem jest odpowiednia głębokość fugi
równa grubości płytki. 

wiążąca
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ВЫПОЛАСКИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАТИРОК  
Недостаток заполняющего материала между плитками создает риск 
повреждния тела потребителей бассейнов, а также усложняет сохра-

нение соответствующих санитарных условий  и соблюдение чистоты. 
Необходимо заполнить убытки или совсем заменить затирку.

Можно выделить два типа деградации затирки:

В первом случае хватит дополнение эпоксидной затиркой 
Sopro FEP или Sopro Topas® DFE. Надо заранее очистить щель, 
хорошо ее высушить, затем ввести затирочную массу соот-
ветствующего цвета. Обе вышеназванные затирки обладают 
высокой  прочностью на воздействие химических чистящих 
средств, а также агрессивной воды в бассейнах с термальной 
водой, минеральными солями и морской водой.

В случае больших убытков или понижения  прочности затирки 
следует удалить старый материал  на всю толщину плитки и в каче-
стве оптимального решения применить высокопрочную затирку 
SoproDur® HF 8 или SoproDur® H 30. Вышеназванные затирочные 
растворы  наносить с помощью терки в очищенные швы таким 
образом, чтобы разрез шва был заполнен полностью. Очень  
важно, чтобы глубина шва была ровна толщине плитки.

Замечание:
В случае, когда невозможно вполне высушить основание или мы 
заинтересованы в возможности быстрой нагрузки водой (уже по 
истечении 24 часов),  надо очистить междуплиточные щели от 

старого материала, а затем сделать новый шов высокопрочной 
затиркой SoproDur® HF 8 или SoproDur® HF 30.

Поверхностная
когда убытки затирочного раствора небольшие (3-4 мм)

Глубокая
когда убытки достигают дна междуплиточной щели или затирка 
подверглась деградации

PN-E N 1 3 888



SILIKONY W OBIEKTACH BASENOWYCH
Silikony, mimo złej sławy jaką zdołały się okryć, są nieodzownym
materiałem do wypełniania szczelin dylatacyjnych i narożniko-
wych pomiędzy okładzinami. Nie wszystkie dostępne na rynku
wypełniacze trwale elastyczne radzą sobie z surowymi warunka-
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Skutki niewłaściwego przygotowania
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СИЛИКОНЫ В ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ
Силиконы являются благонадежным  материалом для заполнения 
деформационных и угловых швов в облицовке. Не все доступные 
на рынке  эластичные затирки оправдываются в трудных условиях 
бассейновых помещений.

Силиконы Sopro и высокопрочная затирка для деформационных 
швов SoproDur® HF-D испытаны  на механическую и химическую 
стойкость в таких объектах и отличаются высокой прочностью 
на нагрузки.

Кроме того они характеризуются:

оптимальной плотностью облегчающей формирование �
минимальным убытком массы после отвердения �

Многих администраторов бассейновых объектов беспокоят 
черные пятна на силиконовой затирке. Виноватым считается 
именно силикон.

Почему тогда не во всех объектах возникают такие проблемы? 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо сперва объяснить, что 
черные пятна это некий вид грибка развивающегося в условиях 
повышенной температуры и влажности, недостаточной венти-
ляции и присутствия почвы, напр. остатков мыла, шелушавой 
кожи, волос и других загрязнений. Грибки появляются на сили-
коне не потому, что снабжает их питательными компонентами, 
а исключительно потому, что его термоизоляционные свойства 
способствуют возникновению условий для их развития.

Как предотвратить развитие грибков, когда невозможно устра-
нить влажность, понизить температуру или улучшить обмен воз-
духа? Решением является регулярное, систематическое приме-
нение дезинфицирующих средств, которых вид следует менять 
время от времени. Препаратом пригодным для дезинфекции 
является Sopro SE 717, который рекомендуем употреблять по-
переменно с хлорными дезинфицирующими средствами.

Часто, несмотря на соответсвующую очистку, не удается предо-
хранить силиконовые затирки от развития грибков. Причиной 
может быть неправильно проведенная расшивка швов, напр. 
выглаживание силикона с помощью средвства для мойки посу-
ды или другого несоответствующего препарата. Таким образом 
загрязняется поверхность силикона создавая почву для разви-
тия грибков. Чтобы до этого не допускать, следует применять 
специальное средство для выглаживания силиконовых затирок 
Sopro GM 026. Оно имеет специально подобранный состав, 
облегчающим формирование швов без пачкания верхней по-
верхности плиток, а также правильным уровнем PH, благодаря 
чему не является почвой для грибков.

Повреждена силиконовая затирка

Черные пятна на силиконовой затирке

Результат неправильной подготовки



SILIKONY W OBIEKTACH BASENOWYCH

Duży wpływ na szybkość pojawienia się zagrzybień mają odspo-
jenia silikonów od powierzchni styku. Jest to spowodowane 
w znacznej mierze niestarannością wykonania polegającą na zbyt
delikatnym wyciskaniu silikonu z kartusza, czego skutkiem jest
częściowy brak połączenia silikonu z płytką, ale również
niedostatecznie oczyszczona lub zawilgocona powierzchnia pod-
czas wbudowywania lub/ i brak zastosowania preparatu gruntu-
jącego.

Preparaty gruntujące Sopro P 4050
i UW 025 radykalnie zwiększają przy-
czepność silikonów do powierzchni styku.
Niekiedy przyczyną uniemożliwiającą lub
utrudniającą walkę z zagrzybieniami na
silikonach są również błędy projektowe
np. niewłaściwe usytuowanie kratki od-
pływowej lub zastosowanie w narożach
antypoślizgowych płytek utrudniających
wbudowanie i wymianę silikonu oraz
wykonywanie czynności czyszczących.

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym roz-
wojowi grzybów jest możliwość wnikania
wody pod okładziny, np. poprzez baterie
umywalkowe, prysznicowe, itp. bez odpo-
wiednich elementów łączących z powłoką
uszczelniającą lub przez otwory do mo-
cowania wyposażenia do miejsc styku fug
silikonowych z cementowymi, gdzie po-
przez nasączenie powstaje długotrwałe
zawilgocenie.
W celu wyeliminowania tego rodzaju
uchybień zaleca się uszczelnienie w/w
miejsc za pomocą epoksydowej zaprawy
wypełniającej, sporządzonej z jednej
części żywicy epoksydowej Sopro EPG 522
wymieszanej z trzema częściami piasku
kwarcowego Sopro QS 507.

Ekspansja grzyba na silikonie

Błąd projektowy - niewłaściwe usytuowanie kratki odpływowej

Uwaga!
Dla zapewnienia dobrej kondycji i trwa-
łości wypełnień silikonowych bez względu
na okoliczności należy dokonywać okre-
sowych przeglądów fug, a pojawiające się
najmniejsze ślady przebarwień natychmiast
usuwać wraz z częścią niezainfekowa-
nego silikonu, używając do zdezynfeko-
wania porażonego miejsca preparatu
Sopro SE 717, a do ostatecznego wygła-
dzenia nowo wbudowanego silikonu za-
stosować preparat Sopro GM 026. Po-
zostawienie zauważonych grzybów powo-
duje, że w miarę upływu czasu przekształ-
cają się one w złożone formy ułatwiające
przetrwanie nawet przy braku sprzyjają-
cych warunków, co przyspiesza ekspansje
na sąsiadujące powierzchnie.
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Следующим фактором способствующим 
развитию грибков является возможность 
проникновения воды под облицовку, 
напр. в местах крепления смесителей 
сделанных без соответсвующих элеменов 
соединяющих с гидроизоляцией или че-
рез отверстия для крепления оборудова-
ния на месте стыка силиконовых затирок 
с цементными, где выступает  продолжи-
тельное отсырение.

Чтобы до этого не допускать, рекоменду-
ется сделать уплотнение вышеупомянутых 
мест с помощью эпоксидного раствора, 
состоящего из одной части эпоксидной 
смолы  Sopro EPG 522 смешанной с тремя 
частями кварцевого песка Sopro QS 507.

Большое влияние на то, как быстро появляются грибки  имеют 
отслоения силикона от поверхности стыков. Причиной того яв-
ляется чаще всего недостаточная старательность при нанесении, 
т.е. слишком деликатное выдавливание силикона из картуши, 
в результате чего силикон невполне соединяется с плиткой. 
Другой причиной может быть недостаточно очищенная или 
отсырелая поверхность во время заполнения швов и\или не-
применение грунтовки.

Грунтующие препараты Sopro P 4050 
и UW 025 значительно увеличивают 
адгезию силиконовых затирок к по-
верхностям. Иногда борьбу с грибками 
осложняют или предотвращают также 
проектные ошибки, напр. неправильное 
размещение водосточных решеток или 
применение в углах антискользящих пли-
ток усложняющих нанесение и обмен си-
ликона, а также очистку поверхности.

Замечание:
Для обеспечения хорошей кондиции 
и прочности силиконого материала, 
несмотря на обстоятельства, необхо-
димо проводить цикличные осмотры 
затирок, а появляющиеся самые мел-
кие следы прокрашивания немедленно 
удалять вместе с фрагментом незара-
женного шва, затем дезинфицировать 
это место препаратом Sopro SE 717. 
Для конечного выглаживания ново 
нанесенного силикона использовать 
препарат Sopro GM 026. Неудаление 
замеченных грибков вызывает через 
некоторое время развитие более слож-
ных форм, способных выжить даже при 
отсутствий благоприятных условий, что 
ускоряет распространение грибков на 
прилегающие поверхности.

Развитие грибков на силиконе
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СИЛИКОНЫ В ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ



NAPRAWA USZCZELNIENIA

Odsłonięte uszczelnienie zespolone musi stanowić strefę ok. 10 cm,
aby można było na zakładkę nałożyć uzupełnienie.

Uszczelnienie zeszlifować przy pomocy tarczy z papierem ścier-
nym do zera.

Optymalnie przygotowana strefa przejściowa do wykończenia
nową warstwą uszczelnienia zespolonego.

Nałożenie „na zakładkę” nowej warstwy uszczelnienia zespolo-
nego na uszczelnienie istniejące np. przy pomocy kielni gładkiej.

Sopro TDS 823 jest dwuskład-
nikową zaprawą uszczelniającą
umożliwiającą przyklejanie płytek
już po 2 godzinach od naniesie-
nia ostatniej warstwy, natomiast już
po 3 dniach od naniesienia zapra-
wy uszczelniającej można nieckę
basenową napełniać wodą.

W ten sam sposób można napra-
wiać nieszczelność na dylatacjach
konstrukcyjnych. Należy w takim
przypadku pamiętać o zastoso-
waniu odpowiednich taśm uszczel-
niających z oferty Sopro.
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Naprawa uszczelnienia może być konieczna, gdy hydroizolacja
została wykonana w sposób nieprawidłowy, uległa uszkodzeniu 
w trakcie naprawy okładziny lub gdy doszło do jej przerwania 
w trakcie eksploatacji obiektu. Zastosowanie tradycyjnych zapraw
uszczelniających do tego typu napraw wiąże się z koniecznością
długiego sezonowania przed napełnieniem niecki basenowej (mini-
mum 14 dni).
Skrócenie czasu naprawy możemy osiągnąć stosując szybkowią-
żącą zaprawę uszczelniającą. Sopro TDS 823 jest dwuskładni-
kową, szybkowiążącą zaprawą uszczelniającą, umożliwiającą 

przyklejanie płytek już po 2 godzinach od naniesienia ostatniej
warstwy, natomiast już po 3 dniach od naniesienia zaprawy uszczel-
niającej można nieckę basenową napełniać wodą.
Prawidłowy sposób wykonania naprawy uszczelnienia polega na
zdemontowaniu okładziny, a następnie sfazowaniu do zera starej
warstwy uszczelnienia zespolonego jak w opisanym schemacie. 
Należy pamiętać, aby przed naniesieniem nowej warstwy uszczel-
nienia podłoże zwilżyć, a zaprawę uszczelniającą nanosić w co naj-
mniej dwóch warstwach, tak aby osiągnąć zalecaną grubość
minimalną po wyschnięciu.
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Naprawa uszczelnienia może być konieczna, gdy hydroizolacja
została wykonana w sposób nieprawidłowy, uległa uszkodzeniu 
w trakcie naprawy okładziny lub gdy doszło do jej przerwania 
w trakcie eksploatacji obiektu. Zastosowanie tradycyjnych zapraw
uszczelniających do tego typu napraw wiąże się z koniecznością
długiego sezonowania przed napełnieniem niecki basenowej (mini-
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Skrócenie czasu naprawy możemy osiągnąć stosując szybkowią-
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warstwy, natomiast już po 3 dniach od naniesienia zaprawy uszczel-
niającej można nieckę basenową napełniać wodą.
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Sopro DBF 638

Sopro AEB 641 Sopro FDB 524
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПЛОТНЕНИЯ
Восстановление уплотнения может быть необходимым, когда ги-
дроизоляция была сделана неправильно, подверглась поврежде-
нию во время ремонта облицовки или когда порвалась во время 
эксплуатации объекта. Применение традиционных уплотняющих 
растворов для ремонта такого типа связано с необходимостью   
долговременной выдержки перед наполнением чаши бассейна 
водой (минимум 14 дней).

Сокращения времени ремонта можно достичь применяя быстро-
вяжущий уплотняющий раствор. Sopro TDS 823 это двухкомпо-
нентный, быстровяжущий, уплотняющий раствор, который дает 

возможность укладки плиток уже спустя 2 часа от нанесения 
последнего слоя. Уже по истечении 3 дней от нанесения уплот-
нения можно наполнить бассейн водой.

Правильное проведение ремонта уплотнения начинается с де-
монтажа облицовки. Затем следует совсем отшлифовать (удалить) 
старый слой альтернативного уплотнения, как в представленной 
схеме. Очень важно, чтобы перед нанесением нового слоя уплот-
нения увлажнить основание, затем нанести как минимум два слоя 
уплотняющего раствора с целью достичь минимальной рекомен-
дованной толщины после высыхания.

Открытое уплотнение должно иметь ширину ок. 10 см, чтобы 
нанести дополнительный материал в нахлест.

Оптимально подготовленная зона стыка с новым слоем уплот-
нения.

Sopro TDS 823 это двухкомпо-
нентный, уплотняющий раствор, 
который дает возможность уклад-
ки плиток уже спустя 2 часа от на-
несения последнего слоя. Уже по 
истечении 3 дней от нанесения 
уплотнения можно наполнить 
бассейн водой.

Уплотнение полностью отшлифовать с помощью диска с абра-
зивной бумагой.

Нанесение в нахлест нового слоя альтернативного уплотнения на 
существующее уплотнение напр. с помощью гладкой кельмы.

Таким же способом можно ремон-
тировать неплотности в дилата-
ционных конструкциях. Следует 
тогда применить соответствующие 
уплотнительные ленты Sopro.

Sopro DBF 638

Sopro AEB 641 Sopro FDB 524



MONTAŻ PŁYTEK PRZY UŻYCIU ZAPRAW KLEJOWYCH
SZYBKOWIĄŻĄCYCH
Przerwy technologiczne w obiektach basenowych to czas kiedy można
przeprowadzić wiele gruntownych napraw i szybkich remontów. Ze
względu na ograniczony czas, stosowanie tradycyjnych zapraw kle-
jowych to rozwiązanie, które nie gwarantuje dostatecznego związa-
nia i uzyskania odpowiedniej wytrzymałości. Zaprawa klejowa zasto-
sowana do mocowania okładzin musi przed napełnieniem wodą

uzyskać pełną wytrzymałość. Tradycyjne zaprawy uzyskują taki para-
metr po upływie 28 dni od momentu przyklejenia płytek. Jeżeli okres
przerwy technologicznej nie umożliwia dochowania reżimu techno-
logicznego gwarantującego osiągnięcie wymaganych parametrów
wytrzymałościowych, należy rozważyć zastosowanie klejowych za-
praw szybkowiążących do zastosowań podwodnych.

Planując naprawę, wyróżniamy dwa rodzaje uszkodzeń
powierzchni różniące się doborem zapraw klejowych:

Uszkodzenie na plaży basenu
Uszkodzenia okładziny na powierzchniach czasowo obciążonych
wodą jak plaże, natryski, zaplecza. Jeśli uszkodzeniu uległa hy-
droizolacja, naprawiamy ją w opisany na poprzedniej stronie sposób.
Następnie nakładamy szybkowiążącą zaprawę klejową metodą kom-
binowaną. Spoinowanie wykonujemy przy użyciu wysokowytrzy-
małych i szybkowiążących zapraw fugowych.

Uszkodzenie w niecce basenu
Uszkodzenia okładziny w miejscach stale znajdujących się pod
wodą. W przypadku niecek basenowych dodatkowo czasochłonne
jest spuszczanie wody i ponowne napełnianie. Szczególnie w takich
sytuacjach niezbędne są materiały, które w niedługim czasie od zas-
tosowania można obciążać wodą. W tym wypadku musimy uwzględ-
nić dodatkowo nieporównywalnie trudniejsze warunki eksploatacyjne
i zastosować szybkowiążące zaprawy klejowe i do spoinowania.

Sopro No. 1 (404) SoproDur® HF 8; SoproDur® HF 30

Szybkowiążąca, wysokoelastyczna za-
prawa klejowa Sopro No.1 404 pozwala
na radykalne skrócenie czasu remontu 
i umożliwia napełnienie niecki basenowej
już po 10 dniach. Zaprawa ta ponadto
jest wielofunkcyjna, dlatego można ją
stosować w konsystencji półpłynnej na
posadzce (co ułatwia osiągniecie pełnego
przylegania pod płytką), a wytworzenie
dzięki odpowiednim proporcjom konsy-
stencji gęstej umożliwia przyklejanie okła-
dzin na ścianach, przy czym osiągniecie
pełnego przylegania wymaga tzw. metody
kombinowanej czyli naniesienia warstwy
kleju na podłoże oraz na spód płytki.

Do spoinowania zalecamy szybkowiążą-
ce zaprawy fugowe SoproDur® HF 8 lub
SoproDur® HF 30, które umożliwiają na-
pełnianie niecki basenowej już po 24 go-
dzinach od zakończenia spoinowania. 

wiążąca

Naprawa_basenow_print:Layout 1  4/18/14  12:26 PM  Page 8

MONTAŻ PŁYTEK PRZY UŻYCIU ZAPRAW KLEJOWYCH
SZYBKOWIĄŻĄCYCH
Przerwy technologiczne w obiektach basenowych to czas kiedy można
przeprowadzić wiele gruntownych napraw i szybkich remontów. Ze
względu na ograniczony czas, stosowanie tradycyjnych zapraw kle-
jowych to rozwiązanie, które nie gwarantuje dostatecznego związa-
nia i uzyskania odpowiedniej wytrzymałości. Zaprawa klejowa zasto-
sowana do mocowania okładzin musi przed napełnieniem wodą

uzyskać pełną wytrzymałość. Tradycyjne zaprawy uzyskują taki para-
metr po upływie 28 dni od momentu przyklejenia płytek. Jeżeli okres
przerwy technologicznej nie umożliwia dochowania reżimu techno-
logicznego gwarantującego osiągnięcie wymaganych parametrów
wytrzymałościowych, należy rozważyć zastosowanie klejowych za-
praw szybkowiążących do zastosowań podwodnych.

Planując naprawę, wyróżniamy dwa rodzaje uszkodzeń
powierzchni różniące się doborem zapraw klejowych:

Uszkodzenie na plaży basenu
Uszkodzenia okładziny na powierzchniach czasowo obciążonych
wodą jak plaże, natryski, zaplecza. Jeśli uszkodzeniu uległa hy-
droizolacja, naprawiamy ją w opisany na poprzedniej stronie sposób.
Następnie nakładamy szybkowiążącą zaprawę klejową metodą kom-
binowaną. Spoinowanie wykonujemy przy użyciu wysokowytrzy-
małych i szybkowiążących zapraw fugowych.

Uszkodzenie w niecce basenu
Uszkodzenia okładziny w miejscach stale znajdujących się pod
wodą. W przypadku niecek basenowych dodatkowo czasochłonne
jest spuszczanie wody i ponowne napełnianie. Szczególnie w takich
sytuacjach niezbędne są materiały, które w niedługim czasie od zas-
tosowania można obciążać wodą. W tym wypadku musimy uwzględ-
nić dodatkowo nieporównywalnie trudniejsze warunki eksploatacyjne
i zastosować szybkowiążące zaprawy klejowe i do spoinowania.

Sopro No. 1 (404) SoproDur® HF 8; SoproDur® HF 30

Szybkowiążąca, wysokoelastyczna za-
prawa klejowa Sopro No.1 404 pozwala
na radykalne skrócenie czasu remontu 
i umożliwia napełnienie niecki basenowej
już po 10 dniach. Zaprawa ta ponadto
jest wielofunkcyjna, dlatego można ją
stosować w konsystencji półpłynnej na
posadzce (co ułatwia osiągniecie pełnego
przylegania pod płytką), a wytworzenie
dzięki odpowiednim proporcjom konsy-
stencji gęstej umożliwia przyklejanie okła-
dzin na ścianach, przy czym osiągniecie
pełnego przylegania wymaga tzw. metody
kombinowanej czyli naniesienia warstwy
kleju na podłoże oraz na spód płytki.

Do spoinowania zalecamy szybkowiążą-
ce zaprawy fugowe SoproDur® HF 8 lub
SoproDur® HF 30, które umożliwiają na-
pełnianie niecki basenowej już po 24 go-
dzinach od zakończenia spoinowania. 

wiążąca

Naprawa_basenow_print:Layout 1  4/18/14  12:26 PM  Page 8

MONTAŻ PŁYTEK PRZY UŻYCIU ZAPRAW KLEJOWYCH
SZYBKOWIĄŻĄCYCH
Przerwy technologiczne w obiektach basenowych to czas kiedy można
przeprowadzić wiele gruntownych napraw i szybkich remontów. Ze
względu na ograniczony czas, stosowanie tradycyjnych zapraw kle-
jowych to rozwiązanie, które nie gwarantuje dostatecznego związa-
nia i uzyskania odpowiedniej wytrzymałości. Zaprawa klejowa zasto-
sowana do mocowania okładzin musi przed napełnieniem wodą

uzyskać pełną wytrzymałość. Tradycyjne zaprawy uzyskują taki para-
metr po upływie 28 dni od momentu przyklejenia płytek. Jeżeli okres
przerwy technologicznej nie umożliwia dochowania reżimu techno-
logicznego gwarantującego osiągnięcie wymaganych parametrów
wytrzymałościowych, należy rozważyć zastosowanie klejowych za-
praw szybkowiążących do zastosowań podwodnych.

Planując naprawę, wyróżniamy dwa rodzaje uszkodzeń
powierzchni różniące się doborem zapraw klejowych:

Uszkodzenie na plaży basenu
Uszkodzenia okładziny na powierzchniach czasowo obciążonych
wodą jak plaże, natryski, zaplecza. Jeśli uszkodzeniu uległa hy-
droizolacja, naprawiamy ją w opisany na poprzedniej stronie sposób.
Następnie nakładamy szybkowiążącą zaprawę klejową metodą kom-
binowaną. Spoinowanie wykonujemy przy użyciu wysokowytrzy-
małych i szybkowiążących zapraw fugowych.

Uszkodzenie w niecce basenu
Uszkodzenia okładziny w miejscach stale znajdujących się pod
wodą. W przypadku niecek basenowych dodatkowo czasochłonne
jest spuszczanie wody i ponowne napełnianie. Szczególnie w takich
sytuacjach niezbędne są materiały, które w niedługim czasie od zas-
tosowania można obciążać wodą. W tym wypadku musimy uwzględ-
nić dodatkowo nieporównywalnie trudniejsze warunki eksploatacyjne
i zastosować szybkowiążące zaprawy klejowe i do spoinowania.

Sopro No. 1 (404) SoproDur® HF 8; SoproDur® HF 30

Szybkowiążąca, wysokoelastyczna za-
prawa klejowa Sopro No.1 404 pozwala
na radykalne skrócenie czasu remontu 
i umożliwia napełnienie niecki basenowej
już po 10 dniach. Zaprawa ta ponadto
jest wielofunkcyjna, dlatego można ją
stosować w konsystencji półpłynnej na
posadzce (co ułatwia osiągniecie pełnego
przylegania pod płytką), a wytworzenie
dzięki odpowiednim proporcjom konsy-
stencji gęstej umożliwia przyklejanie okła-
dzin na ścianach, przy czym osiągniecie
pełnego przylegania wymaga tzw. metody
kombinowanej czyli naniesienia warstwy
kleju na podłoże oraz na spód płytki.

Do spoinowania zalecamy szybkowiążą-
ce zaprawy fugowe SoproDur® HF 8 lub
SoproDur® HF 30, które umożliwiają na-
pełnianie niecki basenowej już po 24 go-
dzinach od zakończenia spoinowania. 

wiążąca

Naprawa_basenow_print:Layout 1  4/18/14  12:26 PM  Page 8

MONTAŻ PŁYTEK PRZY UŻYCIU ZAPRAW KLEJOWYCH
SZYBKOWIĄŻĄCYCH
Przerwy technologiczne w obiektach basenowych to czas kiedy można
przeprowadzić wiele gruntownych napraw i szybkich remontów. Ze
względu na ograniczony czas, stosowanie tradycyjnych zapraw kle-
jowych to rozwiązanie, które nie gwarantuje dostatecznego związa-
nia i uzyskania odpowiedniej wytrzymałości. Zaprawa klejowa zasto-
sowana do mocowania okładzin musi przed napełnieniem wodą

uzyskać pełną wytrzymałość. Tradycyjne zaprawy uzyskują taki para-
metr po upływie 28 dni od momentu przyklejenia płytek. Jeżeli okres
przerwy technologicznej nie umożliwia dochowania reżimu techno-
logicznego gwarantującego osiągnięcie wymaganych parametrów
wytrzymałościowych, należy rozważyć zastosowanie klejowych za-
praw szybkowiążących do zastosowań podwodnych.

Planując naprawę, wyróżniamy dwa rodzaje uszkodzeń
powierzchni różniące się doborem zapraw klejowych:

Uszkodzenie na plaży basenu
Uszkodzenia okładziny na powierzchniach czasowo obciążonych
wodą jak plaże, natryski, zaplecza. Jeśli uszkodzeniu uległa hy-
droizolacja, naprawiamy ją w opisany na poprzedniej stronie sposób.
Następnie nakładamy szybkowiążącą zaprawę klejową metodą kom-
binowaną. Spoinowanie wykonujemy przy użyciu wysokowytrzy-
małych i szybkowiążących zapraw fugowych.

Uszkodzenie w niecce basenu
Uszkodzenia okładziny w miejscach stale znajdujących się pod
wodą. W przypadku niecek basenowych dodatkowo czasochłonne
jest spuszczanie wody i ponowne napełnianie. Szczególnie w takich
sytuacjach niezbędne są materiały, które w niedługim czasie od zas-
tosowania można obciążać wodą. W tym wypadku musimy uwzględ-
nić dodatkowo nieporównywalnie trudniejsze warunki eksploatacyjne
i zastosować szybkowiążące zaprawy klejowe i do spoinowania.

Sopro No. 1 (404) SoproDur® HF 8; SoproDur® HF 30

Szybkowiążąca, wysokoelastyczna za-
prawa klejowa Sopro No.1 404 pozwala
na radykalne skrócenie czasu remontu 
i umożliwia napełnienie niecki basenowej
już po 10 dniach. Zaprawa ta ponadto
jest wielofunkcyjna, dlatego można ją
stosować w konsystencji półpłynnej na
posadzce (co ułatwia osiągniecie pełnego
przylegania pod płytką), a wytworzenie
dzięki odpowiednim proporcjom konsy-
stencji gęstej umożliwia przyklejanie okła-
dzin na ścianach, przy czym osiągniecie
pełnego przylegania wymaga tzw. metody
kombinowanej czyli naniesienia warstwy
kleju na podłoże oraz na spód płytki.

Do spoinowania zalecamy szybkowiążą-
ce zaprawy fugowe SoproDur® HF 8 lub
SoproDur® HF 30, które umożliwiają na-
pełnianie niecki basenowej już po 24 go-
dzinach od zakończenia spoinowania. 

wiążąca

Naprawa_basenow_print:Layout 1  4/18/14  12:26 PM  Page 8

Sopro No.1 (404) SoproDur® HF 8, SoproDur® HF 30

МОНТАЖ ПЛИТОК С ПОМОЩЬЮ БЫСТРОВЯЖУЩИХ 
КЛЕЕВЫХ РАСТВОРОВ
Технологические перерывы в бассейновых объектах это время, 
когда можно провести много как комплектных так и быстрых 
ремонтов. По поводу ограниченного времени применение тра-
диционных клеевых растворов не гарантирует достаточного свя-
зывания и приобретения соответствующей прочности. Клеевой 
раствор применяемый для укладки облицовки должен достичь 
полной прочности перед наполнением бассейна водой. Тради-

ционные растворы достигают такого параметра по истечении 
28 дней от момента монтажа плиток. Если из-за слишком корот-
кого времени технологического перерыва раствор не сможет 
достичь требуемых прочностных параметров, тогда надо рас-
смотреть употребление быстровяжущих клеевых растворов для 
подводных применений.

Различаем два вида повреждений поверхности влияющих на выбор 
клеевого раствора

Повреждения в околобассейновой зоне
Повреждения облицовки на поверхностях с временной нагрузкой 
водой, таких как пляжи, душевые кабины, технические помещения. 
Если повреждению подверглась гидроизоляция, восстанавливаем 
ее  способом описанным на предыдущей странице.

Затем наносим быстровяжущий клеевой раствор комбинирован-
ным методом. Расшивку швов проводим с применением высоко-
прочных и быстровяжущих затирочных растворов.

Повреждения в чаше бассейна
Повреждения облицовки в местах постоянно находящихся под 
водой. В случае повреждений в бассейновых чашах много вре-
мени требует сливание воды и повторное наполнение бассейна. 
Поэтому в таких ситуациях необходимы такие материалы, которые 
через недолгое время от применения можно нагружать водой. 
Надо также иметь ввиду несравнительно сложнейшие эксплуа-
тационные условия и применить быстровяжущие клеевые и за-
тирочные растворы.

Быстровяжущий, высокоэластичный 
клеевой раствор Sopro No.1 (404) зна-
чительно сокращает время ремонта и дает 
возможность наполнение бассейновой 
чаши водой уже спустя 10 дней. Это много-
функциональный клей и поэтому можно 
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MONTAŻ PŁYTEK PRZY UŻYCIU ZAPRAW KLEJOWYCH
SZYBKOWIĄŻĄCYCH

Oczyszczenie powierzchni
Demontaż musi być przeprowadzony w taki sposób aby nie
uszkodzić istniejącej hydroizolacji. Kolejnym krokiem jest staranne
oczyszczenie powierzchni z resztek zaprawy klejowej.

Odkuwanie płytek
Po wycięciu spoiny należy pokruszyć zniszczoną płytkę, uderzając
jej powierzchnię lekkim młotkiem. Pojedyncze kawałki płytki
należy usunąć. 

Odsłonięta powierzchnia zaprawy
Po usunięciu odłamków płytki zostaje odsłonięta stara zaprawa
klejowa.

Usunięcie fugi z krawędzi naprawianego
obszaru
Aby przy demontażu uszkodzonych płytek nie zniszczyć sąsied-
nich, należy ostrożnie wyciąć fugę wyżynarką lub szlifierką ką-
tową. Ważne jest, by wykonując tę czynność nie uszkodzić powłoki
uszczelniającej.

SoproDur® HF 264 jest zaprawą półpłynną ułatwiającą osiągnięcie pełnego przylegania płytek.
SoproDur® HF 264 nawet przy bardzo dużej wilgotności powietrza, jaka występuje w pomieszcze-
niach basenowych, osiąga pełną wytrzymałość już po upływie 3 dni. Spoinowanie okładziny w tym
przypadku można wykonać już po około 3 godzinach od zakończenia płytek. Do spoinowania pole-
camy zaprawy fugowe wysokowytrzymałe SoproDur® HF 8 lub SoproDur® HF 30, które już po 6 godzi-
nach mogą być w pełni obciążane na plażach basenowych.

Najmniej kłopotliwa jest sytuacja, gdy płytki już się odspoiły, nato-
miast kiedy doszło do uszkodzeń powierzchni lub pęknięć okładziny
należy ostrożnie zdemontować zniszczone płytki. Przystępując do tych
czynności trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ze względu na wystę-

powanie dużego obciążenia wodą na większości posadzek baseno-
wych pod powierzchnią płytek wykonana jest warstwa hydroizolacji
zapobiegająca wnikaniu wody w podłoże i chroniąca przed prze-
ciekami.

SoproDur® HF 264
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МОНТАЖ ПЛИТОК С ПРИМЕНЕНИЕМ БЫСТРОВЯЖУЩИХ 
КЛЕЕВЫХ РАСТВОРОВ
Меньше проблематичным является случай, когда плитки сами 
отслоились. Зато когда наступило повреждение поверхности 
или потрескание облицовки, следует осторожно демонтировать 
поврежденные плитки. Приступая к этим работам, надо учесть, 

что  в большинстве случаев под поверхностью плиток находится 
слой гидроизоляции, предотвращающей проникновение воды 
в  основание и защищающей от протекания.

Удаление затирки с краев ремонтирован-
ной зоны
Чтобы во время демонтажа разрушенных плиток не повредить 
прилегающих, следует осторожно вырезать затирку с помощью 
лобзика или болгарки. Очень важно, чтобы не повредить уплот-
няющего покрытия.

Открытая поверхность раствора
После удаления осколков плиток открывается старый клеевой 
раствор.

Сковывание плиток
После удаления затирки надо разбить поврежденные плитки, 
ударяя в них легким молотком. Отдельные осколки плиток надо 
удалить.

Очистка поверхности
Следующим шагом является старательная очистка поверхности 
от остатков клеевого раствора. Очистку следует провести так, 
чтобы не повредить существующей гидроизоляции.

SoproDur® HF 264 это полужидкий раствор гарантирующий полное прилегание плиток.

SoproDur® HF 264 даже при высокой влажности воздуха, выступающей в бассейновых помещениях, 
достигает полной прочности уже по истечении 3 дней. Расшивку швов в облицовке в таком случае 
можно сделать уже спустя ок. 3 часа от укладки плиток. Для расшивки швов рекомендуем высоко-
прочные затирочные растворы SoproDur® HF 8 или SoproDur® HF 30, которые уже по истечении 
6 часов могут быть вполне нагружены в околобассейновых зонах.



DOKLEJANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH W BASENOWYCH
OBSZARACH PODWODNYCH
W nieckach basenowych w trakcie użytkowania może zdarzyć się
sporadycznie odspojenie niewielkiej ilości płytek. W takiej sytuacji za-
zwyczaj nie ma potrzeby zamykania obiektu i robienia przerwy na
naprawę usterki, gdyż nie stanowi to poważnego zagrożenia. Jed-
nak ze względu na ryzyko uszkodzenia ciała na ostrych krawędziach, 

należy uzupełnić powstałe ubytki okładziny. Warto uwzględnić
również poczucie dyskomfortu, jakie u korzystających z wodnych
uciech może wzbudzić tajemnicza ciemna plama pod powierzchnią
wody. Zachodzi wówczas konieczność wykonania naprawy pod
wodą.

Oczyszczanie podłoża z warstw nienośnych
Naprawę uszkodzeń okładziny ceramicznej pod wodą należy
rozpocząć od oczyszczenia w miarę możliwości słabo przylega-
jących warstw w miejscu odspojenia okładziny.

Naprawiona powierzchnia
Tego typu napraw nie należy traktować jako rozwiązania do-
celowego, dlatego przy najbliższej przerwie technologicznej
należy zdemontować doklejoną płytkę i zamontować nową
okładzinę w tradycyjny sposób na zaprawach szybkowiążących 
w opisany wcześniej sposób.

Nanoszenie kleju na spód płytki zwilżonej
wodą
W takich awaryjnych sytuacjach znakomitym rozwiązaniem jest
zastosowanie produktu, który posiada zdolność przytwierdzenia
płytek bez spuszczenia wody z niecki basenowej. Sopro Racofix
RMK 818 jest gotowym klejem, który ma właściwości klejące
również w zastosowaniach podwodnych. Można nim przyklejać
płytki i inne elementy do różnych podłoży takich jak: kamień,
drewno, szkło, metal i tworzywo sztuczne. Jest to materiał wo-
doszczelny, odporny na UV oraz starzenie.

Podwodne mocowanie płytki z wyciśnięciem
kleju stanowiącego fugę oraz kształtowanie
jego powierzchni
Pokryte klejem płytki dociskamy do naprawianej powierzchni,
lekko przesuwamy i ustawiamy w ostatecznym położeniu.
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celowego, dlatego przy najbliższej przerwie technologicznej
należy zdemontować doklejoną płytkę i zamontować nową
okładzinę w tradycyjny sposób na zaprawach szybkowiążących 
w opisany wcześniej sposób.

Nanoszenie kleju na spód płytki zwilżonej
wodą
W takich awaryjnych sytuacjach znakomitym rozwiązaniem jest
zastosowanie produktu, który posiada zdolność przytwierdzenia
płytek bez spuszczenia wody z niecki basenowej. Sopro Racofix
RMK 818 jest gotowym klejem, który ma właściwości klejące
również w zastosowaniach podwodnych. Można nim przyklejać
płytki i inne elementy do różnych podłoży takich jak: kamień,
drewno, szkło, metal i tworzywo sztuczne. Jest to materiał wo-
doszczelny, odporny na UV oraz starzenie.

Podwodne mocowanie płytki z wyciśnięciem
kleju stanowiącego fugę oraz kształtowanie
jego powierzchni
Pokryte klejem płytki dociskamy do naprawianej powierzchni,
lekko przesuwamy i ustawiamy w ostatecznym położeniu.
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ПРИКЛЕИВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 
В БАССЕЙНОВЫХ ПОДВОДНЫХ ЗОНАХ
В бассейновых чашах во время эксплуатации может случиться 
отслоение небольшого количества керамических плиток.Такое 
явление создает риск повреждения тела острыми краями плиток 
и поэтому следует заполнить возникшие убытки облицовки. 
Надо учесть также чувство дискомфорта потребителей бассейна 

вызванное видом загадочного темного пятна под водой. Возникает  
необходимость проведения ремонтных работ под поверхностью 
воды. Однако нет необходимости закрывать объект на время 
ремонта, так как это не создает серьезной опасности.

Подводное крепление плитки с выдавли-
ванием клея в качестве затирки и форми-
рование его поверхности
Покрыты клеем плитки прижимаем к ремонтированной поверх-
ности, затем передвигаем в нужное место.

Отремонтированная поверхность
Ремонт такого типа нельзя считать финишным решением. Во время 
ближайшего технологического перерыва следует демонтировать 
приклееную плитку и сделать новую облицовку традиционным, 
раньше описанным способом, применяя быстровяжущие 
растворы.

Очистка основания от не несущих слоев
Ремонт повреждений керамической облицовки под водой 
начинается с очистки – по мере возможности - слабо прилегающих 
слоев на месте отслоения облицовки.

Нанесение клея на нижную сторону увлаж-
ненной водой плитки
В таких аварийных случаях отличным решением является упо-
требление продукта, который обладает способностью крепления 
плиток без необходимости сливать  воду из бассейновой чаши. 
Sopro Racofix® RMK 818 это готовый к применению клей для 
приклеивания облицовки  также в подводных зонах.

Приклеивает керамические плитки и другие элементы к разным 
основаниям, таким как камень, дерево, стекло, металл и пласт-
массы. Это материал водонепроницаемый, стойкий на ультра-
фиолетовое излучение  и процесс старения.



ВЫБРАННЫЕ ПРОДУКТЫ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕМОНТА БАССЕЙНОВWYBRANE PRODUKTY SYSTEMU NAPRAWY BASENÓW
Sopro TDS 823 – szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca turbo

Szybkowiążąca, dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa,
o wysokiej wydajności zaprawa uszczelniająca do wytwa-
rzania powłok szybko mostkujących pęknięcia. Bardzo
wysoka elastyczność dzięki technologii MicroGum®.

■ Szybkowiążąca (ok. 2 godziny na warstwę)
■ Już po 6 godzinach mostkuje pęknięcia
■ Odporna na cykle zamarzania i rozmarzania
■ Posiada zdolność przepuszczania pary wodnej
■ Lekka, delikatna w obróbce
■ Nakładana wałkiem, pędzlem, szpachlą lub metodą

natrysku
■ Na ściany i podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Racofix® RMK 818 – klej montażowy
Jednoskładnikowy, uniwersalny klej montażowy stosowany
do klejenia różnorodnych materiałów jak np. płytki cera-
miczne, kamień naturalny, drewno, szkło, tworzywo sztuczne
oraz do przyklejania materiałów izolacyjnych, cokołów i listew
metalowych.

■ Możliwość klejenia pod wodą
■ Wodoszczelny
■ Odporny na warunki atmosferyczne, proces starzenia 

i promienie UV
■ Odporny na zmienne cykle zamarzania i rozmarzania
■ Uniwersalne zastosowanie
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro No. 1 (404) – wielofunkcyjna, wysokoelastyczna zaprawa klejowa
Szybkowiążąca elastyczna zaprawa klejowa, wzbogacona
tworzywem sztucznym, do mocowania okładzin cerami-
cznych oraz płytek i płyt z konglomeratów. Nadaje się na
podłogi ogrzewane i do układania płyt z gresu. Zalecana
do stosowania w obiektach mieszkalnych, usługowych i prze-
mysłowych, w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na
balkonach, tarasach, elewacjach oraz basenach.

■ Wielofunkcyjny klej o klasyfikacji C2 FTE S1
■ Możliwość chodzenia/fugowania: już po ok. 3 godzinach
■ Wysoka stabilność dzięki dodatkowi włókien sztucznych
■ Dobre właściwości robocze
■ Czas użycia: ok. 30 minut
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

SoproDur® HF 264 – wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa klejowa
Wielofunkcyjna, szybkowiążąca, elastyczna, z dodatkiem
tworzyw sztucznych, cementowa zaprawa klejowa o możli-
wości wczesnego obciążania. Do mocowania i układania
płytek i płyt ceramicznych, gresu i niewrażliwego na prze-
barwienia kamienia naturalnego oraz łatwo wypaczających
się płyt z konglomeratów. Zaprawa w konsystencji półpłyn-
nej zapewnia pełne wypełnienie przestrzeni podpłytkowej.

■ Na posadzki o wysokim obciążeniu, do prac 
terminowych, na podłogi ogrzewane, na istniejące
okładziny metodą „płytka na płytkę”

■ Możliwość chodzenia/fugowania: po ok. 2 godzinach
■ Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Topas® DFE – dekoracyjna fuga epoksydowa
Kolorowa, dwuskładnikowa, dekoracyjna fuga epoksydowa
do spoinowania mozaiki szklanej oraz ceramicznych ma-
teriałów okładzinowych, przy obciążeniach chemicznych 
i mechanicznych. Również jako epoksydowa zaprawa kle-
jowa. Nadaje się do chemoodpornego układania i spoino-
wania na wszystkich tradycyjnych i nośnych podłożach.

■ Szczególnie nadaje się do mozaiki szklanej i płytek
dekoracyjnych

■ Do klejenia i spoinowania
■ Szerokość spoiny: do 7 mm
■ Czas użycia ok. 45 minut
■ 14 dekoracyjnych kolorów – 42 warianty kolorystyczne
■ Uszlachetniana złotym i srebrnym brokatem Sopro
■ Do pomieszczeń i na zewnątrz

Sopro FEP – fuga epoksydowa
Dwuskładnikowa, wysokowytrzymała epoksydowa zaprawa
fugowa. Do spoinowania okładzin z płytek i płyt ceramicznych
obciążonych działaniem agresywnych wód, chemikaliów 
i kwasów, naturalnych tłuszczów. Do klejenia i spoinowania
wówczas, gdy wskazana jest jednorodność barwy zaprawy
klejowej i fugowej. Również stosowana do uzupełniania
wypłukanych powierzchni fug cementowych przy budo-
wlanych pracach modernizacyjnych i renowacyjnych, także
w basenach kąpielowych (termalnych).

■ Czas użycia: ok. 50 minut
■ Również do przyklejania mozaiki szklanej, płytek 

szklanych i ceramicznych
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Na ściany i podłogi
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SoproDur® HF 264 – высокопрочный, быстровяжущий клеевой раствор 
Многофункциональный, быстровяжущий, эластичный, це-
ментный клеевой раствор с искусственными добавками, 
с возможностью быстрых нагрузок. 
Для крепления и укладки керамических плит и плиток, грес-
са и нечувствительного на прокрашивание натурального 
камня, а также способных к деформации плит из конгло-
мерата.Раствор полужидкой консистенции гарантирует 
полное покрытие нижней стороны плитки.

 На основания подвергающиеся большим нагрузкам,  �
для быстрого проведения срочных работ, на полы с 
подогревом, на существующие облицовки методом 
«плитка на плитку»
 Возможность хождения\расшивки швов уже спустя  �
ок. 2 часа
На полы, в помещениях и снаружи �
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Sopro TDS 823 – szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca turbo
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Sopro Topas® DFE – декоративная эпоксидная затирка
Двухкомпонентная, цветная, декоративная эпоксидная за-
тирка, особенно для стеклянной мозаики и керамических 
облицовочных материалов, при химических и механических 
нагрузках. Также в качестве эпоксидного клеевого раствора. 
Пригодная для химостойкой укладки и расшивки швов на 
всех традиционных и несущих основаниях.

 Особенно рекомендуется для стеклянной мозаики  �
и стеклянных плиток
Для приклеивания облицовки и расшивки швов �
Ширина шва: до 7 мм �
Время пригодности к употреблению: ок. 45 минут �
14 основных цветов – 42 колористических оттенка �
 Возможность добавки золотых и серебрянных  �
блесток Sopro
Для внутренних и наружных применений �
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Sopro TDS 823 – szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca turbo

Szybkowiążąca, dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa,
o wysokiej wydajności zaprawa uszczelniająca do wytwa-
rzania powłok szybko mostkujących pęknięcia. Bardzo
wysoka elastyczność dzięki technologii MicroGum®.

■ Szybkowiążąca (ok. 2 godziny na warstwę)
■ Już po 6 godzinach mostkuje pęknięcia
■ Odporna na cykle zamarzania i rozmarzania
■ Posiada zdolność przepuszczania pary wodnej
■ Lekka, delikatna w obróbce
■ Nakładana wałkiem, pędzlem, szpachlą lub metodą

natrysku
■ Na ściany i podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Racofix® RMK 818 – klej montażowy
Jednoskładnikowy, uniwersalny klej montażowy stosowany
do klejenia różnorodnych materiałów jak np. płytki cera-
miczne, kamień naturalny, drewno, szkło, tworzywo sztuczne
oraz do przyklejania materiałów izolacyjnych, cokołów i listew
metalowych.

■ Możliwość klejenia pod wodą
■ Wodoszczelny
■ Odporny na warunki atmosferyczne, proces starzenia 

i promienie UV
■ Odporny na zmienne cykle zamarzania i rozmarzania
■ Uniwersalne zastosowanie
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro No. 1 (404) – wielofunkcyjna, wysokoelastyczna zaprawa klejowa
Szybkowiążąca elastyczna zaprawa klejowa, wzbogacona
tworzywem sztucznym, do mocowania okładzin cerami-
cznych oraz płytek i płyt z konglomeratów. Nadaje się na
podłogi ogrzewane i do układania płyt z gresu. Zalecana
do stosowania w obiektach mieszkalnych, usługowych i prze-
mysłowych, w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na
balkonach, tarasach, elewacjach oraz basenach.

■ Wielofunkcyjny klej o klasyfikacji C2 FTE S1
■ Możliwość chodzenia/fugowania: już po ok. 3 godzinach
■ Wysoka stabilność dzięki dodatkowi włókien sztucznych
■ Dobre właściwości robocze
■ Czas użycia: ok. 30 minut
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

SoproDur® HF 264 – wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa klejowa
Wielofunkcyjna, szybkowiążąca, elastyczna, z dodatkiem
tworzyw sztucznych, cementowa zaprawa klejowa o możli-
wości wczesnego obciążania. Do mocowania i układania
płytek i płyt ceramicznych, gresu i niewrażliwego na prze-
barwienia kamienia naturalnego oraz łatwo wypaczających
się płyt z konglomeratów. Zaprawa w konsystencji półpłyn-
nej zapewnia pełne wypełnienie przestrzeni podpłytkowej.

■ Na posadzki o wysokim obciążeniu, do prac 
terminowych, na podłogi ogrzewane, na istniejące
okładziny metodą „płytka na płytkę”

■ Możliwość chodzenia/fugowania: po ok. 2 godzinach
■ Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Topas® DFE – dekoracyjna fuga epoksydowa
Kolorowa, dwuskładnikowa, dekoracyjna fuga epoksydowa
do spoinowania mozaiki szklanej oraz ceramicznych ma-
teriałów okładzinowych, przy obciążeniach chemicznych 
i mechanicznych. Również jako epoksydowa zaprawa kle-
jowa. Nadaje się do chemoodpornego układania i spoino-
wania na wszystkich tradycyjnych i nośnych podłożach.

■ Szczególnie nadaje się do mozaiki szklanej i płytek
dekoracyjnych

■ Do klejenia i spoinowania
■ Szerokość spoiny: do 7 mm
■ Czas użycia ok. 45 minut
■ 14 dekoracyjnych kolorów – 42 warianty kolorystyczne
■ Uszlachetniana złotym i srebrnym brokatem Sopro
■ Do pomieszczeń i na zewnątrz

Sopro FEP – fuga epoksydowa
Dwuskładnikowa, wysokowytrzymała epoksydowa zaprawa
fugowa. Do spoinowania okładzin z płytek i płyt ceramicznych
obciążonych działaniem agresywnych wód, chemikaliów 
i kwasów, naturalnych tłuszczów. Do klejenia i spoinowania
wówczas, gdy wskazana jest jednorodność barwy zaprawy
klejowej i fugowej. Również stosowana do uzupełniania
wypłukanych powierzchni fug cementowych przy budo-
wlanych pracach modernizacyjnych i renowacyjnych, także
w basenach kąpielowych (termalnych).

■ Czas użycia: ok. 50 minut
■ Również do przyklejania mozaiki szklanej, płytek 

szklanych i ceramicznych
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Na ściany i podłogi
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Sopro FEP – эпоксидная затирка
Двухкомпонентная, высокопрочная эпоксидная затир-
ка. Для заполнения швов в облицовках из керамических 
плиток, подвергающихся воздействию агрессивной воды,  
химикатов, кислот и натуральных жиров. Предназначена 
также для приклеивания облицовки, особенно когда тре-
буется однородность расцветки клеевого и затирочного 
растворов. Годится для обновления старых, вымытых це-
ментных затирок во время ремонтных и восстановительных 
работ, также в термальных бассейнах.

 Время пригодности к употреблению: ок. 50 минут �
 Также для приклеивания стеклянной мозаики,  �
стеклянных и керамических плиток
Применяется внутри и снаружи �
Для стен и полов �

WYBRANE PRODUKTY SYSTEMU NAPRAWY BASENÓW
Sopro TDS 823 – szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca turbo

Szybkowiążąca, dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa,
o wysokiej wydajności zaprawa uszczelniająca do wytwa-
rzania powłok szybko mostkujących pęknięcia. Bardzo
wysoka elastyczność dzięki technologii MicroGum®.

■ Szybkowiążąca (ok. 2 godziny na warstwę)
■ Już po 6 godzinach mostkuje pęknięcia
■ Odporna na cykle zamarzania i rozmarzania
■ Posiada zdolność przepuszczania pary wodnej
■ Lekka, delikatna w obróbce
■ Nakładana wałkiem, pędzlem, szpachlą lub metodą

natrysku
■ Na ściany i podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Racofix® RMK 818 – klej montażowy
Jednoskładnikowy, uniwersalny klej montażowy stosowany
do klejenia różnorodnych materiałów jak np. płytki cera-
miczne, kamień naturalny, drewno, szkło, tworzywo sztuczne
oraz do przyklejania materiałów izolacyjnych, cokołów i listew
metalowych.

■ Możliwość klejenia pod wodą
■ Wodoszczelny
■ Odporny na warunki atmosferyczne, proces starzenia 

i promienie UV
■ Odporny na zmienne cykle zamarzania i rozmarzania
■ Uniwersalne zastosowanie
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro No. 1 (404) – wielofunkcyjna, wysokoelastyczna zaprawa klejowa
Szybkowiążąca elastyczna zaprawa klejowa, wzbogacona
tworzywem sztucznym, do mocowania okładzin cerami-
cznych oraz płytek i płyt z konglomeratów. Nadaje się na
podłogi ogrzewane i do układania płyt z gresu. Zalecana
do stosowania w obiektach mieszkalnych, usługowych i prze-
mysłowych, w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na
balkonach, tarasach, elewacjach oraz basenach.

■ Wielofunkcyjny klej o klasyfikacji C2 FTE S1
■ Możliwość chodzenia/fugowania: już po ok. 3 godzinach
■ Wysoka stabilność dzięki dodatkowi włókien sztucznych
■ Dobre właściwości robocze
■ Czas użycia: ok. 30 minut
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

SoproDur® HF 264 – wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa klejowa
Wielofunkcyjna, szybkowiążąca, elastyczna, z dodatkiem
tworzyw sztucznych, cementowa zaprawa klejowa o możli-
wości wczesnego obciążania. Do mocowania i układania
płytek i płyt ceramicznych, gresu i niewrażliwego na prze-
barwienia kamienia naturalnego oraz łatwo wypaczających
się płyt z konglomeratów. Zaprawa w konsystencji półpłyn-
nej zapewnia pełne wypełnienie przestrzeni podpłytkowej.

■ Na posadzki o wysokim obciążeniu, do prac 
terminowych, na podłogi ogrzewane, na istniejące
okładziny metodą „płytka na płytkę”

■ Możliwość chodzenia/fugowania: po ok. 2 godzinach
■ Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Topas® DFE – dekoracyjna fuga epoksydowa
Kolorowa, dwuskładnikowa, dekoracyjna fuga epoksydowa
do spoinowania mozaiki szklanej oraz ceramicznych ma-
teriałów okładzinowych, przy obciążeniach chemicznych 
i mechanicznych. Również jako epoksydowa zaprawa kle-
jowa. Nadaje się do chemoodpornego układania i spoino-
wania na wszystkich tradycyjnych i nośnych podłożach.

■ Szczególnie nadaje się do mozaiki szklanej i płytek
dekoracyjnych

■ Do klejenia i spoinowania
■ Szerokość spoiny: do 7 mm
■ Czas użycia ok. 45 minut
■ 14 dekoracyjnych kolorów – 42 warianty kolorystyczne
■ Uszlachetniana złotym i srebrnym brokatem Sopro
■ Do pomieszczeń i na zewnątrz

Sopro FEP – fuga epoksydowa
Dwuskładnikowa, wysokowytrzymała epoksydowa zaprawa
fugowa. Do spoinowania okładzin z płytek i płyt ceramicznych
obciążonych działaniem agresywnych wód, chemikaliów 
i kwasów, naturalnych tłuszczów. Do klejenia i spoinowania
wówczas, gdy wskazana jest jednorodność barwy zaprawy
klejowej i fugowej. Również stosowana do uzupełniania
wypłukanych powierzchni fug cementowych przy budo-
wlanych pracach modernizacyjnych i renowacyjnych, także
w basenach kąpielowych (termalnych).

■ Czas użycia: ok. 50 minut
■ Również do przyklejania mozaiki szklanej, płytek 

szklanych i ceramicznych
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Na ściany i podłogi
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Sopro Racofix® RMK 818 – монтажный клей
Однокомпонентный  универсальный монтажный клей для 
приклеивания материалов разного вида, напр. керамиче-
ских плиток, натурального камня, дерева, стекла и пластмас-
сы, а также для приклеивания изоляционных материалов, 
цоколей и металлических планок.

 Возможность приклеивания облицовки в подводных  �
зонах
Водонепроницаемый �
 Стойкость на атмосферные условия,  �
ультрафиолетовое излучение  и процесс старения
 Прочность на переменные циклы замерзания  �
и размораживания
Универсальное применение �
Для использования внутри  и снаружи �

WYBRANE PRODUKTY SYSTEMU NAPRAWY BASENÓW
Sopro TDS 823 – szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca turbo

Szybkowiążąca, dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa,
o wysokiej wydajności zaprawa uszczelniająca do wytwa-
rzania powłok szybko mostkujących pęknięcia. Bardzo
wysoka elastyczność dzięki technologii MicroGum®.

■ Szybkowiążąca (ok. 2 godziny na warstwę)
■ Już po 6 godzinach mostkuje pęknięcia
■ Odporna na cykle zamarzania i rozmarzania
■ Posiada zdolność przepuszczania pary wodnej
■ Lekka, delikatna w obróbce
■ Nakładana wałkiem, pędzlem, szpachlą lub metodą

natrysku
■ Na ściany i podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Racofix® RMK 818 – klej montażowy
Jednoskładnikowy, uniwersalny klej montażowy stosowany
do klejenia różnorodnych materiałów jak np. płytki cera-
miczne, kamień naturalny, drewno, szkło, tworzywo sztuczne
oraz do przyklejania materiałów izolacyjnych, cokołów i listew
metalowych.

■ Możliwość klejenia pod wodą
■ Wodoszczelny
■ Odporny na warunki atmosferyczne, proces starzenia 

i promienie UV
■ Odporny na zmienne cykle zamarzania i rozmarzania
■ Uniwersalne zastosowanie
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro No. 1 (404) – wielofunkcyjna, wysokoelastyczna zaprawa klejowa
Szybkowiążąca elastyczna zaprawa klejowa, wzbogacona
tworzywem sztucznym, do mocowania okładzin cerami-
cznych oraz płytek i płyt z konglomeratów. Nadaje się na
podłogi ogrzewane i do układania płyt z gresu. Zalecana
do stosowania w obiektach mieszkalnych, usługowych i prze-
mysłowych, w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na
balkonach, tarasach, elewacjach oraz basenach.

■ Wielofunkcyjny klej o klasyfikacji C2 FTE S1
■ Możliwość chodzenia/fugowania: już po ok. 3 godzinach
■ Wysoka stabilność dzięki dodatkowi włókien sztucznych
■ Dobre właściwości robocze
■ Czas użycia: ok. 30 minut
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

SoproDur® HF 264 – wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa klejowa
Wielofunkcyjna, szybkowiążąca, elastyczna, z dodatkiem
tworzyw sztucznych, cementowa zaprawa klejowa o możli-
wości wczesnego obciążania. Do mocowania i układania
płytek i płyt ceramicznych, gresu i niewrażliwego na prze-
barwienia kamienia naturalnego oraz łatwo wypaczających
się płyt z konglomeratów. Zaprawa w konsystencji półpłyn-
nej zapewnia pełne wypełnienie przestrzeni podpłytkowej.

■ Na posadzki o wysokim obciążeniu, do prac 
terminowych, na podłogi ogrzewane, na istniejące
okładziny metodą „płytka na płytkę”

■ Możliwość chodzenia/fugowania: po ok. 2 godzinach
■ Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Topas® DFE – dekoracyjna fuga epoksydowa
Kolorowa, dwuskładnikowa, dekoracyjna fuga epoksydowa
do spoinowania mozaiki szklanej oraz ceramicznych ma-
teriałów okładzinowych, przy obciążeniach chemicznych 
i mechanicznych. Również jako epoksydowa zaprawa kle-
jowa. Nadaje się do chemoodpornego układania i spoino-
wania na wszystkich tradycyjnych i nośnych podłożach.

■ Szczególnie nadaje się do mozaiki szklanej i płytek
dekoracyjnych

■ Do klejenia i spoinowania
■ Szerokość spoiny: do 7 mm
■ Czas użycia ok. 45 minut
■ 14 dekoracyjnych kolorów – 42 warianty kolorystyczne
■ Uszlachetniana złotym i srebrnym brokatem Sopro
■ Do pomieszczeń i na zewnątrz

Sopro FEP – fuga epoksydowa
Dwuskładnikowa, wysokowytrzymała epoksydowa zaprawa
fugowa. Do spoinowania okładzin z płytek i płyt ceramicznych
obciążonych działaniem agresywnych wód, chemikaliów 
i kwasów, naturalnych tłuszczów. Do klejenia i spoinowania
wówczas, gdy wskazana jest jednorodność barwy zaprawy
klejowej i fugowej. Również stosowana do uzupełniania
wypłukanych powierzchni fug cementowych przy budo-
wlanych pracach modernizacyjnych i renowacyjnych, także
w basenach kąpielowych (termalnych).

■ Czas użycia: ok. 50 minut
■ Również do przyklejania mozaiki szklanej, płytek 

szklanych i ceramicznych
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Na ściany i podłogi
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Sopro No.1 (404) – многофункциональный, высокоэластичный  клеевой раствор 
Быстровяжущий, эластичный клеевой раствор с искус-
ственными добавками для крепления облицовки из кера-
мических плиток, а также плит и плиток из конгломератов. 
Пригоден для полов с подогревом и для укладки грессовых 
плит. Рекомендован для применения в жилых и промыш-
ленных объектах, в общественных помещениях, во влаж-
ных и  мокрых помещениях, плавательных бассейнах, на 
балконах, террасах и фасадах.

 Многофункциональный клей с классификацией   �
С2 FТЕ S1 
 Возможность хождения\расшивки швов уже спустя  �
ок. 3 часа
 Высокая стабильность благодаря укреплению  �
волокнами 
Хорошие удобообработывающие свойства �
Время пригодности к употреблению: ок. 30 минут �
Для использования в помещениях и снаружи �

WYBRANE PRODUKTY SYSTEMU NAPRAWY BASENÓW
Sopro TDS 823 – szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca turbo

Szybkowiążąca, dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa,
o wysokiej wydajności zaprawa uszczelniająca do wytwa-
rzania powłok szybko mostkujących pęknięcia. Bardzo
wysoka elastyczność dzięki technologii MicroGum®.

■ Szybkowiążąca (ok. 2 godziny na warstwę)
■ Już po 6 godzinach mostkuje pęknięcia
■ Odporna na cykle zamarzania i rozmarzania
■ Posiada zdolność przepuszczania pary wodnej
■ Lekka, delikatna w obróbce
■ Nakładana wałkiem, pędzlem, szpachlą lub metodą

natrysku
■ Na ściany i podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Racofix® RMK 818 – klej montażowy
Jednoskładnikowy, uniwersalny klej montażowy stosowany
do klejenia różnorodnych materiałów jak np. płytki cera-
miczne, kamień naturalny, drewno, szkło, tworzywo sztuczne
oraz do przyklejania materiałów izolacyjnych, cokołów i listew
metalowych.

■ Możliwość klejenia pod wodą
■ Wodoszczelny
■ Odporny na warunki atmosferyczne, proces starzenia 

i promienie UV
■ Odporny na zmienne cykle zamarzania i rozmarzania
■ Uniwersalne zastosowanie
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro No. 1 (404) – wielofunkcyjna, wysokoelastyczna zaprawa klejowa
Szybkowiążąca elastyczna zaprawa klejowa, wzbogacona
tworzywem sztucznym, do mocowania okładzin cerami-
cznych oraz płytek i płyt z konglomeratów. Nadaje się na
podłogi ogrzewane i do układania płyt z gresu. Zalecana
do stosowania w obiektach mieszkalnych, usługowych i prze-
mysłowych, w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na
balkonach, tarasach, elewacjach oraz basenach.

■ Wielofunkcyjny klej o klasyfikacji C2 FTE S1
■ Możliwość chodzenia/fugowania: już po ok. 3 godzinach
■ Wysoka stabilność dzięki dodatkowi włókien sztucznych
■ Dobre właściwości robocze
■ Czas użycia: ok. 30 minut
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

SoproDur® HF 264 – wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa klejowa
Wielofunkcyjna, szybkowiążąca, elastyczna, z dodatkiem
tworzyw sztucznych, cementowa zaprawa klejowa o możli-
wości wczesnego obciążania. Do mocowania i układania
płytek i płyt ceramicznych, gresu i niewrażliwego na prze-
barwienia kamienia naturalnego oraz łatwo wypaczających
się płyt z konglomeratów. Zaprawa w konsystencji półpłyn-
nej zapewnia pełne wypełnienie przestrzeni podpłytkowej.

■ Na posadzki o wysokim obciążeniu, do prac 
terminowych, na podłogi ogrzewane, na istniejące
okładziny metodą „płytka na płytkę”

■ Możliwość chodzenia/fugowania: po ok. 2 godzinach
■ Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Topas® DFE – dekoracyjna fuga epoksydowa
Kolorowa, dwuskładnikowa, dekoracyjna fuga epoksydowa
do spoinowania mozaiki szklanej oraz ceramicznych ma-
teriałów okładzinowych, przy obciążeniach chemicznych 
i mechanicznych. Również jako epoksydowa zaprawa kle-
jowa. Nadaje się do chemoodpornego układania i spoino-
wania na wszystkich tradycyjnych i nośnych podłożach.

■ Szczególnie nadaje się do mozaiki szklanej i płytek
dekoracyjnych

■ Do klejenia i spoinowania
■ Szerokość spoiny: do 7 mm
■ Czas użycia ok. 45 minut
■ 14 dekoracyjnych kolorów – 42 warianty kolorystyczne
■ Uszlachetniana złotym i srebrnym brokatem Sopro
■ Do pomieszczeń i na zewnątrz

Sopro FEP – fuga epoksydowa
Dwuskładnikowa, wysokowytrzymała epoksydowa zaprawa
fugowa. Do spoinowania okładzin z płytek i płyt ceramicznych
obciążonych działaniem agresywnych wód, chemikaliów 
i kwasów, naturalnych tłuszczów. Do klejenia i spoinowania
wówczas, gdy wskazana jest jednorodność barwy zaprawy
klejowej i fugowej. Również stosowana do uzupełniania
wypłukanych powierzchni fug cementowych przy budo-
wlanych pracach modernizacyjnych i renowacyjnych, także
w basenach kąpielowych (termalnych).

■ Czas użycia: ok. 50 minut
■ Również do przyklejania mozaiki szklanej, płytek 

szklanych i ceramicznych
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Na ściany i podłogi
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Sopro TDS 823 – быстровяжущий уплотняющий раствор турбо 
Быстровяжущий, двухкомпонентный, эластичный, цемент-
ный, высокопроизводительный, уплотняющий раствор для 
производства покрытий не пропускающих воды и запол-
няющих трещины. Очень высокая эластичность благодаря 
технологии MicroGum®.

Быстровяжущий (ок. 2 часа на слой) �
 Заполняет и скрепляет трещины уже спустя 6 часов �
 Стойкий на переменные циклы замерзания  �
и размораживания
Пропускает водяной пар �
Высокая удобообрабатываемость �
 Нанесение с помощью валика, кельмы или кисти,  �
а также методом набрызгивания
На стены и полы, в помещениях и снаружи �



WYBRANE PRODUKTY SYSTEMU NAPRAWY BASENÓW
SoproDur® HF 8 – fuga wysokowytrzymała, wąska
SoproDur® HF 30 – fuga wysokowytrzymała, szeroka

Cementowa, szybkowiążąca, zawierająca tras zaprawa fu-
gowa, przeznaczona do obszarów szczególnie obciążonych.
Posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie i ścieranie dzięki
technologii Mikrodur®. Do fugowania materiałów okładzi-
nowych z kamionki, gresu, płyt betonowych i z kamienia natu-
ralnego. Przeznaczona również do stosowania na basenach
jako alternatywa dla zapraw z żywicy reaktywnej

■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Do ścian i podłóg ogrzewanych
■ Wysoka wytrzymałość
■ Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
■ Odporna na czyszczenie wodą pod ciśnieniem
■ Dzięki gładkiej i delikatnej powierzchni fuga SoproDur® HF 8

nadaje się szczególnie do spoinowania mozaiki drobnej,
szklanej, porcelanowej

SoproDur® HF-D – fuga dylatacyjna, wysokowytrzymała
Elastyczny, nie zawierający oksymów, odporny na oddziały-
wanie chemikaliów środek do uszczelniania wysoko obcią-
żonych mechanicznie i chemicznie szczelin posadzkowych
oraz dylatacyjnych w pomieszczeniach magazynowych i pro-
dukcyjnych, warsztatach, myjniach, kuchniach zbiorowego
żywienia i na dziedzińcach.

■ Wysoka odporność na zmiany temperatury do +265 °C
■ Bardzo wysoka odporność na oddziaływanie

chemikaliów, proces starzenia, promieniowanie UV 
i zmienne warunki atmosferyczne

■ Wysoka odporność na czyszczenie wysokociśnieniowe
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Silikon – silikon sanitarny
Sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy, bez oksy-
mów, do uszczelniania i elastycznego wypełniania spoin
łączących i dylatacyjnych w obszarach sanitarnych. Do
basenów zastosować dodatkowo podkład Sopro UW 025.

■ Hamuje rozwój grzybów
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Nie zawiera oksymów
■ Również do obszarów podwodnych

Sopro P 4050 / Sopro UW 025 – podkłady do fug silikonowych
Podkład zwiększający przyczepność fug silikonowych i fugi
dylatacyjnej wysokowytrzymałej do różnych podłoży. P 4050:
Akryl / kształtki z kamienia naturalnego. UW 025: Obszar
podwodny / baseny kąpielowe.

■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Do obszarów wilgotnych i mokrych

Sopro GM 026 – preparat do wygładzania fug silkonowych
Środek wygładzający do czystego i sprawnego wygładzania
produktów silikonowych .

■ Nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
■ Ulega samorozkładowi
■ Nie stanowi pożywki dla grzybów

Sopro SE 717 – preparat czyszczący powierzchnie zagrzybione
Specjalny środek do czyszczenia miejsc zawilgoconych i za-
grzybionych oraz usuwania plam z wilgoci na płytkach cera-
micznych, murze, kamieniach naturalnych i sztucznych.

■ Do czyszczenia i dezynfekcji
■ Szczególnie do obszarów wilgotnych i mokrych
■ Działa szybko i skutecznie
■ Rozkłada się biologicznie
■ Nie zawiera chloru
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Chemia budowlana
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WYBRANE PRODUKTY SYSTEMU NAPRAWY BASENÓW
SoproDur® HF 8 – fuga wysokowytrzymała, wąska
SoproDur® HF 30 – fuga wysokowytrzymała, szeroka

Cementowa, szybkowiążąca, zawierająca tras zaprawa fu-
gowa, przeznaczona do obszarów szczególnie obciążonych.
Posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie i ścieranie dzięki
technologii Mikrodur®. Do fugowania materiałów okładzi-
nowych z kamionki, gresu, płyt betonowych i z kamienia natu-
ralnego. Przeznaczona również do stosowania na basenach
jako alternatywa dla zapraw z żywicy reaktywnej

■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Do ścian i podłóg ogrzewanych
■ Wysoka wytrzymałość
■ Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
■ Odporna na czyszczenie wodą pod ciśnieniem
■ Dzięki gładkiej i delikatnej powierzchni fuga SoproDur® HF 8

nadaje się szczególnie do spoinowania mozaiki drobnej,
szklanej, porcelanowej

SoproDur® HF-D – fuga dylatacyjna, wysokowytrzymała
Elastyczny, nie zawierający oksymów, odporny na oddziały-
wanie chemikaliów środek do uszczelniania wysoko obcią-
żonych mechanicznie i chemicznie szczelin posadzkowych
oraz dylatacyjnych w pomieszczeniach magazynowych i pro-
dukcyjnych, warsztatach, myjniach, kuchniach zbiorowego
żywienia i na dziedzińcach.

■ Wysoka odporność na zmiany temperatury do +265 °C
■ Bardzo wysoka odporność na oddziaływanie

chemikaliów, proces starzenia, promieniowanie UV 
i zmienne warunki atmosferyczne

■ Wysoka odporność na czyszczenie wysokociśnieniowe
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Silikon – silikon sanitarny
Sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy, bez oksy-
mów, do uszczelniania i elastycznego wypełniania spoin
łączących i dylatacyjnych w obszarach sanitarnych. Do
basenów zastosować dodatkowo podkład Sopro UW 025.

■ Hamuje rozwój grzybów
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Nie zawiera oksymów
■ Również do obszarów podwodnych

Sopro P 4050 / Sopro UW 025 – podkłady do fug silikonowych
Podkład zwiększający przyczepność fug silikonowych i fugi
dylatacyjnej wysokowytrzymałej do różnych podłoży. P 4050:
Akryl / kształtki z kamienia naturalnego. UW 025: Obszar
podwodny / baseny kąpielowe.

■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Do obszarów wilgotnych i mokrych

Sopro GM 026 – preparat do wygładzania fug silkonowych
Środek wygładzający do czystego i sprawnego wygładzania
produktów silikonowych .

■ Nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
■ Ulega samorozkładowi
■ Nie stanowi pożywki dla grzybów

Sopro SE 717 – preparat czyszczący powierzchnie zagrzybione
Specjalny środek do czyszczenia miejsc zawilgoconych i za-
grzybionych oraz usuwania plam z wilgoci na płytkach cera-
micznych, murze, kamieniach naturalnych i sztucznych.

■ Do czyszczenia i dezynfekcji
■ Szczególnie do obszarów wilgotnych i mokrych
■ Działa szybko i skutecznie
■ Rozkłada się biologicznie
■ Nie zawiera chloru
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
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SoproDur® HF 8 – fuga wysokowytrzymała, wąska
SoproDur® HF 30 – fuga wysokowytrzymała, szeroka

Cementowa, szybkowiążąca, zawierająca tras zaprawa fu-
gowa, przeznaczona do obszarów szczególnie obciążonych.
Posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie i ścieranie dzięki
technologii Mikrodur®. Do fugowania materiałów okładzi-
nowych z kamionki, gresu, płyt betonowych i z kamienia natu-
ralnego. Przeznaczona również do stosowania na basenach
jako alternatywa dla zapraw z żywicy reaktywnej

■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Do ścian i podłóg ogrzewanych
■ Wysoka wytrzymałość
■ Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
■ Odporna na czyszczenie wodą pod ciśnieniem
■ Dzięki gładkiej i delikatnej powierzchni fuga SoproDur® HF 8

nadaje się szczególnie do spoinowania mozaiki drobnej,
szklanej, porcelanowej

SoproDur® HF-D – fuga dylatacyjna, wysokowytrzymała
Elastyczny, nie zawierający oksymów, odporny na oddziały-
wanie chemikaliów środek do uszczelniania wysoko obcią-
żonych mechanicznie i chemicznie szczelin posadzkowych
oraz dylatacyjnych w pomieszczeniach magazynowych i pro-
dukcyjnych, warsztatach, myjniach, kuchniach zbiorowego
żywienia i na dziedzińcach.

■ Wysoka odporność na zmiany temperatury do +265 °C
■ Bardzo wysoka odporność na oddziaływanie

chemikaliów, proces starzenia, promieniowanie UV 
i zmienne warunki atmosferyczne

■ Wysoka odporność na czyszczenie wysokociśnieniowe
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Silikon – silikon sanitarny
Sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy, bez oksy-
mów, do uszczelniania i elastycznego wypełniania spoin
łączących i dylatacyjnych w obszarach sanitarnych. Do
basenów zastosować dodatkowo podkład Sopro UW 025.

■ Hamuje rozwój grzybów
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Nie zawiera oksymów
■ Również do obszarów podwodnych

Sopro P 4050 / Sopro UW 025 – podkłady do fug silikonowych
Podkład zwiększający przyczepność fug silikonowych i fugi
dylatacyjnej wysokowytrzymałej do różnych podłoży. P 4050:
Akryl / kształtki z kamienia naturalnego. UW 025: Obszar
podwodny / baseny kąpielowe.

■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Do obszarów wilgotnych i mokrych

Sopro GM 026 – preparat do wygładzania fug silkonowych
Środek wygładzający do czystego i sprawnego wygładzania
produktów silikonowych .

■ Nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
■ Ulega samorozkładowi
■ Nie stanowi pożywki dla grzybów

Sopro SE 717 – preparat czyszczący powierzchnie zagrzybione
Specjalny środek do czyszczenia miejsc zawilgoconych i za-
grzybionych oraz usuwania plam z wilgoci na płytkach cera-
micznych, murze, kamieniach naturalnych i sztucznych.

■ Do czyszczenia i dezynfekcji
■ Szczególnie do obszarów wilgotnych i mokrych
■ Działa szybko i skutecznie
■ Rozkłada się biologicznie
■ Nie zawiera chloru
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Chemia budowlana
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WYBRANE PRODUKTY SYSTEMU NAPRAWY BASENÓW
SoproDur® HF 8 – fuga wysokowytrzymała, wąska
SoproDur® HF 30 – fuga wysokowytrzymała, szeroka

Cementowa, szybkowiążąca, zawierająca tras zaprawa fu-
gowa, przeznaczona do obszarów szczególnie obciążonych.
Posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie i ścieranie dzięki
technologii Mikrodur®. Do fugowania materiałów okładzi-
nowych z kamionki, gresu, płyt betonowych i z kamienia natu-
ralnego. Przeznaczona również do stosowania na basenach
jako alternatywa dla zapraw z żywicy reaktywnej

■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Do ścian i podłóg ogrzewanych
■ Wysoka wytrzymałość
■ Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
■ Odporna na czyszczenie wodą pod ciśnieniem
■ Dzięki gładkiej i delikatnej powierzchni fuga SoproDur® HF 8

nadaje się szczególnie do spoinowania mozaiki drobnej,
szklanej, porcelanowej

SoproDur® HF-D – fuga dylatacyjna, wysokowytrzymała
Elastyczny, nie zawierający oksymów, odporny na oddziały-
wanie chemikaliów środek do uszczelniania wysoko obcią-
żonych mechanicznie i chemicznie szczelin posadzkowych
oraz dylatacyjnych w pomieszczeniach magazynowych i pro-
dukcyjnych, warsztatach, myjniach, kuchniach zbiorowego
żywienia i na dziedzińcach.

■ Wysoka odporność na zmiany temperatury do +265 °C
■ Bardzo wysoka odporność na oddziaływanie

chemikaliów, proces starzenia, promieniowanie UV 
i zmienne warunki atmosferyczne

■ Wysoka odporność na czyszczenie wysokociśnieniowe
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Silikon – silikon sanitarny
Sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy, bez oksy-
mów, do uszczelniania i elastycznego wypełniania spoin
łączących i dylatacyjnych w obszarach sanitarnych. Do
basenów zastosować dodatkowo podkład Sopro UW 025.

■ Hamuje rozwój grzybów
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Nie zawiera oksymów
■ Również do obszarów podwodnych

Sopro P 4050 / Sopro UW 025 – podkłady do fug silikonowych
Podkład zwiększający przyczepność fug silikonowych i fugi
dylatacyjnej wysokowytrzymałej do różnych podłoży. P 4050:
Akryl / kształtki z kamienia naturalnego. UW 025: Obszar
podwodny / baseny kąpielowe.

■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Do obszarów wilgotnych i mokrych

Sopro GM 026 – preparat do wygładzania fug silkonowych
Środek wygładzający do czystego i sprawnego wygładzania
produktów silikonowych .

■ Nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
■ Ulega samorozkładowi
■ Nie stanowi pożywki dla grzybów

Sopro SE 717 – preparat czyszczący powierzchnie zagrzybione
Specjalny środek do czyszczenia miejsc zawilgoconych i za-
grzybionych oraz usuwania plam z wilgoci na płytkach cera-
micznych, murze, kamieniach naturalnych i sztucznych.

■ Do czyszczenia i dezynfekcji
■ Szczególnie do obszarów wilgotnych i mokrych
■ Działa szybko i skutecznie
■ Rozkłada się biologicznie
■ Nie zawiera chloru
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
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Cementowa, szybkowiążąca, zawierająca tras zaprawa fu-
gowa, przeznaczona do obszarów szczególnie obciążonych.
Posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie i ścieranie dzięki
technologii Mikrodur®. Do fugowania materiałów okładzi-
nowych z kamionki, gresu, płyt betonowych i z kamienia natu-
ralnego. Przeznaczona również do stosowania na basenach
jako alternatywa dla zapraw z żywicy reaktywnej

■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Do ścian i podłóg ogrzewanych
■ Wysoka wytrzymałość
■ Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
■ Odporna na czyszczenie wodą pod ciśnieniem
■ Dzięki gładkiej i delikatnej powierzchni fuga SoproDur® HF 8

nadaje się szczególnie do spoinowania mozaiki drobnej,
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Elastyczny, nie zawierający oksymów, odporny na oddziały-
wanie chemikaliów środek do uszczelniania wysoko obcią-
żonych mechanicznie i chemicznie szczelin posadzkowych
oraz dylatacyjnych w pomieszczeniach magazynowych i pro-
dukcyjnych, warsztatach, myjniach, kuchniach zbiorowego
żywienia i na dziedzińcach.

■ Wysoka odporność na zmiany temperatury do +265 °C
■ Bardzo wysoka odporność na oddziaływanie

chemikaliów, proces starzenia, promieniowanie UV 
i zmienne warunki atmosferyczne

■ Wysoka odporność na czyszczenie wysokociśnieniowe
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Silikon – silikon sanitarny
Sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy, bez oksy-
mów, do uszczelniania i elastycznego wypełniania spoin
łączących i dylatacyjnych w obszarach sanitarnych. Do
basenów zastosować dodatkowo podkład Sopro UW 025.
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■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Nie zawiera oksymów
■ Również do obszarów podwodnych
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Akryl / kształtki z kamienia naturalnego. UW 025: Obszar
podwodny / baseny kąpielowe.
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■ Do obszarów wilgotnych i mokrych

Sopro GM 026 – preparat do wygładzania fug silkonowych
Środek wygładzający do czystego i sprawnego wygładzania
produktów silikonowych .

■ Nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
■ Ulega samorozkładowi
■ Nie stanowi pożywki dla grzybów

Sopro SE 717 – preparat czyszczący powierzchnie zagrzybione
Specjalny środek do czyszczenia miejsc zawilgoconych i za-
grzybionych oraz usuwania plam z wilgoci na płytkach cera-
micznych, murze, kamieniach naturalnych i sztucznych.

■ Do czyszczenia i dezynfekcji
■ Szczególnie do obszarów wilgotnych i mokrych
■ Działa szybko i skutecznie
■ Rozkłada się biologicznie
■ Nie zawiera chloru
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
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■ Do ścian i podłóg ogrzewanych
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Elastyczny, nie zawierający oksymów, odporny na oddziały-
wanie chemikaliów środek do uszczelniania wysoko obcią-
żonych mechanicznie i chemicznie szczelin posadzkowych
oraz dylatacyjnych w pomieszczeniach magazynowych i pro-
dukcyjnych, warsztatach, myjniach, kuchniach zbiorowego
żywienia i na dziedzińcach.

■ Wysoka odporność na zmiany temperatury do +265 °C
■ Bardzo wysoka odporność na oddziaływanie

chemikaliów, proces starzenia, promieniowanie UV 
i zmienne warunki atmosferyczne

■ Wysoka odporność na czyszczenie wysokociśnieniowe
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro Silikon – silikon sanitarny
Sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy, bez oksy-
mów, do uszczelniania i elastycznego wypełniania spoin
łączących i dylatacyjnych w obszarach sanitarnych. Do
basenów zastosować dodatkowo podkład Sopro UW 025.

■ Hamuje rozwój grzybów
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Nie zawiera oksymów
■ Również do obszarów podwodnych

Sopro P 4050 / Sopro UW 025 – podkłady do fug silikonowych
Podkład zwiększający przyczepność fug silikonowych i fugi
dylatacyjnej wysokowytrzymałej do różnych podłoży. P 4050:
Akryl / kształtki z kamienia naturalnego. UW 025: Obszar
podwodny / baseny kąpielowe.

■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Do obszarów wilgotnych i mokrych

Sopro GM 026 – preparat do wygładzania fug silkonowych
Środek wygładzający do czystego i sprawnego wygładzania
produktów silikonowych .

■ Nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
■ Ulega samorozkładowi
■ Nie stanowi pożywki dla grzybów

Sopro SE 717 – preparat czyszczący powierzchnie zagrzybione
Specjalny środek do czyszczenia miejsc zawilgoconych i za-
grzybionych oraz usuwania plam z wilgoci na płytkach cera-
micznych, murze, kamieniach naturalnych i sztucznych.

■ Do czyszczenia i dezynfekcji
■ Szczególnie do obszarów wilgotnych i mokrych
■ Działa szybko i skutecznie
■ Rozkłada się biologicznie
■ Nie zawiera chloru
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Chemia budowlana

Sopro Polska Sp. z o.o.
Centrala: 02-822 WARSZAWA, ul. Poleczki 23/F, tel. 22 335 23 00, fax 22 335 23 09, e-mail: biuro@sopro.pl

Doradztwo techniczne:
Warszawa Rybnik Poznań Nowiny Gdynia
tel. 22 335 23 40 tel./fax 32 756 95 50 tel./fax 61 660 95 86 tel./fax 41 346 56 58 tel. kom. 606 145 811
tel. kom. 608 592 328 tel. kom. 602 281 040 tel. kom. 604 274 960 tel. kom. 602 444 49102
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POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI poleca produkty firmy Sopro do stosowania w budownictwie basenowym.
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SoproDur® HF 8 – высокопрочная затирка, узкая
SoproDur® HF 30 – высокопрочная затирка, широкая

Цементная, быстровяжущая, содержащая трасс затир-
ка используемая для поверхностей подвергающихся 
сильной нагрузке. Благодаря применению технологии 
Mikrodur®  обладает высокой прочностью на сжатие 
и стирание.
Для затирки швов в облицовке из керамики, гресса, 
плит из бетона и натурального камня. Предназначен-
ная также для применения в бассейнах в качестве аль-
тернатива для растворов на базе реактивных смол.

 Применяется в помещениях и снаружи �
Для стен и полов с подогревом �
Высокая прочность  �
Прочность на воздействие мороза и соли �
Стойкость на очистку водой под давлением �
 Благодаря гладкой и деликатной поверхности, затир- �
ку SoproDur HF 8 рекомендуется для заполнения швов 
в облицовке из мелкой, стеклянной и фарфорной 
мозаики

SoproDur® HF-D – высокопрочная дилатационная затирка
Эластичное, не содержащее оксимов, прочное на воз-
действие химикатов средство для уплотнения соеди-
няющих и деформационных швов на основаниях с 
высокой механической и химической нагрузкой  в ма-
стерских, складах, автомойках, промышленных кухнях 
и других промышленных объектах и во дворах.

 Высокая прочность на изменения температуры до  �
+265°С
 Очень высокая прочность на воздействие химикатов,  �
процесс старения, ультрафиолетовое излучение 
и переменные атмосферные условия
 Высокая прочность на на очистку водой под  �
давлением
Применяется в помещениях и снаружи �

Sopro Silikon – силиконовая затирка
Структурированный уксусной кислотой силиконовый 
каучук без оксимов для уплотнения и эластичного за-
полнения соединяющих и деформационных швов в са-
нитарных помещениях. Для бассейнов дополнительно 
применить грунтующий препарат Sopro UW 025.

 Приостанавливает развитие грибков �
В помещениях и снаружи �
Не содержит оксимов �
Также для применения в подводных зонах �

Sopro P 4050/ Sopro UW 025 – грунтующие препараты для силиконовых затирок
Грунтующий препарат повышающий адгезию сили-
коновых затирок и дилатационной высокопрочной 
затирки к основаниям разного типа. P 4050: акрил\
профили из натурального камня, UW 025: подводные 
зоны\плавательные бассейны.

 В помещениях и снаружи �
Для влажных и мокрых зон �

Sopro GM 026 – препарат для выглаживания силиконовых затирок
Средство для чистого и эффективного выглаживания 
силиконовых продуктов.

 Безопасный для натуральной среды �
Подвергается биологическому самораспаду  �
Не является почвой для развития грибов  �

Sopro SE 717 – чистящие фунгицидное средство
Cпециальный препарат для очистки отсырелых и зара-
женных грибком мест, а также для удаления пятен влаги 
с керамических плиток, натуральных  и исскуственных 
камней, кладки.

 Чистит и дезинфицирует  �
 Особенно для применения во влажных и мокрых зонах �
Действует быстро и эффективно �
Подвергается биологическому самораспаду  �
Не содержит хлора  �
Применяется в помещениях и снаружи �

Польский плавательный союз рекомендует продукты фирмы Sopro для применения в строительстве бассейнов.

Строительная химия
www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o.
Главный офис:
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 23/F
тел.    + 48 22 335 23 02 

 + 48 22 335 23 03 
 + 48 22 335 23 06 
 + 48 22 335 23 11

факс + 48 22 335 23 05 
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ВЫБРАННЫЕ ПРОДУКТЫ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕМОНТА БАССЕЙНОВ


